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Séannak	és	Matthew	Harrisnek

Csináljatok,	amit	csak	akartok	ezzel	az	ajánlással,
csak	egyet	ne,
semmiképp	se

kenjétek	a	hajatokra!



	
	
I	choose	to	steal	what	you	choose	to	show
And	you	know	I	will	not	apologize	–
You’re	mine	for	the	taking.
	
I’m	making	a	career	of	evil…
	
Direkt	veszem	el,	amit	direkt	mutatsz
És	tudod,	hogy	nem	kérek	elnézést	–
Elvehetlek	akár	téged	is.
	
Gonosz	pályát	választok	magamnak…
	
	

Blue	Öyster	Cult:
‘Career	of	Evil’	(Gonosz	pálya)

Szöveg:	Patti	Smith
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This	Ain’t	the	Summer	of	Love
(Ez	most	nem	a	szerelem	nyara)

Nem	 sikerült	 teljesen	 lesikálnia	 magáról	 a	 lány	 vérét.	 A	 bal	 kezén,	 a
középső	 ujja	 körme	 alatt	 sötét	 sáv	 maradt,	 mint	 egy	 zárójel.	 Nekiállt
kipiszkálni,	 bár	 igazából	 tetszett	 neki,	 hogy	 ott	 van:	 az	 előző	 este
gyönyöreire	emlékeztette.	Egy	darabig	hiába	próbálkozott,	végül	a	szájába
dugta	 a	 véres	 körmét,	 és	 szívogatni	 kezdte.	 A	 fémes	 ízről	 eszébe	 jutott
annak	az	áradatnak	a	szaga	tegnap,	ahogy	kifröccsent	a	kövezett	padlóra,
fel	 a	 falra,	 teljesen	 átáztatva	 a	 farmerét;	 a	 barackszínű	 törülközők	 (a
bolyhos,	 száraz,	 szépen	 összehajtogatott	 törülközők)	 egy	 pillanat	 alatt
véráztatta	rongyok	lettek	tőle.
Ma	 reggel	 élénkebbnek	 tűntek	 a	 színek,	 a	 világ	 is	 szebb	 lett.	 Békés,

emelkedett	 hangulatban	 volt,	 mintha	 magába	 olvasztotta	 volna	 a	 lányt,
mintha	 átfolyt	 volna	 belé	 az	 élete.	 Mert	 ha	 megölöd	 őket,	 akkor	 már	 a
tieid:	jóval	túlmegy	a	szexen	a	birtoklásnak	ez	a	formája.	Már	csak	az	is,
hogy	tudja,	hogyan	néznek	ki	a	halál	pillanatában,	pusztán	csak	az	is	olyan
bensőséges	élmény,	amit	meg	sem	közelíthet	két	élő	test.
Izgatott	borzongás	rázta	meg,	ha	arra	gondolt:	senki	sem	tudja,	mit	tett,

sem	 hogy	 mit	 tervez	 most.	 Csak	 szívogatta	 a	 középső	 ujját,	 boldogan,
békésen,	úgy	támasztotta	a	langyos	falat	a	gyenge	áprilisi	napsütésben,	és
figyelte	a	szemközti	házat.
Nem	 valami	 csinos	 ház.	 Hétköznapi.	 Azért	 biztos	 jobb	 itt	 lakni,	 mint

abban	 az	 apró	 lakásban,	 ahol	 a	 tegnapi,	 vértől	 megmerevedett	 ruhái
szemeteszacskókba	 kötve	 várják,	 hogy	majd	 elégesse	 őket,	 a	 kései	 meg
hipóval	 tisztára	mosva	csillognak,	 feldugva	a	mosogató	alatti	 lefolyócső
mögé.
Ennek	 a	 háznak	 apró	 első	 kertje,	 fekete	 vaskerítése,	 nyírásra	 váró	 kis

füve	van.	Két	fehér	bejárati	ajtó	szorul	egymás	mellé,	ebből	látszik,	hogy	a
háromemeletes	 épületet	 úgy	 alakították	 át,	 hogy	 két	 lakás	 legyen	 benne,
egy	fent,	egy	lent.	A	földszinten	egy	Robin	Ellacott	nevű	lány	lakik.	És	bár



odafigyelt	 rá,	 hogy	 megtudja	 az	 igazi	 nevét,	 fejben	 csak	 a	 Titkárnőnek
hívta.	Épp	most	pillantotta	meg	bent,	 a	görbe	ablakfülke	mögött;	könnyű
megismerni,	mert	olyan	ragyogó	színű	a	haja.
A	 Titkárnő	 után	 leselkedni	 csak	 ráadás,	 egy	 kis	 kellemes	 plusz.	Most

volt	 néhány	 órányi	 ideje,	 így	 hát	 úgy	 döntött,	 eljön	 és	 megnézi.	 Ma
pihenőnap	 van	 a	 diadalmas	 tegnap	 és	 a	 holnap	 között;	 a	már	megtörtént
megelégedés	és	az	ezutáni	teendők	izgalma	között.
Most	 váratlanul	 kinyílt	 a	 jobb	 oldali	 ajtó,	 kilépett	 rajta	 a	 Titkárnő,	 és

vele	egy	férfi.
Még	mindig	 a	 langyos	 falnak	 támaszkodva	 elnézett	 az	 utca	 vége	 felé,

profilját	 fordítva	 a	 pár	 felé,	 hogy	 úgy	 tűnjön,	 mintha	 valami	 barátjára
várna.	 De	 azok	 ügyet	 sem	 vetettek	 rá,	 egyikük	 sem.	 Egymás	 mellett
megindultak	 az	 utcán.	 Adott	 nekik	 egypercnyi	 előnyt,	 aztán	 úgy	 döntött,
követi	őket.
A	 lány	 ma	 farmert	 viselt,	 vékony	 kabátot	 és	 lapos	 sarkú	 csizmát.

Hosszú,	hullámos	haja	kicsit	vöröses,	most	már	látta	a	napfényben.	Mintha
valami	 kis	 feszültséget	 érzett	 volna	 közöttük,	 ahogy	 nem	 szóltak
egymáshoz.
Mert	 jól	 ki	 tudja	 olvasni	 az	 emberek	 viselkedését.	 Azt	 a	 lányt	 is

kiismerte	 és	 el	 is	 bűvölte,	 aki	 tegnap	 a	 véráztatta	 barackszín	 törölközők
között	meghalt.
Ment	utánuk	a	hosszú,	házakkal	szegélyezett	utcán,	zsebre	dugott	kézzel,

úgy	lépkedett	kényelmesen,	mintha	a	boltba	menne;	a	napszemüvege	sem
volt	 feltűnő	 ezen	 a	 ragyogó	 délelőttön.	 A	 gyenge	 tavaszi	 szellőben
finoman	 lengedeztek	a	 fák	ágai.	Az	utca	végén	a	pár	balra	 fordult	előtte,
egy	széles,	forgalmas	főútra	–	itt	már	irodaépületek	voltak.	A	feje	fölött,
magasan	hatalmas	üvegablakokon	csillant	meg	a	nap,	ahogy	elhaladtak	az
ealingi	tanács	épülete	előtt.
A	Titkárnő	 lakótársa,	 vagy	pasija,	 vagy	akármicsodája,	 ápolt,	 oldalról

szögletes	 állkapcsú	 pasas,	 na,	 most	 mondott	 neki	 valamit.	 Az	 meg	 csak
röviden	válaszolt	neki,	és	nem	mosolygott	hozzá.
A	nők	 olyan	 kicsinyesek,	 gonoszak,	 szemetek	 és	 kisszerűek!	Duzzogó

kis	kurvák	mind,	elvárják	a	férfiaktól,	hogy	folyton	boldoggá	tegyék	őket.
Csak	akkor	 tisztulnak	meg,	 lesznek	 titokzatosak,	akár	csodálatosak	 is,	ha
holtan	és	üresen	hevernek	az	ember	előtt.	Akkor	teljesen	birtokba	vehetők,
nem	 tudnak	vitatkozni,	veszekedni,	 lelépni,	 akkor	azt	 teszünk	velük,	amit
akarunk.	Annak	a	másiknak	a	holtteste	nehéz	volt	tegnap,	leffegtek	a	tagjai,



miután	kivéreztette	–	életnagyságú	játékszer	volt,	egy	ember-baba.
Követte	 a	 Titkárnőt	 meg	 a	 pasiját	 a	 nyüzsgő	 Arcadia

bevásárlóközponton	át,	úgy	siklott	a	nyomukban,	mint	egy	kísértet,	vagy
mint	egy	isten.	Vajon	látják	őt	egyáltalán	ezek	a	szombati	vásárolgatók	itt,
vagy	most	átalakult	valahogy,	mintha	kétszeresen	 is	élne,	és	 láthatatlanná
is	tudna	válni?
Most	egy	buszmegállóhoz	értek.	Ott	 téblábolt	ő	is	a	közelben:	úgy	tett,

mint	 aki	 benéz	 az	 indiai	 étterem	 kirakatán,	 vagy	 a	 zöldségesnél	 a
feltornyozott	 gyümölcsöt	 vizsgálgatja,	 vagy	 az	 újságos	 kirakatában
Vilmos	herceg	meg	Kate	Middleton	kartonból	kivágott	fejét,	miközben	az
ő	tükörképüket	figyelte	az	üvegen.
A	83-asra	fognak	felszállni.	Nem	volt	nála	sok	pénz,	de	annyira	élvezte,

hogy	 figyelheti	 a	 lányt,	 hogy	 még	 nem	 akart	 véget	 vetni	 ennek.	 Ahogy
felszállt	mögöttük,	hallotta,	hogy	a	pasas	a	Wembley	Centralt	említi.	Vett
jegyet,	felment	utánuk	az	emeletre.
Ezek	 ketten	 találtak	 helyet	 egymás	mellett,	 egészen	 a	 busz	 elejében.	A

közelükben	 ült	 le,	 egy	 mogorva	 nő	 mellé,	 levetette	 vele	 a
bevásárlószatyrokat	 az	 ülésről.	 Időnként	még	 a	 hangjuk	 is	 elért	 hozzá	 a
többi	 utas	mormogásában.	 Amikor	 épp	 nem	 beszélt,	 a	 Titkárnő	 komoly
arccal	 kifelé	 bámult	 az	 ablakon.	 Akárhová	 is	 mennek,	 a	 lánynak	 nincs
kedve	 hozzá,	 ebben	 biztos	 volt.	 Amikor	 kisimított	 az	 arcából	 egy
hajtincset,	 felfigyelt	 az	 ujján	 a	 jegygyűrűre.	 Szóval	 akkor	 férjhez	 fog
menni…	 legalábbis	 azt	 hiszi.	 A	 kabátja	 felhajtott	 gallérja	 elrejtette	 a
halvány	mosolyt.
A	meleg,	 déli	 nap	 betűzött	 a	 busz	 koszos	 ablakán.	 Egy	 csapatnyi	 férfi

szállt	fel	és	leültek	körülötte.	Néhányon	piros-fekete	rögbimez	volt.
Hirtelen	 úgy	 érezte,	 elhalványult	 a	 nap	 ragyogása.	 Ezek	 a	 mezek,	 a

félholddal,	 a	 csillaggal,	 olyasmiket	 jelentettek	 neki,	 amire	 nem	 szívesen
gondolt.	Olyan	 időkre	 emlékeztették,	 amikor	 nem	 érezte	 istennek	magát.
Nem	 akarta,	 hogy	 a	 régi	 emlékek,	 a	 rossz	 emlékek	 beszennyezzék	 ezt	 a
csodás	napot,	de	most	egy	csapásra	elpárolgott	a	jókedve.	Elöntötte	a	düh;
az	 egyik	 tizenéves	 fiú	 elkapta	 a	 tekintetét,	 aztán	 gyorsan,	 riadtan
félrenézett.	Felállt	és	megindult	vissza,	a	lépcső	felé.
A	 busz	 ajtaja	 mellett	 egy	 apa	 meg	 a	 kisfia	 markolták	 a	 kapaszkodót.

Fellángolt	benne	a	düh:	neki	is	kéne	legyen	fia!	Vagyis	inkább	még	mindig
meg	 kéne	 legyen	 a	 fia.	 Elképzelte,	 ahogy	 ott	 áll	 mellette,	 felnéz	 rá,
bálványozza…	 de	 az	 ő	 fia	már	 nincs	 sehol,	 és	 erről	 egyes-egyedül	 egy



Cormoran	Strike	nevű	ember	tehet.
Bosszút	fog	állni	Cormoran	Strike-on.	Fenekestül	felforgatja	az	életét.
A	 járdára	 lépve	 felnézett	 a	 buszra,	 és	 még	 egyszer,	 utoljára

megpillantotta	 a	 Titkárnő	 aranyló	 haját.	 Nem	 egészen	 huszonnégy	 órán
belül	 újra	 találkoznak.	 Ennek	 a	 gondolatnak	 a	 segítségével	 sikerült
lelohasztania	 a	 Szaracénok-mez	 láttán	 fellángoló	 dühét.	 A	 busz
továbbhaladt,	 ő	 meg	 elindult	 az	 ellenkező	 irányba,	 menet	 közben
nyugtatgatva	magát.
Csodás	terve	volt.	Nem	tud	róla	senki.	Nem	is	gyanakszik	senki.	És	ma

este,	otthon	valami	nagyon	különleges	várja	a	hűtőben.
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A	rock	through	a	window	never	comes	with	a	kiss.
(Sosem	csókkal	dobják	be	az	ablakod.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Madness	to	the	Method’
(Rendszer,	de	van	benne	őrület)

Robin	 Ellacott	 26	 éves	 volt,	 és	 már	 több	 mint	 egy	 éve	 gyűrűs
menyasszony.	 Az	 esküvőjének	 eredetileg	 három	 hónappal	 ezelőtt	 kellett
volna	lennie,	de	leendő	anyósának	váratlan	halála	miatt	elhalasztották.	Sok
minden	történt	abban	a	három	hónapban,	ami	eredetileg	az	esküvő	óta	telt
volna	el.	Vajon	jobban	kijönnének	most	Matthew-val,	tűnődött,	ha	valóban
megesküdtek	volna	akkor?	Kevesebbet	veszekednének,	ha	egy	aranygyűrű
is	lenne	most	az	ujján	a	már	kicsit	lötyögő	zafír	jegygyűrű	mellett?
Ahogy	 hétfő	 reggel	 átverekedte	 magát	 a	 felforduláson	 a	 Tottenham

Court	 Roadon,	 Robin	 fejben	 újra	 végigpörgette	 az	 előző	 napi	 vitájukat.
Már	azelőtt	ott	voltak	a	kezdeményei,	hogy	egyáltalán	elindultak	volna	a
rögbimeccsre.	Úgy	tűnt,	Robin	és	Matthew	mindig	összevesznek,	ha	Sarah
Shadlockkal	és	Tommal,	a	barátjával	 találkoznak;	Robin	meg	 is	 jegyezte
ezt,	 amikor	 még	 hajnalban	 is	 tartott	 a	 meccs	 vége	 óta	 készülődő
veszekedés.
–	 Az	 istenért,	 Sarah	 csak	 kavarja	 a	 dolgokat,	 hát	 nem	 érted?	 Ő

kérdezgetett	róla	állandóan,	csak	nem	hagyta	abba,	nem	is	én	kezdtem…
Ezek	a	végtelen	útjavítások	a	Tottenham	Court	Roadon	már	azóta	álltak

folyton	Robin	útjában,	hogy	először	jött	dolgozni	ide	a	Denmark	Streetre,
a	 magánnyomozó-irodába.	 Nem	 lett	 jobb	 kedve	 tőle,	 hogy	 most	 is
megbotlott	egy	jókora	darab	törmelékben,	majd	néhány	bizonytalan	lépést
követően	 végül	 visszanyerte	 az	 egyensúlyát.	 Óriási	 füttyögés,	 obszcén
megjegyzések	 hangzottak	 fel	 a	 mély	 árokból	 az	 út	 közepén,	 a	 sok
munkavédelmi	 sisakos,	 láthatósági	mellényes	munkástól.	Robin	kirázta	 a
szeméből	 hosszú,	 arany	 hajfürtjeit;	 elpirult,	 de	 ügyet	 sem	 vetett	 a
munkásokra,	 mert	 gondolatai	 ellenállhatatlanul	 visszatértek	 Sarah



Shadlock	folyamatos,	alattomos	kérdéseire	a	főnökéről.
–	Olyan	furán	vonzó,	nem?	Kicsit	viharvertnek	néz	ki,	de	hát	az	nekem

mindig	bejött.	És	előben	is	szexi?	Jó	nagydarab,	ugye?
Robin	 látta,	 ahogy	 Matthew	 állkapcsa	 összeszorul,	 miközben	 ő

igyekezett	hűvös,	közömbös	válaszokat	adni.
–	És	csak	ketten	vagytok	az	irodában?	Komolyan?	Nincs	ott	senki	más?
Szemét	ribanc,	gondolta	Robin;	szokásos	jóindulata	nem	terjedt	ki	Sarah

Shadlockra.	Pontosan	tudta,	mit	csinál.
–	 És	 az	 igaz,	 hogy	 kitüntették	 Afganisztánban?	 Tényleg?	 Úúú,	 akkor

ráadásul	még	háborús	hős	is?
Robin	megtett	minden	tőle	telhetőt,	hogy	elnémítsa	Sarah	egyszemélyes

Cormoran	Strike-dícsőítő	kórusát,	de	hiába:	a	meccs	végére	Matthew	már
egyre	 hűvösebben	 viselkedett	 vele.	 Mondjuk	 ettől	 még	 kellemesen
elbeszélgetett-nevetgélt	Sarah-val	a	Vicarage	Roadról	hazafelé,	Tom	meg,
aki	Robin	szerint	egy	unalmas,	buta	alak,	csak	röhögcsélt,	és	az	egészből
semmit	sem	vett	észre.
Bele-beleütközött	 az	 úton	 húzódó	 árkok	 körül	 tébláboló	 többi

járókelőbe,	 de	 Robin	 végül	 átért	 a	 túloldalra,	 elment	 a	 Centre	 Point
betonrácsra	emlékeztető	tömbjének	árnyékában,	és	ismét	elfutotta	a	méreg,
ahogy	eszébe	 jutott,	mit	vágott	 a	 fejéhez	Matthew	éjfélkor,	 amikor	 ismét
fellángolt	a	veszekedés.
–	 De	 hát	 másról	 sem	 tudsz	 beszélni!	 Hallottam,	 mit	 mondtál	 Sarah-

nak…
–	Nem	én	hoztam	elő	megint,	hanem	ő,	nem	figyeltél	oda…
De	Matthew	már	neki	 is	 állt	utánozni	őt,	 azon	a	minden	nő	utánzására

fenntartott	magas,	idióta	hangon:	–	Úúú,	olyan	jó	a	haja…
–	Az	isten	szerelmére,	te	rohadtul	paranoiás	vagy!	–	kiabált	rá	Robin.	–

Sarah	 nyomta	 állandóan	 a	 rohadt	 Jacques	 Burger	 hajáról,	 nem
Cormoranéról,	én	meg	csak	annyit	mondtam…
–	Nem	 Cormoranéról!	 –	 ismételte	 a	 férfi	 azon	 a	 retardált,	 vinnyogó

hangon.
A	 Denmark	 Street	 sarkán	 befordulva	 Robin	 pont	 olyan	 dühöt	 érzett,

mint	 nyolc	 órával	 azelőtt,	 amikor	 kiviharzott	 a	 hálóból,	 és	 a	 kanapén
feküdt	le	aludni.
Sarah	 Shadlock,	 az	 a	 rohadt	 Sarah	 Shadlock	 együtt	 járt	 egyetemre

Matthew-val,	és	a	csaj	meg	is	 tett	mindent,	hogy	elszedje	a	fiút	Robintól,
aki	meg	otthon	volt	Yorkshire-ban…	Robin	igencsak	örült	volna,	ha	biztos



lehet	 benne,	 sose	 látja	 többet,	 csakhogy	 Sarah	 ott	 lesz	 az	 esküvőn	 is
júliusban,	 minden	 bizonnyal	 továbbra	 is	 fel-felbukkan	 majd	 a	 közös
életükben,	 és	 egy	nap	 talán	megpróbál	valahogy	bejutni	Robin	 irodájába
is,	hogy	megismerkedhessen	Strike-kal,	már	ha	valóban	érdeklődik	utána,
és	nem	csak	így	akar	feszültségeket	szítani	Robin	és	Matthew	között.
Soha	nem	mutatom	be	Cormorannak,	 gondolta	mérgesen	Robin,	 a	 ház

előtt	álló	futár	elé	lépve.	A	férfi	írótáblát	tartott	az	egyik	kesztyűs	kezében,
a	másikban	meg	egy	négyszögletű	csomagot.
–	Ellacott	névre?	–	kérdezte	Robin,	amint	hallótávolságba	ért.	Egy	adag

elefántcsontszín	kartonborítású,	egyszer	használatos	fényképezőgépet	várt,
amit	 majd	 az	 esküvő	 utáni	 fogadáson	 osztanak	 szét	 ajándékként.
Mostanában	 olyan	 rendszertelenül	 dolgozott,	 hogy	 úgy	 találta,	 az
internetes	megrendeléseit	egyszerűbb	az	irodába	kérnie,	mint	haza.
A	futár	bólintott,	és	a	bukósisakját	le	se	véve	odanyújtotta	neki	a	táblát.

Robin	 aláírta	 és	 elvette	 tőle	 a	 hosszúkás	 csomagot.	 Jóval	 nehezebb	 volt,
mint	várta;	ahogy	a	hóna	alá	csapta,	az	az	érzése	 támadt,	hogy	csak	egy,
nagyobb	dolog	csúszkál	benne	ide-oda.
–	Köszönöm!	–	mondta	Robin,	de	a	futár	már	hátat	is	fordított,	és	felült

a	motorjára.	Miközben	kinyitotta	az	ajtót,	a	lány	még	hallotta,	hogy	elhajt.
Felment	 az	 elromlott	 rácsos	 lift	 körül	 keringő	vaslépcsőn,	 kopogott	 a

cipősarka.	Az	üvegajtó	megcsillant,	amikor	kinyitotta,	sötéten	meredt	rá	a
gravírozott	felirat:	C.	B.	STRIKE,	MAGÁNNYOMOZÓ.
Robin	szándékosan	jött	 túl	korán.	Jelenleg	elárasztották	őket	az	ügyek,

és	szerette	volna	behozni	lemaradását	a	papírmunkával,	mielőtt	folytatnia
kellene	egy	fiatal	orosz	erotikus	táncosnő	napi	megfigyelését.	A	feje	fölül
nehéz	lépteket	hallott,	és	levonta	a	következtetést,	hogy	Strike	még	fent	van
a	lakásában.
Letette	 a	 hosszúkás	 csomagot	 az	 asztalra,	 levette	 a	 kabátját,	 és	 a

táskájával	 együtt	 felakasztotta	 az	 ajtó	 mögötti	 fogasra,	 felkapcsolta	 a
lámpát,	megtöltötte	és	bekapcsolta	a	vízmelegítőt,	aztán	az	éles	papírvágó
késért	 nyúlt.	 Eszébe	 jutott,	 hogy	Matthew	 egyszerűen	 nem	 volt	 hajlandó
elhinni,	 hogy	 Jacques	Burger	 rögbijátékos	göndör	hajkoronáját	 csodálta
annyira,	 nem	 pedig	 Strike	 rövid,	 fanszőrszerű	 frizuráját;	 dühösen
beledöfte	a	kést	a	csomag	végébe,	felhasította	és	feltépte	a	tetejét.
A	 dobozba	 egy	 levágott	 női	 lábat	 gyömöszöltek,	 a	 lábujjait

hátrahajlítva,	hogy	beleférjen.
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Half-a-hero	in	a	hard-hearted	game.
(Keményszívű	játszmák	félig-hőse.)

Blue	Öyster	Cult:	‘The	Marshall	Plan’
(A	Marshall-terv)

Robin	sikolyát	az	ablak	verte	vissza.	Elhátrált	az	asztaltól,	úgy	bámulta	ott
azt	a	rettentő	valamit.	Sima,	karcsú,	sápadt	színű	láb	volt,	végig	is	simított
rajta	 az	 ujjával,	 ahogy	 feltépte	 a	 dobozt,	 és	 érezte,	 milyen	 gumiszerű	 a
felülete.
Épp	 csak	 sikerült	 elhallgattatnia	 a	 sikolyát	 a	 szájára	 szorított	 kezével,

amikor	 felpattant	mellette	 az	 üvegajtó.	A	190	 centi	magas	Strike	még	 az
ingét	se	gombolta	be,	kilátszott	a	mellkasán	az	a	majomszerűen	sűrű,	sötét
szőr.
–	Mi	a…?
A	 lány	 döbbent	 tekintetét	 követve	 ő	 is	 meglátta	 a	 lábat.	 Robin	 érezte,

hogy	Strike	keze	keményen	ráfog	a	karjára,	és	kipenderíti	az	ajtó	elé.
–	Hogy	érkezett?
–	Futárral	–	felelte	Robin,	és	hagyta,	hogy	a	férfi	felvezesse	a	lépcsőn.	–

Motoros	futárral.
–	Várjon	itt!	Hívom	a	rendőrséget.
Robin	csak	állt	ott	mozdulatlanul,	 ahogy	Strike	becsukta	maga	mögött

az	ajtót,	és	remegő	szívvel	hallgatta	a	lefelé	tartó	lépteket.	Epe	tolult	fel	a
torkába.	Egy	 láb!	Az	előbb	nyomtak	a	kezébe	egy	 lábat!	Szép	nyugodtan
felhozott	magával	egy	 lábat,	egy	női	 lábat,	egy	dobozban.	Mégis	kinek	a
lába?	És	hol	a	többi	része?
Odament	 a	 legközelebbi	 székhez	 (olcsó,	 fémlábú,	 párnázott	 műanyag

szék	volt)	és	leült,	kezét	még	mindig	elnémult	szájára	szorítva.	A	csomag,
most	már	emlékezett,	név	szerint	neki	szólt.
Közben	 Strike	 az	 irodája	 utcára	 néző	 ablakában	 állt,	 onnan	 figyelte	 a

Denmark	 Streetet,	 látja-e	 valahol	 a	 futárt,	 miközben	 telefonját	 a	 fülére



szorította.	Amikor	újra	bement	a	belső	irodába,	hogy	szemügyre	vegye	az
asztalon	heverő	csomagot,	el	is	érte	a	rendőrséget.
–	Egy	lábat?	–	ismételte	Eric	Wardle	nyomozó	a	vonal	másik	végén.	–

Egy	kibaszott	lábat?
–	Ráadásul	még	 csak	 nem	 is	 az	 én	méretem	 –	 felelte	 Strike,	 bár	 nem

viccelt	 volna	 így,	 ha	 Robin	 is	 jelen	 van.	 A	 nadrágszára	 felhúzódott,
kilátszott	a	 fémrúd,	ami	a	 jobb	bokájaként	szolgált.	Épp	öltözött,	amikor
meghallotta	a	lány	sikolyát.
Már	miközben	 kimondta,	 rájött,	 hogy	 ez	 tényleg	 egy	 jobb	 láb,	mint	 a

saját	 elveszített	 végtagja,	 és	 hogy	 pont	 térd	 alatt	 vágták	 le	 úgy,	 mint	 az
övét.	Telefonjával	a	fülén	Strike	most	közelebbről	is	megnézte	a	lábat.	Az
orrát	 facsarta	 a	 kellemetlen	 szag,	 mint	 a	 nemrég	 kiolvasztott	 mirelit
csirkéé.	Fehér	bőr,	sima,	sápadt,	megkülönböztető	jegyek	nélkül,	csak	egy
régebbi,	 zöldes	 véraláfutás	 van	 a	 vádlin;	 leborotválni	 sem	 sikerült
tökéletesen.	A	 rövidke	 szőrszálak	világos	 színűek,	 a	 festetlen	 lábkörmök
kicsit	 koszosak.	 Az	 elvágott	 sípcsont	 jeges	 fehéren	 világított	 a	 hús
közepén.	 Szép,	 tiszta	 vágás,	 Strike	 úgy	 gondolta,	 valószínűleg	 baltával
vagy	húsvágó	bárddal	csinálhatták.
–	Egy	nőé,	ugye	azt	mondta?
–	Úgy	néz	ki…
Strike	most	 valami	mást	 is	 észrevett.	 Egy	 forradást	 a	 vádlin,	 pont	 ott,

ahol	 elvágták	 –	 régi	 heg,	 nem	 abból	 a	 sebből	 származik,	 ami	 a	 lábat
leválasztotta	a	testről.
Cornwallban	 töltött	 gyerekkorában	 vajon	 hányszor	 lepte	meg	 hátulról

az	 az	 alattomos	 tenger?	 Akik	 nem	 ismerik	 az	 óceánt,	 könnyen
elfeledkeznek	 róla,	 milyen	 masszív,	 milyen	 brutális	 is.	 Amikor	 beléjük
csapódik,	 olyan	 erővel,	mint	 a	 hideg	 vas,	mindig	megdöbbennek.	 Strike
egész	 életében	 szakmaszerűen	 állt	 szembe	 a	 félelemmel,	 dolgozott	 vele,
tudta	 kezelni,	 de	 a	 rémület,	 ahogy	most	 ennek	 a	 régi	 hegnek	 a	 látványa
belefojtotta	a	lélegzetet,	annál	rosszabb	volt,	mert	nem	számított	rá.
–	Ott	van	még?	–	kérdezte	a	telefonban	Wardle.
–	Mi	van?
Strike	kétszer	törött	orra	alig	néhány	centire	volt	a	vágástól	a	láb	végén.

Egy	gyerek	sebhelyes	lába	jutott	eszébe,	egy	gyereké,	akit	sosem	felejtett
el…	mennyi	idő	is	telt	el	azóta,	hogy	nem	látta?	Mennyi	idős	is	lenne	most
a	kislány?
–	És	azért	engem	hívott,	mert…	–	érdeklődött	Wardle.



–	 Ja	 –	 felelte	 Strike,	 és	 erővel	 próbált	 odafigyelni.	 –	 Hát,	 jobb
szeretném,	ha	maga	dolgozna	rajta,	mint	bárki	más,	de	ha	nem	ér	rá…
–	Máris	 indulok	 –	mondta	Wardle.	 –	Rövidesen	 ott	 vagyok.	Maradjon

ott!
Strike	 letette	 a	 telefont,	 de	még	mindig	 a	 lábat	 bámulta.	 És	most	már

látta,	hogy	alatta	egy	papírlap	hever,	 rajta	gépelt	szöveg.	Mivel	a	Királyi
Hadseregben	kapta	a	kiképzését	nyomozati	technikákból,	ellenállt	az	igen
erős	 kísértésnek,	 hogy	 kihúzza	 és	 elolvassa	 –	 nem	 bolygathatja	 a
bizonyítékot.	 Inkább	 csak	 leguggolt,	 eléggé	 ingatagon,	 hogy	 el	 tudja
olvasni	a	doboz	tetején	fejjel	lefelé	lógó	címzést.
A	 csomagot	 Robinnak	 címezték,	 és	 ez	 neki	 egyáltalán	 nem	 tetszett.

Helyesen	írták	a	nevét,	géppel,	egy	fehér	matricára,	az	irodájuk	címe	fölé.
De	 ezt	 egy	 másik	 tetejére	 ragasztották.	 Strike	 hunyorogva	 vizsgálgatta,
nem	 akarta	 csupán	 azért	 megmozdítani	 a	 dobozt,	 hogy	 könnyebben	 el
tudja	 olvasni,	 és	 látta,	 hogy	 a	 csomagot	 először	 „Cameron	 Strike”-nak
címezték,	 és	 aztán	 ragasztották	 rá	 a	második	matricát,	 amin	már	 „Robin
Ellacott”	állt.	De	miért	gondolta	meg	magát?
–	Bassza	meg	–	mordult	fel	halkan	Strike.
Némi	 nehézséggel	 felállt,	 az	 ajtó	mögötti	 fogasról	 leakasztotta	 Robin

táskáját,	bezárta	az	üvegajtót	és	felment	a	lépcsőn.
–	Már	jön	is	a	rendőrség	–	közölte	a	lánnyal,	és	letette	elé	a	táskát.	–	Kér

egy	csésze	teát?
Robin	bólintott.
–	És	kér	bele	konyakot?
–	Nem	is	tart	itthon	konyakot	–	felelte	Robin.	Kicsit	rekedt	volt	a	hangja.
–	Miért,	körülnézett?
–	 Ugyan,	 dehogy!	 –	 Strike	 elmosolyodott,	 mennyire	 felháborította	 a

lányt	 a	 feltételezés,	 hogy	 esetleg	 átnézte	 a	 szekrényeket.	 –	 Csak	maga…
maga	nem	olyan,	aki	tart	otthon	gyógykonyakot.
–	És	egy	sört	kér?
Robin	már	nem	tudott	mosolyogni,	csak	a	fejét	rázta.
Strike	 elkészítette	 neki	 a	 teát,	 aztán	 leült	 vele	 szemben	 a	 saját

csészéjével.	Pont	annak	nézett	ki,	ami	volt:	nagydarab	exbokszolónak,	aki
túl	 sokat	 dohányzik	 és	 túl	 sok	 gyorséttermi	 ételt	 eszik.	 Vastag	 volt	 a
szemöldöke,	 az	 orra	 lapos	 és	 aszimmetrikus,	 és	 amikor	 épp	 nem
mosolygott,	az	arcán	állandóan	valami	goromba,	rosszkedvű	kifejezés	ült.
Sűrű,	 sötét	 színű	göndör	 haja	 (a	 zuhanytól	még	mindig	vizesen)	 Jacques



Burgert	 és	 Sarah	 Shadlockot	 juttatta	 Robin	 eszébe.	 Mintha	 egy	 másik
életben	 történt	 volna	 az	 a	 veszekedés.	 Amióta	 feljött	 ide,	 csak	 nagyon
keveset	gondolt	Matthew-ra.	Rettegett	tőle,	hogy	el	kell	neki	mondania,	mi
történt.	 Matthew	 dühös	 lesz.	 Nem	 szerette,	 hogy	 Robin	 Strike-nak
dolgozik.
–	Meg…	megnézte?	 –	 nyögte	 ki,	miután	 felemelte,	majd	 újra	 letette	 a

tűzforró	teát	anélkül,	hogy	beleivott	volna.
–	Aha	–	bólintott	Strike.
Robin	 nem	 tudta,	 mi	 mást	 kérdezhetne.	 Egy	 levágott	 láb	 az.	 Olyan

rettenetes,	 groteszk	 ez	 a	 helyzet,	 hogy	 minden	 kérdés,	 ami	 csak	 eszébe
jutott,	 nevetségesnek,	 ostobának	 tűnt.	 Felismerte?	 Mit	 gondol,	 miért
küldték?	És	ami	a	legfontosabb:	miért	nekem?
–	A	rendőrségnek	majd	le	kell	írnia	a	futárt	–	tette	még	hozzá	a	férfi.
–	Tudom	–	felelte	Robin.	–	Próbáltam	is	összeszedni,	mire	emlékszem

róla.
Felberregett	a	kaputelefon.
–	Ez	Wardle	lesz.
–	Wardle?	–	ismételte	ijedten	Robin.
–	Nála	jobb	barátunk	nincs	most	a	rendőrségen	–	emlékeztette	Strike.	–

Maradjon	itt,	felkísérem	ide	magának.
Strike	 tavaly	nem	 igazán	 lopta	be	magát	 a	 londoni	 rendőrség	 szívébe,

bár	 nem	 teljesen	 a	 saját	 hibájából.	 Két	 legsikeresebb	 nyomozásának
valamelyest	 túlzó	 sajtóvisszhangja	 érthető	 módon	 keserűséget	 szült	 a
nyomozókban,	 akiknek	 munkáját	 tévedésként	 mutatta	 be.	 Wardle-nek
azonban,	 aki	 a	 kettő	 közül	 az	 első	 ügyben	 segített	 neki,	 szintén	 jutott
valamennyi	 dicsőség	 később,	 így	 aztán	 eléggé	 barátságos	maradt.	Robin
csak	az	újságokban	látta	a	nyomozót.	A	bíróságon	nem	találkoztak.
Mint	kiderült,	Wardle	 jóképű	pasas	volt,	 sűrű,	mogyoróbarna	hajjal	 és

csokiszínű	 szemekkel;	 bőrkabátot	 viselt	 és	 farmert.	 Strike	 nem	 is	 tudta,
szórakoztatja	 vagy	 bosszantja	 a	 pillantás,	 ahogy	 a	 nyomozó	 a	 szobába
lépve	 rögtön	 végigmérte	 Robint	 –	 gyors,	 cikcakkos	 vonalban	 siklott	 a
tekintete	a	lány	hajáról	az	alakjára,	aztán	a	bal	kezére,	ahol	egy	pillanatig
elidőzött	a	zafíros-gyémántos	jegygyűrűn.
–	 Eric	 Wardle	 –	 mutatkozott	 be	 halkan,	 és	 mellé	 (legalábbis	 Strike

szerint)	 szükségtelenül	 kedves	 mosolyt	 villantott.	 –	 Ő	 pedig	 Ekwensi
őrmester.
Vékony,	fekete	női	nyomozó	érkezett	vele,	a	haja	szoros	kontyba	fogva.



Röviden	 rámosolygott	 Robinra,	 és	 a	 lány	 úgy	 vette	 észre,	 hogy
indokolatlanul	 megnyugtatja	 egy	 másik	 nő	 jelenléte.	 Ekwensi	 őrmester
pillantása	ekkor	körbesiklott	Strike	aprócska	garzonjában.
–	Hol	ez	a	csomag?	–	kérdezte.
–	Lent	 van	–	 felelte	Strike,	 és	 előhúzta	 a	 zsebéből	 az	 iroda	kulcsait.	 –

Megmutatom.	A	 felesége	 jól	 van,	Wardle?	–	 szólt	még	vissza,	miközben
már	indult	lefelé	Ekwensi	őrmesterrel.
–	 Mit	 érdekli	 magát?	 –	 szólt	 utána	 a	 nyomozó,	 de	 Robin	 nagy

megkönnyebbülésére,	amikor	leült	vele	szemben	az	asztalhoz	és	kinyitotta
a	 noteszét,	már	 nem	 azon	 a	 hangon	 szólt	 hozzá,	 amit	 a	 lány	magában	 a
„pszichológushangnak”	hívott.
–	Ott	állt	az	ajtó	előtt,	amikor	odaértem	az	utcán	–	kezdte	Robin	Wardle

kérdésére,	 hogy	 hogyan	 érkezett	 a	 láb.	 –	 Én	 azt	 hittem,	 csak	 egy	 futár.
Fekete	 bőrruhában	 volt,	 teljesen	 feketében,	 csak	 a	 dzsekije	 vállán	 voltak
kék	sávok.	A	bukósisakja	is	tiszta	fekete,	az	üvege	meg	foncsorozott,	és	le
volt	 húzva.	 Legalább	 180	 centi	 magas	 volt.	 Több	 mint	 tíz	 centivel
magasabb	nálam,	még	ha	a	sisakot	is	számításba	vesszük.
–	 A	 testalkata?	 –	 szólalt	 meg	 Wardle,	 miközben	 tovább	 körmölt	 a

noteszébe.
–	 Elég	 nagydarab,	 azt	 mondanám,	 de	 minden	 bizonnyal	 kicsit

nagyobbnak	 mutatta	 a	 dzseki.	 –	 Robin	 tekintete	 véletlenül	 épp	 Strike-ra
tévedt,	ahogy	belépett	az	ajtón.	–	Mármint,	nem	olyan…
–	Nem	olyan	kövér	állat,	mint	a	főnöke?	–	fejezte	be	Strike,	aki	hallotta

a	 választ;	 Wardle	 pedig,	 aki	 maga	 is	 szívesen	 tett	 Strike-ra
megjegyzéseket,	 de	 legalábbis	 élvezettel	 hallgatta	 másokét,	 halkan
elnevette	magát.
–	És	kesztyűt	is	viselt	–	folytatta	Robin.	Ő	az	előbb	sem	mosolyodott	el.

–	Fekete	motoros	kesztyűt.
–	 Hát	 persze,	 hogy	 kesztyűt	 viselt	 –	 bólintott	 Wardle,	 és	 leírt	 még

valamit.	–	Gondolom,	a	motorról	nem	emlékszik	semmi	különösre?
–	Egy	Honda	volt,	piros-fekete	–	 felelte	Robin.	–	Láttam	az	emblémát,

azt	a	szárnyas	jelet.	Olyan	750	köbcentisnek	saccolnám.	Jó	nagy	volt.
Wardle	arcán	egyszerre	tükröződött	meglepetés	és	elismerés.
–	 Robin	 nagy	 kocsirajongó	 –	 szúrta	 közbe	 Strike.	 –	 Úgy	 vezet,	 mint

Fernando	Alonso.
Robin	 azt	 kívánta,	 bár	 ne	 viselkedne	 Strike	 ilyen	 vidáman	 és	 nyeglén.

Egy	női	 láb	van	az	asztalon	odalent.	És	hol	a	nő	 többi	 része?	Nem,	nem



szabad	sírnia.	Bár	többet	aludt	volna!	Az	a	rohadt	kanapé…	újabban	túl	sok
éjszakát	tölt	azon	a	rohadt	kanapén…
–	És	aláíratta	magával?	–	kérdezte	tovább	Wardle.
–	Nem	mondanám,	hogy	„aláíratta”	–	idézte	fel	Robin.	–	Odatartotta	az

írótáblát,	én	meg	automatikusan	aláírtam.
–	És	mi	volt	rajta?
–	Úgy	nézett	ki,	mint	egy	számla,	vagy…
Lehunyta	 a	 szemét,	 úgy	 igyekezett	 visszaemlékezni.	 És	 most,	 hogy

jobban	 belegondolt,	 az	 a	 papír	 tényleg	 elég	 amatőrnek	 nézett	 ki,	mintha
valaki	egy	laptopon	szerkesztette	volna	meg.	Ezt	el	is	mondta	Wardle-nek.
–	És	valóban	várt	csomagot?	–	érdeklődött	a	nyomozó.
Robin	elmesélte	az	egyszer	használatos	esküvői	fényképezőgépeket.
–	Mit	csinált	ez	a	pasas,	amikor	maga	elvette	tőle	a	csomagot?
–	Felült	a	motorjára	és	elhajtott.	Kikanyarodott	a	Charing	Cross	Roadra.
Kopogtak	az	ajtón,	és	visszajött	Ekwensi	őrmester,	kezében	a	papírral,

amit	 Strike	 meglátott	 a	 láb	 alatt.	 Most	 már	 a	 bizonyítékok	 szokásos
műanyag	tasakjában	volt.
–	 Itt	 vannak	 a	 helyszínelők	 –	 szólt	 Wardle-nek.	 –	 Ez	 a	 papír	 meg	 a

csomagban	volt.	Jó	lenne	tudni,	mond-e	ez	bármit	Miss	Ellacottnak.
Wardle	elvette	tőle	a	kis	tasakot,	átfutotta	a	levélkét	és	elfintorodott.
–	Ennek	semmi	értelme	–	mondta,	majd	felolvasta:	–	„Hullnak	a	tagok,

karok	és	lábak,	nyakak…”
–	 Hattyúként	 görbülők	 –	 vágott	 közbe	 Strike,	 pedig	 a	 tűzhelynek

támaszkodva	 túl	 messze	 állt	 ahhoz,	 hogy	 lássa	 a	 szöveget.	 –	 Mintha
elszorul	vagy	imára	nyíl	a	száj.
A	másik	három	csak	bámult	rá.
–	Ez	egy	dalszöveg	–	nézett	vissza	rájuk.	Robinnak	nem	tetszett,	milyen

képet	vág.	Látta	rajta,	hogy	ezek	a	sorok	jelentenek	neki	valamit…	valami
rosszat.	Láthatóan	nem	kis	erőfeszítéssel	magyarázta	tovább:	–	A	„Mistress
of	 the	Salmon	Salt”	utolsó	versszakából	van.	Blue	Öyster	Cult.	A	harvest
of	limbs,	of	arms	and	of	legs,	of	necks	/	that	turn	like	swans	/	as	if	inclined
to	gasp	or	pray.

Ekwensi	őrmester	finoman	kihúzott	szemöldöke	magasra	szaladt.
–	Kicsoda?
–	Nagy	rockzenekar	a	’70-es	években.



–	Gondolom,	maga	jól	ismeri	őket?	–	kérdezte	Wardle.
–	Ezt	a	számot	épp	ismerem	–	morogta	Strike.
–	És	magának	ebből	kiderül,	ki	küldte?
Strike	 habozott.	Míg	 a	 többiek	 bámultak	 rá,	 lelki	 szemei	 előtt	 zavaros

képek	 és	 emlékek	 sorozata	 száguldott	 el.	 Egy	 halk	 hangot	 hallott:	 She
wanted	 to	 die.	 She	 was	 the	 quicklime	 girl.	 Meg	 akart	 halni.	 Ő	 volt	 a
mészkisasszony.	 Egy	 tizenkét	 éves	 kislány	 vékonyka	 lába,	 rajta	 ezüstös,
hálószerű	hegek	vonalai.	Egy	apró,	menyétszerű	sötét	szempár,	utálkozón
összeszűkülve.	Egy	sárga	rózsát	ábrázoló	tetoválás.
És	 akkor	 feltűnt	 valami	más	 is:	 késve	 bukkant	 csak	 elő	 a	 többi	 emlék

után,	lihegve,	bár	másnak	talán	ez	jutott	volna	eszébe	először.	Egy	vádlista,
melyben	 megemlítenek	 egy	 hulláról	 levágott	 péniszt,	 amit	 aztán	 egy
rendőrségi	besúgónak	küldtek	postán.
–	Tudja,	ki	küldte?	–	kérdezte	Wardle.
–	Talán	–	felelte	Strike.	Robinra	pillantott,	aztán	Ekwensi	őrmesterre.	–

De	inkább	négyszemközt	beszélném	meg.	Van	még	valami,	amit	meg	akar
kérdezni	Robintól?
–	Kell	majd	 a	 neve,	 címe,	 s	 a	 többi	 –	 bólintott	Wardle.	 –	Vanessa,	 fel

tudná	ezeket	jegyezni?
Ekwensi	őrmester	már	oda	 is	 lépett	a	 lányhoz	a	noteszével.	A	két	 férfi

fémes	 léptei	 lassan	 elhaltak	 a	 lépcsőházban.	 És	 bár	 a	 legkevésbé	 sem
szerette	 volna	 újra	 látni	 a	 levágott	 lábat,	 Robint	 kicsit	 sértette,	 hogy	 itt
hagyták.	Végül	is	csak	az	ő	neve	állt	a	csomagon!
A	 szörnyű	 küldemény	még	mindig	 ott	 hevert	 az	 asztalon	 az	 irodában.

Ekwensi	 őrmester	 még	 két	 kollégájukat	 felhozta	 ide:	 az	 egyik	 épp
fényképezett,	 a	 másik	 meg	 telefonon	 beszélt,	 amikor	 a	 főnökük	 meg	 a
magánnyomozó	 elment	 mellettük.	 Mindketten	 kíváncsian	 tekintgettek
Strike-ra,	aki	valamelyest	híressé	is	vált,	míg	Wardle	számos	kollégájával
összeveszett.
Strike	behúzta	a	belső	iroda	ajtaját,	aztán	Wardle-lel	leültek	az	asztal	két

oldalán,	egymással	szemben.	Wardle	új	oldalt	kezdett	a	noteszében.
–	 Nos,	 kit	 ismer,	 aki	 szeret	 hullákat	 feldarabolni,	 és	 postán

elküldözgetni	a	darabokat?
–	Terence	Malley-t	–	felelte	Strike,	pillanatnyi	habozás	után.	–	Először

is.
Wardle	nem	írt	le	semmit,	csak	bámult	rá	kezében	a	tollal.
–	„Ásós”	Terence	Malley-t?



Strike	bólintott.
–	A	harringay-i	bandából?
–	Miért,	 hány	másik	 „Ásós”	Terence	Malley-t	 ismer	még?	 –	 kérdezett

vissza	 türelmetlenül	 Strike.	 –	 És	 azok	 közül	 hányan	 szoktak	 testrészeket
küldözgeteni	másoknak?
–	Honnan	a	francból	ismeri	maga	Ásóst?
–	Közös	nyomozás	volt	az	bűnügyiekkel,	2008-ban.	Drogterjesztés.
–	Amikor	leültették?
–	Pontosan.
–	A	mindenit!	–	nézett	nagyot	Wardle.	–	Hát	akkor	rohadtul	meg	is	van,

nem?	 Az	 a	 pasas	 egy	 kibaszott	 őrült,	 és	 könnyedén	 elérhet	 bármennyi
prostit	Londonban.	Nekiállhatunk	halászni	a	Temzében	a	nő	maradékáért.
–	Igen,	de	ott	névtelenül	tanúskodtam.	Elvileg	nem	tudhatta	volna	meg,

hogy	én	voltam.
–	Megvannak	 a	módszereik	–	 csóválta	 a	 fejét	Wardle.	 –	A	harringay-i

banda…	azok	olyanok,	mint	egy	kibaszott	maffia.	Hallotta,	hogy	küldték	el
Hatford	Ali	farkát	Ian	Bevinnek?
–	Aha,	hallottam	–	felelte	Strike.
–	Na	és	mi	van	ezzel	a	számmal?	Hogy	hullanak	a…	akármik	is	voltak?
–	 Hát	 épp	 ez	 aggaszt	 –	 bökte	 ki	 lassan	 Strike.	 –	 Hogy	 ez	 túl

kifinomultnak	 tűnik	 olyasvalakihez,	 mint	 Ásós…	 szóval	 lehet,	 hogy
mégiscsak	a	másik	három	közül	valaki.



4

Four	winds	at	the	Four	Winds	Bar,
Two	doors	locked	and	windows	barred,
One	door	left	to	take	you	in,
The	other	one	just	mirrors	it…

(Négy	szélén	a	Négy	Szél	Bár,

Ablak	rácsos,	ajtón	zár,

Egy	ajtón	még	bemehetsz,

A	másik	az	csak	tükör	lesz…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Astronomy’
(Csillagászat)

–	Négy	embert	is	ismer,	akik	képesek	lennének	egy	levágott	lábat	küldeni
magának?	Négyet?
Strike,	 aki	 a	mosogató	mellett	 állt,	 és	 épp	 borotválkozott,	 a	 kis	 kerek

tükörben	 látta	 Robin	 megrökönyödött	 arckifejezését.	 A	 rendőrök	 végre
elvitték	a	lábat,	Strike	kijelentette,	hogy	aznap	már	nem	dolgoznak,	Robin
pedig	 ott	 maradt	 a	 műanyag	 asztalka	 mellett	 a	 konyhaként	 is	 szolgáló
nappaliban,	kezében	egy	második	csésze	teával.
–	Az	igazat	megvallva	–	felelte	Strike,	miközben	a	borostát	kapargatta

az	 álláról	 –,	 szerintem	 igazából	 csak	 hármat.	 Azt	 hiszem,	 hiba	 volt
elmondani	Wardle-nek	Malley-t.
–	Miért?
Strike	 beszámolt	 Robinnak	 arról,	 hogyan	 került	 rövid	 ismeretségbe

ezzel	 a	 profi	 bűnözővel,	 aki	 aztán	 legutóbbi	 börtönéveit	 részben	 az	 ő
tanúskodásának	is	köszönhette.
–	…úgyhogy	most	Wardle	meg	van	győződve	arról,	hogy	a	harringay-i

banda	 rájött,	 ki	 vagyok,	 csakhogy	 én	 rögtön	 a	 tanúskodás	 után	 már
mentem	 is	 Irakba,	olyanról	pedig	 sosem	hallottam,	hogy	egy	különleges
nyomozótiszt	 személyazonossága	 kiderült	 volna,	 csak	 mert	 tanúskodott
egy	ügyben.	És	egyébként	a	dalszöveg	sem	nagyon	vall	Ásósra.	Neki	nem



igazán	van	érzéke	a	finomságokhoz.
–	De	volt	már	olyan,	hogy	miután	megölt	valakit,	levágott	valamit	róla?

–	érdeklődött	Robin.
–	Én	 egy	 ilyenről	 tudok…	de	 ne	 felejtse	 el,	 akárki	 is	 küldte	 ezt	most,

annak	 nem	 feltétlenül	 kellett	 megölnie	 valakit	 –	 improvizált	 Strike.	 –
Lehet,	 hogy	 a	 láb	 egy,	 már	 eleve	 halott	 emberé.	 Lehet,	 hogy	 valami
kórházból	nyúlta	le.	Wardle	ennek	mind	utánanéz	majd.	Nem	tudunk	sokat,
amíg	a	helyszínelők	meg	nem	vizsgálták.
Azt	a	szörnyű	lehetőséget,	hogy	a	láb	tulajdonosa	talán	még	mindig	él,

inkább	nem	említette.
Szünet	állt	be	a	beszélgetésben,	mialatt	Strike	 leöblítette	a	borotváját	a

mosogató	 csapja	 alatt,	 Robin	 pedig	 elgondolkodva	 bámult	 kifelé	 az
ablakon.
–	Nos,	Malley-ről	muszáj	volt	szólnia	Wardle-nek	–	fordult	vissza	hozzá

Robin.	 Strike	 a	 tükörben	 a	 szemébe	 nézett.	 –	 Mármint,	 ha	 Malley	 már
tényleg	 küldött	 valakinek	 egy…	 egyébként	 pontosan	 mit	 is	 küldött?	 –
kérdezte	kissé	félénken.
–	 Egy	 péniszt	 –	 felelte	 Strike.	Megmosta	 az	 arcát	 és	megtörölte,	 csak

azután	folytatta.	–	 Igen,	 talán	 igaza	van.	Csak	minél	 többet	gondolkodom
rajta,	annál	biztosabban	érzem	úgy,	hogy	nem	ő	volt.	Egy	perc,	és	jövök,
másik	 inget	 akarok	 venni.	 Erről	 letéptem	 két	 gombot,	 amikor
meghallottam	a	sikítását.
–	Elnézést…	–	kezdte	Robin	gyengécskén,	de	Strike	meg	már	el	is	tűnt	a

hálóban.
Robin	 a	 teáját	 kortyolgatta,	 és	 közben	 körbenézett	 a	 szobában.	 Ezelőtt

még	sosem	járt	itt	fent,	Strike	tetőtéri	lakásában.	Eddig	legfeljebb	az	ajtón
kopogott	 be,	 hogy	 átadjon	 egy	 üzenetet,	 vagy	 a	 legelfoglaltabb,
legkevesebb	alvást	lehetővé	tévő	időszakaikban	azért,	hogy	felébressze.	A
konyha-nappali	 szűkös,	 de	 tiszta,	 rendes	 helyiség	 volt.	 Gyakorlatilag
semmiféle	 egyéniség	 nem	 tükröződött	 rajta:	 szedett-vedett	 csészék,	 egy
olcsó	 mosogatórongy,	 összehajtva	 a	 gáztűzhelyen;	 sehol	 egy	 fénykép,
semmi	 dekoráció,	 csak	 egy	 katonát	 ábrázoló	 gyerekrajz,	 amit	 Strike	 az
egyik	faliszekrényre	ragasztott	fel.
–	Ezt	ki	rajzolta?	–	kérdezte	Robin,	miután	Strike	visszajött,	immár	egy

másik	ingben.
–	Jack,	az	unokaöcsém.	Valamiért	kedvel	engem.
–	Na	ne	hülyéskedjen!



–	Nem	hülyéskedek.	Fogalmam	sincs,	hogy	kell	beszélni	a	gyerekekhez.
–	 Szóval	 úgy	 gondolja,	 három	 embert	 is	 ismer,	 aki	 képes	 lenne…?	 –

kanyarodott	vissza	a	témára	Robin.
–	Kell	egy	ital	–	határozott	Strike.	–	Menjünk	le	a	Tottenhambe!

Út	 közben	 nem	 lehetett	 beszélgetni,	 hisz	 az	 árokból	 még	 mindig	 a
légkalapács	 dübörgött;	 de	 a	 láthatósági	 mellényes	 munkások	 nem
fütyültek,	 nem	 is	 tettek	 megjegyzéseket	 Robinra	 most,	 hogy	 ott	 ment
mellette	 Strike	 is.	 Végül	 odaértek	 a	 férfi	 kedvenc	 környékbeli
kocsmájához.	Bent	várták	őket	a	díszes,	aranyozott	keretű	 tükrök,	a	 sötét
faborítású	falak	és	a	sörcsapok	ragyogó	rézből,	a	színes	üvegkupola,	meg
a	Felix	de	Jong	festményein	játszadozó	ruhátlan	szépségek.
Strike	egy	pint	Doom	Bart	rendelt,	Robin	egy	kávét	kért	–	képtelen	volt

alkoholra	még	csak	gondolni	is.
–	Szóval?	–	kérdezte	a	főnökét,	amint	az	visszaért	a	kupola	alatti	magas

asztalukhoz.	–	Ki	ez	a	három	ember?
–	 Nos,	 ne	 feledje,	 lehet,	 hogy	 tökéletesen	 rossz	 helyen	 keresgélek	 –

nézett	rá	Strike,	és	belekortyolt	a	sörébe.
–	Jól	van	–	bólintott	Robin.	–	Szóval,	kik	ezek?
–	Beteg	alakok,	akiknek	mind	jó	oka	van	rá,	hogy	utáljanak.
Strike	 lelki	 szeme	 előtt	 megjelent	 egy	 rémült,	 vézna	 tizenkét	 éves

kislány,	 a	 lábán	 hegekkel,	 félrecsúszott	 szemüvegén	 át	 őt	 nézve.	Vajon	 a
jobb	lába	volt?	Nem	emlékezett.	Jézusom,	csak	ne	ő	legyen…
–	De	kik?	–	ismételte	Robin.	Lassan	a	türelme	végére	ért.
–	Ketten	a	seregből	vannak	–	felelte	Strike,	és	megdörzsölte	az	állát.	–

Mindkettő	 elég	 bolond	 és	 elég	 erőszakos,	 hogy…	 hogy…	 –	 Egy
gigantikus,	önkéntelen	ásítás	szakadt	ki	belőle.
Robin	megvárta,	 amíg	megint	 érthetően	 tud	 beszélni,	 és	 közben	 azon

tanakodott,	Strike	vajon	az	új	barátnőjével	volt-e	valahol	előző	este.	Elin
valaha	 hivatásos	 hegedűművész	 volt,	 most	 a	 Hármas	 Csatornán
műsorvezető:	döbbenetes,	skandináv	jellegű	szőkeség,	akiről	Robinnak	az
jutott	 eszébe,	 hogy	 olyan,	 mint	 Sarah	 Shadlock,	 csak	 szebb.	 Gyanította,
ezért	is	lehet,	hogy	szinte	azonnal	ellenszenvesnek	találta	Elint.	És	azért	is,
mert	a	nő	Robin	füle	hallatára	Strike	„titkárnőjének”	nevezte.
–	 Elnézést	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Sokáig	 fent	 voltam,	 összeraktam	 a

jegyzeteimet	 a	 Khan-ügyhöz.	 Hullafáradt	 vagyok.	 –	 Az	 órájára	 nézett.	 –



Nem	megyünk	le	enni?	Éhen	halok!
–	Majd	 mindjárt.	 Most	 még	 dél	 sincs.	 És	 meg	 akarom	 tudni,	 ki	 ez	 a

három	ember!
Strike	nagyot	sóhajtott.
–	 Jól	 van	 –	 mondta,	 és	 halkabban	 beszélt	 tovább,	 mert	 egy	 férfi	 épp

elment	 mellettük	 a	 vécé	 felé.	 –	 Donald	 Laing,	 Királyi	 Határőrezred.	 –
Megint	eszébe	jutott	az	a	menyétszerű	szempár,	az	a	vegytiszta	gyűlölet,	a
rózsás	tetoválás.	–	Életfogytig	sittre	juttattam.
–	De	aztán…
–	Aztán	tíz	év	után	kijött	–	bólintott	Strike.	–	2007	óta	van	szabadlábon.

Laing	 egyáltalán	 nem	 amolyan	 átlagos,	 mindennapi	 bolond	 volt,	 hanem
egy	 igazi	 állat,	 egy	 okos,	 agyafúrt	 állat,	 szociopata,	 de	 komolyan,	 ha
engem	 kérdez.	 Olyasmiért	 küldtem	 be	 életfogytig,	 amit	 nem	 is	 kellett
volna	 vizsgálnom.	A	hivatalos	 vádban	 felmentették	 volna.	 Szóval	 bizony
rohadt	jó	oka	van,	hogy	nagyon	utáljon.
De	azt	nem	mondta	el,	mit	 csinált	Laing,	 és	hogy	azt	miért	 épp	Strike

vizsgálta	ki.	Robin	időnként	nagyon	is	jól	tudta,	mikor	ért	el	Strike	arra	a
pontra,	amin	túl	nem	akart	beszélni	valamiről,	leggyakrabban	akkor,	ha	a
Különleges	Nyomozó	Egységbeli	 pályájáról	 volt	 szó.	A	 lány	 eddig	még
sosem	próbálta	rávenni,	hogy	átlépje	az	ilyen	határokat.	Így	hát	kelletlenül
bár,	de	most	is	lemondott	Donald	Laing	történetéről.
–	Ki	a	másik	pasas	a	seregből?
–	Noel	Brockbank.	Sivatagi	patkány.
–	Sivatagi…	micsoda?
–	7.	Páncélos	hadosztály.
Strike	 most	 már	 egyre	 makacsabb	 lett,	 és	 olyan	 tűnődő	 arcot	 vágott.

Robin	elgondolkodott,	vajon	azért	van-e	ez,	mert	éhes	(olyan	ember	volt,
akinek	 rendszeres	 étkezésre	 van	 szüksége,	 hogy	 elviselhető	 kedvében
legyen),	vagy	valami	sötétebb	oka	van.
–	Akkor	együnk?	–	kérdezte	tőle.
–	Aha	–	felelte	Strike.	Kiitta	a	sörét,	és	felállt	a	székéről.
A	 barátságos	 éttermi	 rész	 az	 alagsorban	 egy	 vörös	 szőnyeges

helyiségből	 állt:	 itt	 is	 volt	 bárpult,	 faasztalok,	 és	 a	 falakon	 bekeretezett
képek	lógtak.	Ők	ültek	le	ide	elsőnek	ételt	rendelni.
–	 Szóval	 épp	 Noel	 Brockbanknál	 tartott	 –	 noszogatta	 tovább	 Robin,

miután	Strike	megrendelte	a	rántott	halat	sült	krumplival,	ő	maga	meg	egy
salátát.



–	Hát,	neki	is	jó	oka	van	rá,	hogy	nehezteljen	–	felelte	kurtán	Strike.	Már
Donald	 Laingről	 sem	 akart	 beszélni,	 és	 még	 kevesebb	 hajlandóságot
mutatott,	hogy	Brockbankről	többet	is	eláruljon.	Hosszú	szünet	után,	mely
alatt	Strike	dühösen	bámult	a	semmibe	Robin	válla	fölött,	csak	annyit	 tett
hozzá:	–	Brockbank	nem	teljesen	komplett.	Vagy	legalábbis	azt	állította.
–	Őt	is	börtönbe	juttatta?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	a	férfi.
Most	már	a	kimondottan	vészjósló	arcnál	tartott.	Robin	várt	egy	kicsit,

de	 már	 látta,	 hogy	 nem	 tud	 meg	 semmi	 újat	 Brockbankról.	 Így	 hát
továbblépett:	–	És	a	harmadik?
Strike	 ezúttal	 egyáltalán	 nem	 válaszolt.	 Robin	 azt	 hitte,	 nem	 hallotta	 a

kérdést.
–	Ki	a…
–	Nem	akarok	beszélni	róla!	–	morogta	oda	Strike.
Most	a	friss	korsó	sörébe	bámult	meredten,	Robin	viszont	nem	hagyta

magát	megijeszteni.
–	Akárki	is	küldte	azt	a	lábat	–	mondta	–,	nekem	címezte.
–	 Jól	 van!	 –	 felelte	 erre	 Strike	 kelletlenül,	 némi	 habozás	 után.	 –	 Úgy

hívják,	hogy	Jeff	Whittaker.
Robin	 izgatott	 megdöbbenést	 érzett.	 Azt	 nem	 kellett	 megkérdezze,

honnan	 ismeri	 Strike	 Jeff	Whittakert,	mert	már	 tudta,	 bár	 sosem	 beszélt
erről	vele.
Cormoran	 Strike	 gyerekéveiről	 bőségesen	 olvashatott	 bárki	 az

interneten,	és	nyomozói	sikereinek	bemutatásakor	a	sajtóban	is	vég	nélkül
ismétlődött	 a	 történet.	 Házasságon	 kívüli,	 véletlenül	 becsúszott	 gyerek
volt,	 egy	 rocksztáré	meg	egy	olyan	nőé,	akit	mindig	csak	supergroupie-
ként	 emlegettek	 –	 és	 aki	 kábítószer-túladagolásban	 halt	 meg	 Strike
húszéves	 korában.	 Jeff	 Whittaker	 a	 nála	 sokkal	 fiatalabb	 második	 férje
volt,	 akit	 megvádoltak	 a	 meggyilkolásával,	 és	 akit	 végül	 felmentettek	 a
vád	alól.
Némán	ültek,	amíg	meg	nem	jött	az	ebédjük.
–	Miért	csak	salátát	eszik?	Nem	éhes?	–	kérdezte	Strike	a	sült	krumplija

végén.	Ahogy	Robin	sejtette	is,	rögtön	jobb	kedve	lett	egy	kis	szénhidrát-
beviteltől.
–	Esküvő	–	vágta	rá	kurtán	a	lány.
Strike	nem	felelt.	Az,	hogy	Robin	alakjáról	mondjon	valamit,	kívül	esett

a	 kapcsolatukban	 általa	 szándékosan	 meghúzott	 határon:	 már	 a	 kezdet



kezdetén	 elhatározta,	 hogy	 sosem	 kerülhetnek	 túl	 közel	 egymáshoz.	 De
azért	magában	azt	gondolta,	a	lány	most	már	túl	vékony.	Szerinte	(és	már
pusztán	 ez	 a	 gondolat	 is	 kívül	 esett	 a	 fenti	 határokon)	 kicsit	 teltebben
szebb.
–	 És	 azt	 nem	mondja	 el	 –	 kezdte	 Robin,	 miután	 újabb	 percekig	 ültek

egymással	szemben	némán	–,	hogy	mi	a	kapcsolat	azzal	a	dallal?
Strike	 rágott,	 nyelt,	 ivott	 egy	 korty	 sört,	 rendelt	 még	 egy	 pint	 Doom

Bart,	és	csak	azután	felelt:
–	Anyám	magára	tetováltatta	a	címét.
Azt	 már	 nem	 akarta	 Robin	 orrára	 kötni,	 egészen	 pontosan	 hová	 is

tetováltatta	ezt	az	anyja.	Inkább	ő	maga	sem	gondolt	erre.	De	az	étel	és	az
ital	 jobb	hangulatba	hozta;	Robin	sosem	érdeklődött	 tolakodóan	a	múltja
iránt,	és	úgy	ítélte	meg,	ma	teljesen	érthető,	hogy	többet	akar	tudni.
–	Ez	volt	a	kedvenc	száma.	A	Blue	Öyster	Cult	meg	a	kedvenc	zenekara.

Jó,	 az,	 hogy	 „kedvenc”,	 talán	 nem	 elég	 erős	 kifejezés.	 Inkább	 valami
megszállottság	volt	ez.
–	 Nem	 is	 a	 Deadbeats	 volt	 a	 kedvence?	 –	 bukott	 ki	 Robinból

gondolkodás	 nélkül.	 Strike	 apja	 a	 Deadbeats	 énekese	 volt.	 De	 róla	 sem
beszéltek	soha.
–	 Nem	 –	 rázta	 a	 fejét	 Strike,	 és	 még	 egy	 félmosolyt	 is	 sikerült

kisajtolnia	 magából.	 –	 A	 jó	 öreg	 Jonny	 mindig	 csak	 a	 második	 helyre
futhatott	be	Ledánál.	Ő	Eric	Bloomot	akarta,	a	Blue	Öyster	Cult	énekesét,
de	sosem	jött	neki	össze.	Egyike	azon	nagyon	keveseknek,	aki	nem.
Robin	 nem	 tudta,	mit	mondjon.	Már	 korábban	 is	 eszébe	 jutott,	milyen

érzés	 lehet	 vajon,	 ha	 az	 ember	 anyjának	 epikusan	 szerteágazó	 szexuális
életéről	 bárki	 kedvére	 olvasgathat	 az	 interneten.	 Megjött	 Strike	 söre,
nagyot	kortyolt	belőle,	mielőtt	folytatta	volna.
–	 Majdnem	 engem	 is	 Eric	 Bloom	 Strike-nak	 kereszteltek	 –	 mondta,

Robin	pedig	félrenyelte	a	vizét.	A	férfi	elnevette	magát,	ahogy	ott	köhögött
a	 szalvétába.	 –	 Hát,	 valljuk	 be,	 a	 Cormoran	 se	 sokkal	 jobb.	 Cormoran
Blue…
–	Blue?
–	Hát	Blue	Öyster	Cult,	figyel	maga?
–	Jézusom	–	nézett	nagyot	Robin	–,	elég	jól	titkolja.
–	Maga	nem	titkolná?
–	És	mit	jelent	ez	a	cím…	„Mistress	of	the	Salmon	Salt”?	Lazac,	só…?
–	 Engem	 ne	 kérdezzen.	 Teljesen	 eszement	 szövegeik	 vannak.	 Sci-fi.



Meg	minden	hülyeség.
A	 fejében	 egy	 hang	 szólalt	 meg:	 She	 wanted	 to	 die.	 She	 was	 the

quicklime	girl.	Meg	akart	halni.	Ő	volt	a	mészkisasszony.
Ivott	még	egy	kis	sört.
–	Szerintem	én	sose	hallottam	semmit	a	Blue	Öyster	Culttól	–	jegyezte

meg	Robin.
–	Dehogynem	–	vágta	rá	Strike.	–	Ne	féljen,	a	kaszást	biztosan.
–	Hogy	ne…	micsoda?
–	Ez	valami	iszonyatos	nagy	slágerük	volt.	A	kaszással.	„Don’t	Fear	the

Reaper”.
–	Ó,	ér…	értem.
Robin	egy	rémült	pillanatig	azt	hitte,	Strike	most	tanácsot	adott	neki.
Megint	 némán	 ettek	 egy	 ideig.	 Robin	 aztán	 nem	 bírta	 tovább,	 bár

remélte,	 nem	 tűnik	 nagyon	 ijedtnek,	 képtelen	 volt	 magában	 tartani	 a
kérdést:	–	Mit	gondol,	miért	címezték	nekem	ezt	a	lábat?
Strike-nak	már	volt	ideje	meggondolni	a	válaszát.
–	 Ezen	 gondolkodom	 egy	 ideje	 –	 felelte	 –,	 és	 azt	 hiszem,	 ezt

kimondatlan	 fenyegetésnek	 kell	 vennünk,	 szóval	 most,	 amíg	 meg	 nem
találtuk…
–	Nem	 hagyom	 abba	 a	munkát!	 –	 szólt	 közbe	 hevesen	 Robin.	 –	 Nem

maradok	otthon!	Matthew	is	azt	akarja.
–	Szóval	akkor	beszélt	vele?
Robin	akkor	hívta	fel,	amíg	Strike	lement	az	irodába	Wardle-lel.
–	Igen.	És	mérges	rám,	amiért	aláírtam	azt	a	vackot.
–	 Gondolom,	 csak	 aggódik	 magáért	 –	 fejezte	 ki	 nem	 igazán	 őszinte

véleményét	 Strike.	 Néhányszor	 már	 találkozott	 Matthew-val,	 és	 mindig
egyre	ellenszenvesebbnek	találta.
–	Dehogy	 aggódik!	 –	 csattant	 fel	Robin.	 –	Csak	 azt	 hiszi,	 hogy	 akkor

ennyi,	hogy	most	majd	fel	kell	mondanom,	hogy	sikerült	elijeszteni	innen.
De	nem	sikerült!
Matthew	 teljesen	 megdöbbent	 a	 hírek	 hallatán,	 de	 a	 lány	 még	 ezzel

együtt	is	hallott	a	hangjában	valami	kis	elégedettségfélét	is,	és	érezte,	hogy
bár	nem	mondja,	a	férfi	most	már	meg	van	győződve	róla,	hogy	neki	is	be
kell	 látnia,	 milyen	 nevetséges	 hiba	 volt	 összeállnia	 ezzel	 a	 bolond
magánnyomozóval,	 aki	még	 rendes	 fizetést	 sem	 tud	adni	neki.	Strike-nál
ráadásul	 munkaidőn	 kívül	 is	 dolgoznia	 kellett	 néha,	 és	 ezért	 a
munkahelyére	 kellett	 küldetnie	 megrendelt	 dolgokat,	 nem	 pedig	 haza.



(„Nem	azért	küldtek	nekem	egy	 lábat,	mert	az	Amazon	nem	 tudott	volna
kiszállítani	 valamit	 a	 lakásunkhoz!”,	 vágta	 rá	 Robin	 ingerülten.)	 És
mindennek	 a	 tetejébe	 Strike	 most	 már	 valamelyest	 híres	 is	 volt,	 és	 a
barátaik	 ezt	 lebilincselőnek	 találták.	 Matthew	 saját,	 könyvelői	 állása
egyáltalán	 nem	 volt	 ehhez	 hasonlítható.	 Csak	 halmozódott	 benne	 a
sértettség,	a	féltékenység,	és	egyre	többször	át	is	törte	a	gátat.
Strike	nem	volt	elég	ostoba,	hogy	Matthew-val	szembeni	állásfoglalásra

bátorítsa	a	lányt	–	ezt	majd	megbánhatja,	ha	nem	ilyen	feldúlt.
–	Csak	később	jutott	eszébe,	hogy	magának	címezze	a	lábat,	ne	nekem	–

mondta.	 –	 Először	 az	 én	 nevemet	 nyomtatta	 a	 címkére.	Gondolom,	 arra
játszik,	hogy	aggódni	kezdjek,	mert	most	megmutatta,	tudja	a	maga	nevét;
vagy	arra,	hogy	magát	elijessze	tőlem.
–	Nos,	hát	nem	fog	ezzel	elijeszteni!	–	jelentette	ki	Robin.
–	Robin,	itt	most	nincs	helye	a	hősködésnek!	Akárki	is	ez,	most	közölte

velünk,	hogy	tud	rólam	egy	csomó	mindent,	hogy	tudja	a	maga	nevét	is,	és
legkésőbb	ma	reggel	óta	azt	is,	pontosan	hogy	néz	ki.	Elég	közelről	meg
tudta	nézni.	És	ez	nem	tetszik	nekem.
–	Nyilván	nem	sokra	tartja	a	megfigyelési	képességeimet.
–	Mivel	pont	én	küldtem	el	a	legeslegjobb	rohadt	tanfolyamra,	amit	csak

találtam	 –	morogta	 Strike	 –,	 és	 pont	 nekem	 nyomta	 az	 orrom	 alá	 azt	 a
csöpögős	ajánlólevelet…
–	Akkor	meg	nem	hiszi,	hogy	meg	tudnám	védeni	magam.
–	Hát	én	sosem	láttam,	hogy	meg	tudná,	és	csak	maga	állítja,	hogy	tanult

önvédelmet.
–	Hazudtam	én	valaha	magának	arról,	mit	 tudok,	és	mit	nem	 tudok?	–

szegezte	 neki	 a	 kérdést	 felháborodottan	 Robin,	 Strike-nak	 pedig	 muszáj
volt	 bevallania,	 hogy	 nem.	 –	 Na,	 hát	 akkor!	 Nem	 vállalok	 felesleges
kockázatot.	 Maga	 kitanított,	 hogy	 szúrjak	 ki	 bármit,	 ami	 gyanús.	 És
egyébként	 is,	 nem	 is	 engedheti	meg	magának,	 hogy	 hazaküldjön.	 Így	 is
csak	nagy	nehezen	boldogulunk	az	ügyeinkkel.
Strike	felsóhajtott,	és	két	jókora,	szőrös	kezével	megdörzsölte	az	arcát.
–	Sötétedés	után	nem	dolgozik!	–	mondta.	–	És	hordania	kell	magával

egy	riasztót,	valami	rendeset!
–	Jól	van!	–	állt	rá	Robin.
–	És	különben	is,	jövő	hétfőtől	Radfordnál	lesz	–	nyugtatta	magát	Strike.
Radford	 gazdag	 vállalkozó	 volt,	 aki	 egy	 félállású	 új	 munkatársnak

álcázva	 akart	 egy	 nyomozót	 bevinni	 az	 irodájába,	 hogy	 leleplezze	 az



egyik	felsővezetőjét,	aki	gyanúja	szerint	bűncselekményeket	követ	el.	Erre
a	 feladatra	 nyilván	 Robin	 az	 alkalmasabb,	 mivel	 a	 második	 nagy
nyilvánosságot	 kapott	 gyilkossági	 ügyük	 óta	 Strike-ot	 könnyebben
felismerték.	Miközben	 kihörpintette	 a	 harmadik	 korsó	 sörét,	 Strike	 azon
tűnődött,	vajon	 rá	 tudja-e	venni	Radfordot,	hogy	vegye	oda	Robint	 teljes
munkaidőben.	 Hálás	 lett	 volna,	 ha	 biztonságban	 tudhatja	 abban	 a
palotaszerű	irodaházban,	minden	nap	reggel	kilenctől	délután	ötig,	amíg	el
nem	kapják	ezt	a	futóbolondot,	aki	a	lábat	küldte.
Robin	eközben	a	kimerültség	hullámaival	küzdött,	meg	valami	halvány

hányingerrel	 is.	 Veszekedés,	 álmatlan	 éjszaka,	 aztán	 meg	 a	 levágott	 láb
okozta	 szörnyű	 ijedtség	 –	 és	 most	 haza	 kell	 mennie,	 és	 már	 megint
elmagyarázni,	miért	is	szeretne	ebben	a	rosszul	fizető,	veszélyes	állásban
maradni.	Matthew	valaha	a	megnyugvás,	a	támogatás	legfőbb	forrása	volt
számára,	mostanra	meg	egy	újabb	kikerülendő	akadállyá	vált.
A	kartondobozban	heverő	hideg,	levágott	láb	képe	váratlanul,	hívatlanul

jelent	 meg	 lelki	 szemei	 előtt.	 Vajon	 mikor	 lesz,	 hogy	 már	 nem	 fog
eszembe	jutni?	–	gondolta.	Kellemetlen	bizsergést	érzett	az	ujjbegyeiben,
amelyekkel	végigsimított	rajta.	Észre	se	vette,	de	ökölbe	szorult	a	keze	az
ölében.
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Hell’s	built	on	regret.
(Megbánásból	épült	a	pokol.)

Blue	Öyster	Cult:	‘The	Revenge	of	Vera	Gemini’
(Vera	Gemini	bosszúja)

Szöveg:	Patti	Smith

Jóval	 később,	 miután	 a	 biztonság	 kedvéért	 elkísérte	 Robint	 a	 metróig,
Strike	visszament	az	irodájába	és	némán,	elgondolkodva	ült	az	asztalánál.
Számos	 szétszaggatott	 holttestet	 látott	 már,	 szétrohadt	 hullákat

tömegsírokban,	vagy	robbantások	után,	frissen	szétszakítva	az	út	mentén:
leszakadt	 végtagokat,	 péppé	 zúzott	 húst,	 összetört	 csontokat.	 A
természetellenes	 halállal	 való	 szembesülés	 benne	 volt	 a	 munkaköri
leírásában	 a	 Különleges	 Nyomozó	 Egységnél,	 a	 Királyi	 Katonai
Rendőrség	 civil	 ruhás	 alosztályánál,	 és	 ő	 meg	 a	 kollégái	 is	 gyakran
ösztönösen	a	humor	segítségével	birkóztak	meg	vele.	Így	kezeli	az	ember,
ha	 darabokra	 tépett,	 megcsonkított	 holttesteket	 lát.	 Az	 egységnél	 nem
engedhették	 meg	 maguknak	 azt	 a	 luxust,	 hogy	 csak	 tisztára	 mosva,
szaténnal	bélelt	dobozokban	lássák	a	kicsinosított	halottakat.
Dobozokban!	Ez	a	doboz,	amiben	a	láb	érkezett,	teljesen	mindennapinak

látszott.	Semmi	sem	utalt	rá,	honnan	jött,	nem	volt	rajta	jele,	kinek	küldtek
benne	valamit	előzőleg,	nem	mondott	 semmit.	Az	egész	olyan	szervezett
volt,	olyan	körültekintő,	olyan	olajozott	–	és	épp	ez	nyugtalanította,	nem
maga	a	láb,	bármilyen	szörnyű	dolog	is	az.	Legjobban	ez	a	körültekintő,
gondos,	szinte	orvosi	pontosságú	végrehajtás	döbbentette	meg.
Az	órájára	nézett.	Este	elvileg	Elinnel	kellene	találkoznia.	A	lány,	akivel

már	két	hónapja	volt	együtt,	épp	válása	 legtraumatikusabb	 időszakát	élte,
melyben	 mindkét	 fél	 olyan	 hűvös	 nyugalommal	 játszott,	 mint	 két
sakknagymester	 a	 sorsdöntő	 mérkőzésen.	 Elhidegült	 férje	 módfelett
gazdag	volt,	bár	ezt	Strike	csak	akkor	értette	meg,	amikor	a	lány	először
engedte	 neki,	 hogy	 hazamenjen	 vele	 a	 családi	 otthonukba,	 és	 ott	 találta



magát	 egy	 Regent’s	 Parkra	 néző,	 hatalmas,	 hajópadlós	 lakásban.	 A
gyerekfelügyeleti	 jogot	Elin	közösen	gyakorolta	a	 férjével,	ezért	aztán	a
lány	 csak	 azokon	 az	 estéken	 tudott	 Strike-kal	 találkozni,	 ha	 az	 ötéves
kislánya	 nem	 volt	 otthon;	 amikor	 pedig	 elmentek	 valahová,	 mindig	 a
főváros	csendesebb,	kevésbé	 ismert	éttermeit	választották,	mert	Elin	nem
akarta,	 hogy	 a	 férje	 megtudja,	 találkozgat	 valakivel.	 Ez	 Strike-nak
tökéletesen	 megfelelt.	 Kapcsolataiban	 vissza-visszatérő	 problémát
jelentett,	 hogy	 az	 olyan	 estéken,	 amikor	 mások	 szórakozhattak,	 neki
megint	 mások	 hűtlen	 házastársait	 kellett	 követnie,	 és	 nem	 vágyott	 rá
különösebben,	hogy	közeli	viszonyba	kerülhessen	Elin	kislányával.	Igazat
mondott	Robinnak:	fogalma	sem	volt,	hogy	kell	gyerekekkel	beszélni.
A	 telefonjáért	 nyúlt.	 Még	 egy-két	 dolgot	 elintézhet,	 mielőtt	 elindul	 a

közös	vacsorára.
Az	 első	 hívás	 rögtön	 hangpostára	 ment.	 Hagyott	 rajta	 egy	 üzenetet

Graham	 Hardacre-nek,	 a	 Különleges	 Nyomozó	 Egység-beli	 volt
kollégájának,	 hogy	 hívja	 vissza.	 Azt	 nem	 tudta	 biztosan,	 hol	 is
állomásozik	 jelenleg	 Hardacre.	 Amikor	 legutóbb	 beszéltek,	 épp	 az
áthelyezését	várta	Németországból	valahová	máshová.
Nagy	 csalódására	 a	 második	 hívását	 sem	 vette	 fel	 az	 a	 régi	 barátja,

akinek	élete	nagyjából	pont	az	ellenkező	irányba	tartott,	mint	Hardacre-é.
Strike	 neki	 is	 hagyott	 egy	 majdnem	 szóról	 szóra	 ugyanolyan	 üzenetet,
majd	letette.
Közelebb	húzta	Robin	székét	a	számítógéphez	és	bekapcsolta,	aztán	csak

bámult	a	képernyőre,	de	nem	is	látta.	Lelki	szemei	előtt,	akarata	ellenére,
az	 anyja	 meztelen	 képe	 jelent	 meg.	 Ki	 tudhatott	 arról	 a	 tetoválásról?	 A
férje	nyilván,	és	az	a	sok	pasija,	akik	ki-be	jártak	az	életében;	meg	bárki
más	 is,	 aki	 esetleg	 láthatta	 meztelenül	 a	 sok	 foglaltházban	 vagy	 koszos
kommunában,	amelyek	között	gyakran	költöztek	ide-oda	akkor.	Aztán	ott
volt	 még	 az	 a	 lehetőség	 is,	 ami	 a	 Tottenhamben	 jutott	 eszébe,	 de	 nem
érezte	 úgy,	 hogy	 képes	 lenne	 megosztani	 Robinnal,	 hogy	 élete	 során
valamikor	talán	készülhettek	meztelen	képek	Ledáról.	Egyáltalán	nem	lett
volna	szokatlan	tőle	az	ilyen.
Az	 ujjai	 ott	 haboztak	 a	 billentyűzet	 felett.	 Eljutott	 odáig,	 hogy	 Leda

Strike	 mezte,	 de	 aztán	 betűnként	 visszatörölte	 a	 mutatóujja	 dühös
bökéseivel.	 Van,	 amire	 egyetlen	 normális	 férfi	 sem	 kíváncsi,	 és	 vannak
olyan	 keresőkifejezések,	 amelyeket	 senki	 sem	 akar	 a	 böngészője
memóriájában	 hagyni;	 de	 sajnos,	 olyan	 feladatok	 is	 vannak,	 amelyeket



nem	akar	senki	másnak	átadni.
Tanakodott	 kicsit	 az	 így	 megüresedett	 keresősávot	 nézve.	 A	 kurzor

érzéketlenül	villogott	rá,	míg	szokásos	két	ujjas	módszerével	gyorsan	be
nem	gépelte:	Donald	Laing.
Jó	 sok	 volt	 belőlük,	 különösen	 Skóciában,	 de	 nyugodtan	 kizárhatott

minden	 olyan	 Lainget,	 aki	 lakbért	 fizetett	 vagy	 szavazott	 a	 választáson
abban	 az	 időszakban,	 amikor	 az	 ő	 Laingje	 börtönben	 volt.	 Miután
gondosan	 leszűkítette	 a	 kört,	 számításba	 véve	 a	 férfi	 hozzávetőleges
életkorát	is,	egy	olyan	Laing	maradt	a	legérdekesebb,	aki,	úgy	tűnt,	2008-
ban	Corbyban	élt	egy	Lorraine	MacNaughton	nevű	nővel.	A	nyilvántartás
szerint	Lorraine	MacNaughton	most	egyedül	élt	ugyanazon	a	címen.
Kitörölte	 Laing	 nevét,	 és	 beírta	 helyette:	 Noel	 Brockbank.	 Ebből	 a

névből	kevesebb	volt	Nagy-Britanniában,	mint	Donald	Laingből,	de	Strike
itt	is	ugyanúgy	zsákutcába	futott.	Talált	egy	N.	C.	Brockbankot,	aki	egyedül
élt	 Manchesterben,	 2006-ban,	 de	 ha	 ez	 lenne	 Strike	 embere,	 az	 azt
jelentené,	hogy	elvált	a	feleségétől.	És	Strike	nem	tudta	biztosan,	ez	vajon
jót	vagy	rosszat	jelent-e…
Hátradőlt	 Robin	 székében,	 és	 végiggondolta,	 vajon	 milyen

következményekkel	 jár,	 hogy	 valaki	 egy	 levágott	 lábat	 küldött	 neki.	 A
rendőrségnek	hamarosan	a	nyilvánossághoz	kell	fordulnia	információért,
bár	 Wardle	 megígérte,	 hogy	 előre	 szól	 neki,	 csak	 azután	 tart
sajtótájékoztatót.	Egy	 ilyen	bizarr,	 groteszk	 történet	mindig	hírértékű,	de
az	 csak	 még	 nagyobb	 érdeklődést	 fog	 generálni	 (bármennyire	 is	 nem
fűlött	a	foga	hozzá),	hogy	az	ő	irodájába	küldték	a	lábat.	Cormoran	Strike
mostanában	maga	 is	 hírértékű	 lett.	Két	 gyilkossági	 ügyet	 is	megoldott	 a
londoni	 rendőrség	 orra	 elől,	 ráadásul	 két	 olyat,	 amelyek	 eleve	 nagy
érdeklődésre	tarthattak	volna	számot	akkor	is,	ha	nem	oldja	meg	őket	egy
magánnyomozó:	 az	 első	 azért,	 mert	 az	 áldozat	 egy	 gyönyörű,	 fiatal	 nő
volt,	a	második	pedig,	mert	olyan	fura,	rituálisnak	látszó	módon	végeztek
az	áldozattal.
Vajon	 hogy	 befolyásolja	 a	 láb	 érkezése	 a	 vállalkozását,	 amit	 olyan

kemény	munkával	épített	fel?	–	gondolta	Strike.	Kénytelen	volt	arra	jutni,
hogy	 minden	 bizonnyal	 súlyos	 következményekkel	 kell	 számolnia.	 Az
internetes	 keresések	 durván	 ugyan,	 de	 megmondják,	 mennyire	 divatos
vagy	komoly	valami;	 és	nem	 is	olyan	 soká,	ha	valaki	 rákeres	Cormoran
Strike-ra	 a	 Google-ben,	 első	 találatokként	 nem	 lelkendező	 dícséreteket
olvashat	 majd	 a	 két	 leghíresebb,	 legsikeresebb	 ügyéről,	 hanem



beszámolókat	arról	a	kegyetlen	tényről,	hogy	valaki	egy	levágott	testrészt
küldött	neki,	 tehát	van	 legalább	egy	 igen	komoly	ellensége.	Strike	biztos
volt	 benne,	 hogy	 épp	 elég	 jól	 érti	 az	 embereket,	 legalábbis	 azokat	 a
bizonytalan,	 rémült,	 dühös	 embereket,	 akik	 a	 magánnyomozók	 kenyerét
adják;	és	tudta,	hogy	az	ilyenek	nem	nagy	valószínűséggel	választják	azt	a
nyomozót,	 akinek	 levágott	 lábakat	 küldözget	 valaki	 postán.	 Esetleges	 új
ügyfeleik	jobb	esetben	azt	gondolják,	Strike-nak	és	Robinnak	van	épp	elég
baja;	 rosszabb	esetben	meg	hogy	vigyázatlanságból	vagy	ügyetlenségből
valami	túl	veszélyesbe	keveredtek	bele.
Már	 épp	 kikapcsolta	 volna	 a	 gépet,	 amikor	 meggondolta	 magát,	 és

beírta	a	keresőbe:	Brittany	Brockbank	–	még	nagyobb	ellenérzéssel,	mint
amikor	az	anyjáról	keresett	volna	meztelen	képeket.
Volt	 belőlük	 néhány	 a	 Facebookon,	 az	 Instagramon,	 olyan	 cégeknél,

amikről	sose	hallott,	és	mind	gyártották	a	szelfiket.	Végignézte	a	képeiket.
Majdnem	 mindegyik	 lány	 a	 húszas	 éveiben	 járt,	 amilyen	 idős	 az	 általa
ismert	Brittany	is	lenne	most.	A	feketéket	kizárhatta,	de	azt	lehetetlen	volt
eldönteni,	 a	 barna,	 a	 szőke,	 a	 vörös-e	 az,	 akit	 ő	 keres,	 a	 csinos	 vagy	 az
érdektelen,	 a	 ragyogó	 arcú,	 a	mogorva	 vagy	 az	 oda	 sem	 figyelő.	Egyik
sem	 viselt	 szemüveget.	 Vajon	 hiúságból	 nem	 veszi	 fel	 egy	 fényképhez?
Vagy	megműtette	 a	 szemét?	Az	 is	 lehet,	 hogy	 a	 lány	 kerüli	 a	 közösségi
oldalakat.	Még	emlékezett	rá,	hogy	nevet	akart	változtatni.	De	talán	sokkal
alapvetőbb	oka	van,	hogy	nem	találja,	ha	meghalt.
Megint	az	órájára	nézett:	ideje	indulni,	átöltözni.
Nem	lehet	ő,	gondolta,	és	aztán:	csak	ne	legyen	ő!
Mert	ha	ő	az,	akkor	ez	mind	Strike	hibája.
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Is	it	any	wonder	that	my	mind’s	on	fire?
(Hát	csoda,	hogy	az	elmém	lángol?)

Blue	Öyster	Cult:	‘Flaming	Telepaths’
(Lángoló	telepaták)

Robin	a	szokásosnál	óvatosabban	ment	haza	aznap	este,	és	a	metróban	ülő
minden	férfit	titokban	összehasonlított	azzal	a	fekete	bőrbe	öltözött,	magas
ismeretlennel,	 aki	 átadta	neki	 azt	 a	 szörnyű	csomagot.	Egy	olcsó	öltönyt
viselő	 vékony,	 ázsiai	 férfi	 harmadjára	 reménykedve	 elkapta	 a	 tekintetét;
ezután	Robin	már	nem	nézett	sehová,	csak	a	telefonjára,	amelyen	(ha	volt
térerő)	 a	 BBC	weboldalát	 frissítgette,	 és	 akárcsak	 Strike,	 azon	 tűnődött,
mikor	tűnik	fel	a	hírekben	a	láb.
Negyven	 perccel	 azután,	 hogy	 hazaindult	 a	 munkából,	 betért	 a	 nagy

szupermarketbe	 a	 lakásukhoz	 legközelebb	 eső	 metrómegálló	 mellett.
Szinte	 semmi	 nem	 volt	 otthon	 a	 hűtőben.	 Matthew	 nem	 szeretett
bevásárolni,	 és	 Robin	 biztos	 volt	 benne	 (bár	 a	 fiú	 az	 utolsó	 előtti
veszekedésük	során	 tagadta	ezt),	hogy	úgy	gondolja:	mivel	Robin	csak	a
bevételük	 kevesebb	 mint	 egyharmadát	 keresi	 meg,	 ezt	 azzal	 kell
kompenzálnia,	 hogy	 ő	 végzi	 a	 Matthew	 számára	 kellemetlen	 kisebb,
mindennapi	feladatokat.
Öltönyös,	 egyedülálló	 férfiak	 pakolták	 a	 mélyhűtött	 készételeket	 a

bevásárlókocsijukba.	 Dolgozó	 nők	 szaladtak	 el	 mellette	 sietve,	 tésztát
vettek,	 amit	 gyorsan	 meg	 lehet	 főzni	 a	 családnak	 vacsorára.	 Egy
kimerültnek	tűnő	fiatal	anyuka	részeg	bogár	módjára	kóválygott	a	polcok
között	 egy	kiskocsiban	ülő,	üvöltő	kisgyerekkel;	 láthatólag	képtelen	volt
odafigyelni,	 a	 kosarában	 csak	 egy	 csomag	 sárgarépa	 árválkodott.	Robin
lassan	sétált	a	sorok	között,	 fura	 idegességet	érzett.	Nem	volt	a	közelben
senki,	aki	hasonlított	volna	a	 fekete	motorosruhás	férfira,	nem	bújkált	 itt
senki,	 aki	 esetleg	 arról	 fantáziál,	 hogy	 levágja	 a	 lábát…	 levágja	 a
lábamat…



–	Elnézést!	–	szólt	rá	egy	ingerült,	középkorú	nő,	aki	a	virsliket	próbálta
elérni.	 Robin	 bocsánatot	 kért,	 és	 arrébb	ment.	Meglepve	 látta,	 hogy	 egy
csomag	 csirkecombot	 tart	 a	 kezében.	 Bedobta	 a	 bevásárlókocsiba,	 aztán
sietve	átment	a	szupermarket	másik	felébe,	ahol	a	borok	és	tömény	italok
közt	viszonylagos	nyugalmat	talált.	Előhúzta	a	telefonját	és	felhívta	Strike-
ot.	Az	már	a	második	csörgésre	felvette.
–	Jól	van?
–	Hát	persze,	hogy	jól	va…
–	Hol	van	most?
–	A	szupermarketben.
Robin	 mögött	 egy	 alacsony,	 kopaszodó	 férfi	 nézegette	 a	 polcon	 a

sherryket,	 a	 szeme	épp	a	 lány	mellének	 szintjében.	Amikor	Robin	odébb
lépett,	 a	 férfi	 is	 ment	 vele.	 Mérges	 pillantást	 vetett	 rá,	 erre	 elpirult	 és
otthagyta.
–	Hát,	a	szupermarketben	elvileg	biztonságban	van.
–	Aha	–	felelte	Robin,	és	az	egyre	távolodó	férfi	hátát	nézte.	–	Figyeljen

csak,	 lehet,	hogy	 semmi	 jelentősége,	de	most	 az	 jutott	 eszembe,	hogy	az
utóbbi	néhány	hónapban	kaptunk	egy-két	fura	levelet.
–	A	dilisektől?
–	Ne	kezdje	most	ezt!
Robin	mindig	tiltakozott	a	szóhasználat	ellen.	Amióta	Strike	megoldotta

a	 második	 híresebb	 ügyüket,	 jelentősen	 megnövekedett	 a	 furcsa	 levelek
száma	 az	 irodában.	 A	 legjózanabbak	 írói	 egyszerűen	 csak	 pénzt	 kértek
tőlük,	 abban	 a	 hitben,	 hogy	 Strike	 most	 már	 nyilván	 mesésen	 gazdag.
Aztán	voltak	olyanok,	akik	különös	személyes	ügyekben	szerették	volna,
ha	Strike	bosszút	áll	helyettük;	olyanok,	akik	mintha	minden	ébren	töltött
percükben	észbontó	 elméleteket	 akartak	volna	bizonyítani;	 olyanok,	 akik
csak	 olyan	 összefüggéstelenül,	 zavarosan	 adták	 elő,	mire	 van	 szükségük
vagy	mit	akarnak,	hogy	egyes-egyedül	elmebetegségükről	győzték	meg	az
olvasót;	és	végül	(„na,	ezek	tényleg	dilisek”,	mondta	Robin)	egy-két	olyan
is,	mind	férfiak,	mind	nők,	akik	a	jelek	szerint	vonzónak	találták	Strike-ot.
–	 Magának	 voltak	 címezve?	 –	 kérdezte	 Strike	 hirtelen	 nagyon

komolyan.
–	Nem,	magának.
Hallotta,	 ahogy	 a	 férfi	 a	 beszélgetés	 közben	 járkál	 a	 lakásában.	Lehet,

hogy	ma	este	is	találkozik	Elinnel.	Sosem	beszélt	a	kapcsolatáról;	ha	a	nő
egyszer	 nem	 ugrott	 volna	 be	 az	 irodába,	 Robin	 nem	 volt	 biztos	 benne,



tudomást	 szerzett	 volna-e	 róla	 valaha	 –	 talán	 csak	 akkor,	 amikor	 Strike
egy	nap	jegygyűrűvel	a	kezén	jelent	volna	meg	a	munkában.
–	És	mi	volt	bennük?	–	kérdezte	most	a	férfi.
–	Hát,	 az	 egyiket	 egy	olyan	 lány	 írta,	 aki	 le	 akarta	vágni	 a	 saját	 lábát.

Ehhez	kért	tanácsot.
–	Micsoda?	Mondja	még	egyszer!
–	Ez	a	lány	le	akarta	vágni	a	saját	lábát	–	ismételte	Robin	jól	artikulálva,

és	egy	nő,	aki	épp	a	rozék	között	válogatott,	ijedt	pillantást	vetett	felé.
–	Jézus	isten!	–	morogta	Strike.	–	És	akkor	én	meg	nem	hívhatom	őket

diliseknek!	Gondolja,	hogy	sikerült	neki,	és	velem	is	tudatni	akarta?
–	 Csak	 azt	 gondoltam,	 egy	 ilyen	 levél	 talán	 releváns	 lehet	 –	 felelte

visszafogottan	 Robin.	 –	 Vannak	 emberek,	 akik	 tényleg	 le	 akarják	 vágni
bizonyos	 testrészeiket,	 ez	 egy	 ismert	 jelenség,	 úgy	 hívják…	 nem	 úgy,
hogy	„dilisek”!	–	 tette	hozzá,	megelőzve	Strike-ot,	aki	elnevette	magát.	–
És	volt	egy	másik	is,	amit	csak	monogrammal	írtak	alá.	Hosszú	levél	volt
a	maga	lábáról,	és	hogy	hogyan	szeretné	azt	ő	jóvátenni.
–	 Ha	 jóvá	 akarja	 tenni,	 azt	 gondolnám,	 férfilábat	 küldtek	 volna.	 Elég

hülyén	is	néznék	ki	egy…
–	Ne!	–	vágott	közbe	Robin.	–	Ne	vicceljen!	Nem	is	értem,	hogy	tud.
–	Én	azt	nem	értem,	maga	hogy	nem	tud	–	felelte	Strike	kedvesen.
Robin	 most	 nagyon	 is	 ismerős	 csikorgó	 hangot	 hallott	 a	 telefonból,

majd	visszhangzó	csattanást.
–	Maga	a	dilis	fiókban	turkál!
–	 Szerintem	 nem	 szabadna	 „dilis	 fióknak”	 hívnia,	 Robin.	 Elég	 nagy

tiszteletlenség	az	elmebeteg	embertár…
–	Holnap	 találkozunk!	 –	mosolyodott	 el	 Robin	 akarata	 ellenére,	majd

Strike	kacaját	hallva	letette.
Ahogy	 a	 szupermarketben	 bóklászott,	 megint	 elöntötte	 a	 kimerültség,

amivel	 egész	 nap	 küszködött.	 Az	 igényelt	 túl	 nagy	 erőfeszítést,	 hogy
eldöntse,	mit	egyenek:	most	kimondottan	nyugtatónak	találta	volna,	ha	egy,
valaki	más	által	előre	megírt	 lista	alapján	vásárolhat	be.	Akár	a	dolgozó
anyukák,	akik	gyorsan	főzni	akartak	valamit,	Robin	is	feladta,	és	rengeteg
tésztát	szedett	csak	össze.	A	pénztár	előtti	sorban	ott	 találta	magát	a	fiatal
nő	mögött:	 a	 kisgyerek	 végre	 kifáradt	 a	 sírásban,	 és	most	 aludt,	mint	 a
bunda,	széttárt	karral,	szorosan	lehunyt	szemmel.
–	 Milyen	 cuki!	 –	 jegyezte	 meg	 Robin:	 úgy	 érezte,	 a	 nőnek	 jólesne

valami	biztató.



–	Amikor	alszik	–	felelte	az	anyuka	halvány	mosollyal.
Amikor	Robin	végre	benyitott	a	lakásuk	ajtaján,	már	tényleg	holtfáradt

volt.	Nagy	meglepetésére	Matthew	ott	várta	a	keskeny	előszobában.
–	 Én	 is	 bevásároltam!	 –	 fakadt	 ki,	 meglátva	 a	 lány	 kezében	 a	 négy

degeszre	 tömött	 szatyrot,	 és	Robin	hallotta	a	hangjában	a	csalódottságot,
hogy	ez	a	nagyszerű	gesztusa	így	most	nem	is	ér	annyit.	–	Írtam	egy	SMS-
t,	hogy	beugrom	a	szupermarketbe!
–	Biztos	nem	hallottam	–	válaszolt	Robin.	–	Bocs.
Valószínűleg	 épp	 Strike-kal	 beszélt	 telefonon.	 Még	 az	 is	 lehet,	 hogy

egyszerre	 voltak	 ott	 mindketten,	 bár	 persze	 ő	 az	 ideje	 felét	 a	 borok	 és
tömény	italok	közt	bújkálva	töltötte.
Matthew	 kitárt	 karral	 megindult	 felé,	 és	 Robin	 nem	 tudta	 nem

észrevenni,	 milyen	 dühítően	 nagylelkűnek	 szánta	 ezt	 az	 ölelést.	 De	 még
így	 is	 be	 kellett	 vallania	magának,	 hogy	 a	 férfi	 nagyon	 is	 jóképű	 volt	 a
sötét	öltönyében,	a	hátrafésült	sötétszőke	hajával.
–	 Biztos	 nagyon	 megijedtél	 –	 mormolta,	 a	 lehelete	 Robin	 haját

melegítette.
–	Igen	–	felelte	a	lány,	és	átölelte	a	derekát.
Szép	 nyugodtan	 megették	 a	 tésztát,	 egyetlenegyszer	 sem	 került

szóbasem	 Sarah	 Shadlock,	 sem	 Strike,	 sem	 Jacques	 Burger.	 Robinban
kifulladt	 a	 reggeli	 égető	 vágy,	 hogy	 elismertesse	 Matthew-val:	 Sarah
mondta,	 mennyire	 imádja	 a	 göndör	 hajat,	 nem	 ő.	 Úgy	 érezte,	 most
megkapja	 a	 nagyon	 is	 felnőtt	 tartózkodásának	 jutalmát,	 amikor	Matthew
bocsánatkérőn	 megjegyezte:	 –	 Vacsora	 után	 még	 kell	 majd	 dolgoznom
egy	kicsit.
–	Semmi	baj	–	felelte	Robin.	–	Amúgy	is	korán	le	akartam	feküdni.
Az	 ágyba	 magával	 vitt	 egy	 csésze	 diétás	 forró	 csokit	 meg	 egy

divatlapot,	 de	 az	 nem	 kötötte	 le.	 Tíz	 perc	 után	 felkelt,	 fogta	 a	 laptopját,
odavitte	az	ágyba,	és	a	Google-ben	rákeresett	Jeff	Whittakerre.
A	 Wikipédia-cikket	 már	 olvasta,	 amikor	 egyszer	 elcsábult,	 és

utánanézett	Strike	múltjának,	de	most	jobban	odafigyelt.	A	cikk	a	szokásos
figyelmeztetésekkel	kezdődött:



	

Jeff	Whittaker
Jeff	 Whittaker	 (szül.	 1969)	 zenész,	 leginkább	 az	 1970-es	 évek
supergroupie-jával,	 Leda	 Strike-kal	 kötött	 házassága	 nyomán	 ismert.
1994-ben	 megvádolták	 a	 felesége	 meggyilkolásával.[1]	 A	 diplomata	 Sir
Randolph	Whittaker	(KCMB,	DSO)	unokája.

Gyerekkora
Whittakert	a	nagyszülei	nevelték.	Tizenéves	édesanyja,	Patricia	Whittaker
skizofrén	 volt.[hivatkozás	 szükséges]	 Whittaker	 sosem	 ismerte	 az	 apját.[hivatkozás	 szükséges]	 A
Gordonstoun	 Iskolából	 kicsapták,	 miután	 kést	 rántott	 az	 egyik	 oktatóra.
[hivatkozás	 szükséges]	Azt	állította,	miután	kicsapták,	nagyapja	három	napra	a	fészerbe
zárta,	 bár	 ezt	 Sir	 Randolph	 tagadta.[2]	 Tizenéves	 korában	 Whittaker
megszökött	 otthonról	 és	 egy	 ideig	 az	 utcán	 élt.	 Azt	 is	 állítja,	 hogy
sírásóként	is	dolgozott.[hivatkozás	szükséges]

Zenei	pályája
A	 ’80-as	 évek	 végén,	 a	 ’90-es	 évek	 elején	 Whittaker	 több	 thrash	 metal
zenekarban	is	gitározott	és	szövegíróként	működött,	köztük	a	Restorative
Artban,	a	Devilheartban	és	a	Necromanticban.[3][4]

Magánélete
Whittaker	 1991-ben	 ismerkedett	 meg	 Leda	 Strike-kal,	 Jonny	 Rokeby	 és
Rick	 Fantoni	 exbarátnőjével,	 aki	 a	 Necromanticnak	 épp	 szerződés
felajánlását	fontolgató	lemeztársaságnál	dolgozott.	 [hivatkozás	 szükséges]	Whittaker	és
Strike	 1992-ben	 össze	 is	 házasodtak.	 Az	 asszony	 1992	 szeptemberében
fiúgyermeknek	adott	életet	 (Switch	LaVey	Bloom	Whittaker).[5]	Whittakert
1993-ban	 kirakták	 a	 Necromanticból	 túlzott	 kábítószer-használata	 miatt.
[hivatkozás	szükséges]

	
Amikor	Leda	Strike	1994-ben,	 herointúladagolásban	meghalt,	Whittakert
megvádolták	a	meggyilkolásával.	A	bíróság	felmentette.[6][7][8][9]



	
1995-ben	 újra	 letartóztatták	 garázdaságért,	 és	 amiért	 megkísérelte
elrabolni	 a	 fiát,	 aki	 Whittaker	 nagyszüleinek	 felügyelete	 alatt	 állt.
Nagyapjának	 bántalmazásáért	 felfüggesztett	 börtönbüntetést	 kapott.[hivatkozás
szükséges]

	
1998-ban	 késsel	 fenyegette	 meg	 egy	 munkatársát,	 amiért	 3	 hónapos
börtönbüntetésre	ítélték.[10][11]
	
2002-ben	 börtönbe	 került	 egy	 holttest	 eltemetésének	 megakadályozása
miatt.	 Karen	 Abraham,	 akivel	 akkor	 együtt	 élt,	 mint	 később	 kiderült,
szívrohamban	halt	meg,	Whittaker	azonban	egy	hónapig	közös	lakásukban
rejtegette	a	holttestét.[12][13][14]
	
2005-ben	crack	terjesztéséért	került	börtönbe.[15]

Robin	kétszer	is	elolvasta	a	cikket.	Ma	este	nagyon	nem	tudott	odafigyelni.
Mintha	kicsúszott	volna	az	agyából	az	információ,	mintha	nem	tudta	volna
megemészteni.	 Whittaker	 élettörténetének	 egyes	 részei	 égbekiáltóan
furcsán	 festettek.	 Ugyan	 miért	 akarna	 bárki	 egy	 hónapig	 rejtegetni	 egy
hullát?	 Vajon	 attól	 félt,	 hogy	 megint	 gyilkossággal	 vádolnák,	 vagy	 volt
más	oka	is?	Holttestek,	végtagok,	halott	testrészek…	Robin	belekortyolt	a
forró	csokijába	és	elfintorodott.	Édes	poríze	volt;	a	nagy	nyomás	hatására,
hogy	 a	 menyasszonyi	 ruhájába	 bele	 kell	 férnie,	 már	 egy	 hónapja
lemondott	a	valódi	csokiról.
Letette	 a	 csészét	 az	 éjjeliszekrényére,	 majd	 ismét	 a	 billentyűzet	 felé

fordult,	és	nekiállt	képeket	keresgélni	a	Jeff	Whittaker-tárgyalásról.
Rengeteg	 fénykép	 villant	 fel	 a	 képernyőn,	 rajtuk	 két	 különböző

Whittakerrel:	nyolc	év	különbséggel	készültek,	két	különböző	bíróságon.
A	 felesége	 meggyilkolásával	 megvádolt	 fiatal	 Whittaker	 hosszú

rasztafrizuráját	 a	 tarkóján	 fogta	 össze.	 Volt	 benne	 valami	 lerobbant
ragyogás,	 ahogy	 ott	 állt	 a	 fekete	 öltöny-nyakkendőjében	 –	 elég	 magas
volt,	 vagy	 egy	 fejjel	 magasodott	 szinte	 minden	 körülötte	 tolongó	 fotós
fölé.	 Az	 arccsontja	 is	 magas,	 a	 bőre	 sárgásan	 sápadt,	 nagy	 szemei
szokatlanul	 távol	 ültek	 egymástól	 –	 olyasfajta	 szemek,	 amilyeneket	 az
ember	valami	ópiumfüggő	költőnél	vagy	eretnek	papnál	várna.
Mire	 a	 másik	 nő	 eltemetésének	 akadályozásával	 vádolták,	 Whittaker

már	 vesztett	 valamennyit	 csavargósan	 jóképű	 varázsából.	 Teltebb	 volt,
brutálisan	 rövidre	 vágott	 hajjal,	 szakállal.	 Csak	 a	 távol	 ülő	 szemek	 nem



változtak,	az	a	mentegetőzés	nélküli	arrogancia,	ami	sugárzott	belőle.
Robin	 lassan	 lefelé	 görgette	 a	 fényképekkel	 teli	 oldalt.	 Hamarosan

annak	 a	 férfinak	 a	 képei,	 akit	 ő	 csak	 „Strike	 Whittakerének”	 hívott,
összekeveredtek	 más,	 bíróság	 előtt	 álló	 Whittakerekéivel.	 Egy	 egészen
angyali	 arcú,	 fekete	 Jeff	 Whittaker	 beperelte	 egy	 szomszédját,	 mert	 az
továbbra	is	hagyta	a	kutyájának,	hogy	az	ő	füvére	piszkítson.
De	miért	gondolta	Strike,	hogy	a	volt	nevelőapja	(Robin	furának	érezte,

hogy	így	gondoljon	rá,	hisz	a	férfi	csak	öt	évvel	volt	idősebb	Strike-nál)
képes	 lenne	 küldeni	 neki	 egy	 lábat?	 Vajon	 mikor	 találkozhatott	 Strike
utoljára	 ezzel	 az	 emberrel,	 gondolta	 Robin,	 akiről	 azt	 hitte,	 megölte	 az
anyját?	 Annyi	 mindent	 nem	 tud	 a	 főnökéről!	 Strike	 nem	 szeretett	 a
múltjáról	beszélni.
Robin	megint	a	billentyűkre	tette	a	kezét,	és	beírta:	Eric	Bloom.
Ahogy	 a	 bőrbe	 öltözött,	 ’70-es	 évekbeli	 rocklegenda	 képeit	 nézte,

legelőször	is	az	jutott	az	eszébe,	hogy	pontosan	olyan	a	haja,	mint	Strike-
nak:	 sűrű,	 sötét	 és	 göndör.	 Ez	 felidézte	 benne	 Jacques	 Burgert	 és	 Sarah
Shadlockot,	 amitől	 egyáltalán	 nem	 lett	 jobb	 kedve.	 Inkább	 azzal	 a	 két
másikkal	 akart	 foglalkozni,	 akiket	 Strike	még	 lehetséges	 gyanúsítottként
említett,	 de	 nem	 emlékezett,	 hogy	 is	 hívták	 őket.	 Valami	 Donald?	 A
másiknak	meg	olyan	furcsa,	B	betűs	neve	volt…	Robin	általában	remekül
emlékezett	dolgokra.	Strike	gyakran	elismerően	meg	is	jegyezte	ezt.	Miért
nem	jut	most	az	eszébe?
De	egyébként	mit	számítana,	ha	eszébe	jutna?	Az	ember	nem	sokat	tehet

egy	 szál	 laptoppal,	 így	 nem	 talál	 meg	 két	 olyan	 embert,	 akik	 igazából
bárhol	 lehetnek.	 Robin	 már	 elég	 rég	 dolgozott	 egy	 nyomozóirodában,
hogy	tökéletesen	tisztában	legyen	vele:	ha	valaki	álnevet	használ,	az	utcán
él	vagy	foglaltházban,	vagy	esetleg	csak	bérli	a	lakását,	és	nem	iratkozik
fel	 a	 választói	 névjegyzékbe,	 könnyedén	 átcsusszanhat	 a	 tudakozó	 és	 a
keresők	hálóján.
Aztán	jó	néhány	percig	ült	még	ott	elgondolkodva,	majd	valami	olyan

érzéssel,	 hogy	 most	 elárulja	 a	 főnökét,	 beírta	 a	 keresőbe:	 Leda	 Strike.
Utána	pedig	még	sokkal	több	bűntudattal:	meztelenül.
Fekete-fehér	 kép	 volt.	 A	 fiatal	 Leda	 felemelt	 karral	 állt,	 hosszú,	 sötét

haja	 gomolyogva	hullott	 a	mellére.	Robin	még	 a	 kis	 képeken	 is	 ki	 tudta
venni	 a	 lába	 közt,	 a	 sötét	 háromszög	 felett	 a	 cirkalmas	 betűkkel	 írott
tetoválás	 ívét.	 Robin	 kicsit	 hunyorított,	 mintha	 az,	 hogy	 valamelyest
elhomályosítja	a	szeme	előtt	a	képet,	felmentené	az	alól,	amit	csinál,	majd



rákattintott	a	teljes	mérethez.	Nem	akart	belenagyítani,	de	nem	is	kellett.	A
Mistress	szót	így	is	tökéletesen	el	tudta	olvasni.
A	 szomszéd	 helyiségben	 felberregett	 a	 fürdőszobai	 ventilátor.	 Robin

rossz	lelkiismerettel	bezárta	az	oldalt	a	gépén.	Matthew	újabban	rákapott,
hogy	elkérje	a	laptopját,	és	néhány	héttel	ezelőtt	rajtakapta,	hogy	a	Strike-
kal	 való	 levelezését	 olvasgatja.	 Erre	 a	 gondolatra	 megint	 megnyitotta	 a
böngészőt	 és	 kitörölte	 az	 előzményeket,	 aztán	 belépett	 a	 beállításaiba,	 és
rövid	gondolkodás	után	megváltoztatta	a	jelszavát	„DontFearTheReaper”-
re.	Na,	ezzel	próbálkozzon	csak!
Ahogy	kicsusszant	a	takaró	alól,	hogy	a	konyhában	a	mosogatóba	öntse

a	 forró	 csokit,	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	 meg	 sem	 próbált	 semmit	 sem
kideríteni	 „Ásós”	 Terence	 Malley-ről.	 Persze	 a	 rendőrségnek	 jóval
könnyebb	előkeríteni	a	londoni	gengsztert,	mint	neki	vagy	Strike-nak.
Meg	úgyis	mindegy,	 gondolta	 álmosan,	 útban	 vissza	 az	 ágyba.	Úgysem

Malley	volt.
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Good	To	Feel	Hungry
(Jó	éhesnek	lenni)

Persze	 ha	 csak	 annyi	 esze	 lett	 volna,	 mint	 egy	 újszülöttnek	 –	 ez	 az
anyjának,	 annak	 a	 gonosz	 boszorkának	 volt	 az	 egyik	 kedvenc
szófordulata:	 annyi	 eszed	 sincs,	 mint	 egy	 újszülöttnek,	 mi,	 te	 hülye	 kis
vakarék?	 –,	 ha	 legalább	 annyi	 esze	 lett	 volna,	 nem	 követte	 volna	 a
Titkárnőt	 még	 ugyanaznap,	 amikor	 reggel	 átadta	 neki	 a	 lábat.	 Csak	 hát
olyan	nehéz	volt	ellenállni	a	kísértésnek,	amikor	nem	is	tudta,	mikor	lesz
legközelebb	 ilyenre	 alkalma!	Éjjel	megint	 feltámadt	 benne	 a	 vágy,	 hogy
kövesse	 egy	 kicsit,	 hogy	 lássa,	 hogy	 is	 néz	 ki	 most,	 hogy	megkapta	 az
ajándékát.
Holnaptól	 komolyan	 korlátozódik	 a	 szabad	 mozgása,	 mert	 Az	 már

itthon	 lesz,	és	Annak	folyamatos	figyelemre	van	szüksége,	ha	 itthon	van.
És	 fontos,	 hogy	 Az	 jól	 érezze	 magát,	 nem	 utolsósorban	 azért,	 mert	 ő
keresi	a	pénzt.	Buta	és	ronda,	és	végtelenül	hálás	a	figyelemért:	Az	szinte
még	észre	sem	vette,	hogy	ő	tartja	el.
Amint	Az	elindult	munkába	másnap	reggel,	ő	is	sietve	elhagyta	a	házat,

hogy	 a	Titkárnő	 lakásához	 legközelebb	 eső	metrómegállóban	 várjon	 rá,
és	 ez	 okos	 húzás	 volt,	 mert	 a	 nő	 aznap	 egyáltalán	 nem	 is	 ment	 be	 az
irodába.	 Gondolta	 is,	 hogy	 a	 láb	 érkezése	 talán	 belezavar	 majd	 a	 napi
rutinjába	–	és	hát	igaza	is	volt.	Majdnem	mindig	igaza	volt.
Tudta,	hogy	kell	embereket	követni.	Ezen	a	napon	is	hol	volt	rajta	kötött

sapka,	 hol	 nem.	 Egyszer	 pólóra	 vetkőzött,	 máskor	 felvette	 a	 kabátját,
megint	máskor	 kifordítva	 vette	 fel,	 napszemüveggel,	 vagy	 napszemüveg
nélkül.
A	Titkárnő	azért	volt	neki	értékes	(azon	felül	persze,	amiért	bármilyen

nő	 értékes	 lehet,	 ha	 sikerül	 egyedül	maradnia	 vele),	 amit	 rajta	 keresztül
majd	 Strike-kal	művel.	A	 vágy,	 hogy	 bosszút	 álljon	 Strike-on,	 végleges,
brutális	bosszút,	addig	növekedett	benne,	míg	egész	életének	meghatározó,
központi	 irányítójává	 nem	 vált.	 Mindig	 is	 ilyen	 ember	 volt.	 Ha	 valaki
keresztbe	 tett	 neki,	 azt	 megjegyezte,	 és	 ha	 valamikor	 később	 lehetőség



adódott	–	akár	évek	múltán	is,	de	mindenki	megkapta	a	magáét.	Cormoran
Strike	többet	ártott	neki,	mint	bármilyen	más	ember,	és	ő	bizony	ezért	meg
is	fizet	neki	bőségesen.
Korábban	 évekre	 elveszítette	 Strike	 nyomát,	 de	 aztán	 hirtelen	 minden

újság	 címoldalán	 ott	 virított	 az	 a	 szemét:	 hősként	 ünnepelték!	 Pontosan
úgy,	ahogy	ő	is	mindig	akarta,	amire	annyira	vágyott.	Olyan	volt,	mintha
sósavat	 ivott	 volna,	 ahogy	 végig	 kellett	 olvasnia	 a	 lelkendező	 cikkeket
erről	a	pojácáról,	mégis	elolvasott	mindent,	amit	talált,	mert	ismerni	kell	a
célpontot,	 hogy	 az	 ember	 a	 lehető	 legnagyobb	 rombolást	 tudja	 végezni.
Akkora	fájdalmat	akart	okozni	Cormoran	Strike-nak,	amekkorát…	nem	is
csak	 „emberileg”	 lehetséges,	 hiszen	 tudta	 magáról,	 hogy	 ő	 valami	 több
mint	 emberi…	 amennyit	 csak	 „emberfelettileg”	 lehetséges.	 Sokkal	 több
lesz	ez,	mint	egy	sötét	utcában	a	bordái	közé	csusszanó	kés.	Nem,	Strike
büntetése	lassabb,	furább,	rémisztőbb	lesz,	kínkeserves,	a	legvégén	pedig
egészen	elsöprő	erejű.
És	 soha	 senki	 sem	 fogja	 tudni,	 hogy	 ő	 tette;	 ugyan	 miért	 is	 tudnák?

Eddig	is	háromszor	megúszta	minden	gond	nélkül:	három	nő	is	meghalt,
és	senkinek	sincs	a	leghalványabb	fogalma	sem,	ki	tette.	Ennek	tudatában,
a	 félelem	 legkisebb	 jele	 nélkül	 olvasgatta	 a	 mai	 Metropolt;	 csakis
büszkeséget,	 elégedettséget	 érzett	 a	 levágott	 lábról	 szóló	 hisztérikus
cikkektől,	 élvezettel	 ízlelgette	 a	 beszámolókból	 bűzlő	 félelmet,
zavarodottságot,	hallgatta	bennük	a	farkast	szimatoló	birkanépség	értetlen
bégetését.
Most	 már	 nem	 kell	 semmi	 más,	 csak	 hogy	 a	 Titkárnő	 egyszer

beforduljon	 valami	 elhagyatott	 kis	 utcába…	 csakhogy	 Londonban	 egész
nap	 nyüzsögnek,	 rohangálnak	 az	 emberek,	 ő	 meg	 csak	 csalódottan,
óvatosan,	a	Londoni	Közgazdasági	Egyetem	közelében	álldogálva	figyeli
a	nőt.
A	 nő	 is	 figyelt	 valakit,	 nem	 is	 volt	 nehéz	 kitalálni,	 ki	 lehet	 az.	 Az	 ő

célpontja	 világító	 platinaszőke	 műhajat	 viselt,	 a	 Titkárnő	 a	 nyomában
délutánra	visszajutott	épp	a	Tottenham	Court	Roadra.
A	Titkárnő	 ekkor	 eltűnt	 a	 kocsmában,	 szemben	 azzal	 a	 sztriptízbárral,

ahová	a	célpontja	bement.	Ő	is	átgondolta	kicsit,	bemenjen-e	utána,	de	a	nő
veszélyesen	óvatosnak	tűnt	ma,	így	hát	inkább	egy	nagy	üvegablakú,	olcsó
japán	étterembe	tért	be	a	kocsmával	szemközt,	leült	egy	asztalhoz	az	ablak
mellett,	és	várta,	hogy	a	Titkárnő	kijöjjön.
Eljön	az	ideje,	gondolta,	és	a	napszemüvege	lencséin	keresztül	bámulta



a	 forgalmas	 utat.	 El	 fogja	 kapni.	 Ebbe	 a	 gondolatba	 kell	 kapaszkodnia,
mert	ma	este	megint	vissza	kell	térnie	Ahhoz,	meg	a	féléletéhez,	a	hazug
életéhez;	ez	 tette	 lehetővé,	hogy	a	valódi	önmaga	 is	 szabadon	 járhasson-
kelhessen,	szabad	levegőt	szívhasson.
A	koszos,	összevissza	maszatolt	londoni	ablaküveg	visszatükrözte	ezt	a

nyers	kifejezést	az	arcán	–	most	lefoszlott	róla	a	civilizált	máz,	amellyel	a
nőket	megbabonázta,	 a	nőket,	 akikből	 a	vonzereje	meg	a	kései	 áldozatai
lettek.	 Kiült	 az	 arcára	 az	 a	 lény,	 aki	 mélyen	 benne	 élt,	 valami	 olyan
teremtmény,	ami	semmi	mást	nem	akart,	csak	kinyilvánítani,	ő	uralkodik.
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I	seem	to	see	a	rose,
I	reach	out,	then	it	goes.
(Mintha	rózsát	látnék,

Nyúlok	érte,	árnyék.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Lonely	Teardrops’
(Magányos	könnyek)

Ahogy	Strike	már	várta	 is,	 amióta	 csak	 elárasztották	 a	médiát	 a	 levágott
lábról	 szóló	 hírek,	 kedden	 kora	 reggel	 igen	 dühösen	 jelentkezett	 régi
ismerőse,	Dominic	Culpepper	is	a	News	of	the	Worldtől.	Az	újságíró	nem
volt	hajlandó	elfogadni,	hogy	Strike-nak	esetleg	jó	oka	lehetett	arra,	hogy
nem	hívta	 fel	őt	azon	nyomban,	amint	 rájött,	hogy	egy	 levágott	végtagot
küldtek	 neki;	 felháborodását	 tovább	 tetézte,	 hogy	 Strike	 pedig	 nem	 volt
hajlandó	megígérni,	hogy	egy	nagyobb	összegért	cserébe	az	ügy	minden
újdonságáról	 rögtön	 tájékoztatja	 Culpeppert.	 Az	 újságíró	 korábban	 már
adott	 fizető	 munkát	 Strike-nak,	 aki	 a	 hívás	 végére	 azt	 gyanította,	 ez	 a
jövedelemforrás	 a	 jövőben	már	nem	áll	majd	 rendelkezésére.	Culpepper
nem	örült.
Robinnal	 nem	 is	 beszélt	 késő	 délutánig.	 Egy	 hátizsákkal	 a	 vállán,	 a

Heathrow-ról	jövő	gyorsjáratról	hívta	fel.
–	Merre	van?	–	érdeklődött.
–	A	Mentolos	Orrszarvúval	szemben,	a	kocsmában	–	felelte	Robin.	–	Az

a	neve,	hogy	Court.	És	maga?
–	Épp	jövök	visszafelé	a	reptérről.	Bolond	Papa	felszállt	a	gépére,	hála

istennek.
Bolond	 Papa	 gazdag	 nemzetközi	 bankár	 volt,	 akit	 Strike	 a	 felesége

megbízásából	 figyelt	 meg.	 A	 házaspár	 igen	 élénk	 gyermekelhelyezési
perben	állt.	Az,	hogy	a	 férj	most	 elperült	Chicagóba,	 azt	 jelentette,	hogy
Strike-nak	 néhány	 napig	 nem	kell	 éjszaka	 is	 őt	 figyelnie,	 ahogy	 ott	 ül	 a
kocsijában	a	felesége	háza	előtt,	hajnali	négykor,	és	éjjellátóval	fürkészi	a



kisfiai	ablakát.
–	 Odamegyek	 –	 közölte	 Strike	 Robinnal.	 –	 Maradjon	 ott!	 Kivéve,

nyilván,	ha	Platina	lelépne	valakivel.
Platina	 nem	 volt	 más,	 mint	 az	 orosz	 közgazdász-hallgató	 és

sztriptíztáncosnő.	 Strike-ék	 ügyfele	 pedig	 a	 barátja,	 akit	 Robinnal
„Duplának”	neveztek	el,	egyrészt,	mert	már	másodszor	figyelték	meg	egy
szőke	 barátnőjét,	 másrészt,	 mert	 úgy	 tűnt,	 kimondottan	 felizgatja,	 ha
kiderítheti,	 hol	 és	 hogyan	 hűtlenek	 hozzá	 a	 szeretői.	 Robin	 egyszerre
nyugtalanítónak	és	 szánalmasnak	 tartotta	Duplát.	A	 férfi	 abban	a	klubban
ismerkedett	 meg	 Platinával,	 amelyet	 Robin	 most	 is	 szemmel	 tartott;	 és
ismét	őket	bízta	meg,	hogy	derítsék	ki,	vajon	más	férfiak	is	részesülnek-e
olyan	különleges	elbánásban	a	lánytól,	mint	mostanában	ő.
A	legfurcsább	az	volt,	hogy	bármennyire	is	nem	hitte	el,	és	bármennyire

is	nem	tetszett	neki,	Dupla	ezúttal,	úgy	tűnt,	a	szokásostól	eltérően	hűséges
barátnőt	 választott.	 Miután	 hetekig	 figyelte	 minden	 lépését,	 Robin
megtudta	 róla,	 hogy	 általában	 magányos	 farkas,	 csak	 a	 könyvei
társaságában,	 egyedül	 ebédel,	 és	 a	 munkatársaival	 is	 ritkán	 elegyedik
beszédbe.
–	Nyilván	 azért	 dolgozik	 a	 klubban,	 hogy	 a	 tandíját	 ki	 tudja	 fizetni	 –

mondta	Robin	felháborodva	Strike-nak,	amikor	már	egy	hete	követte.	–	Ha
Dupla	 nem	 akarja,	 hogy	más	 férfiak	 bámulják	 nap	mint	 nap,	miért	 nem
segíti	ki	egy	kis	pénzzel?
–	Az	a	 legfőbb	vonzereje	a	dolognak,	hogy	a	 lány	más	 férfiak	ölében

ficánkol	–	felelte	Strike	türelmesen.	–	Meg	is	lep,	hogy	idáig	tartott	neki,
hogy	 valami	 ilyesmit	 keressen.	 Minden	 egyes	 részletében	 megfelel
számára.
Strike	 járt	 is	 a	 klubban	 nem	 sokkal	 azután,	 hogy	 megkapták	 ezt	 a

munkát;	 sikerült	 megnyernie	 egy	 szomorú	 szemű	 barna	 lányt	 (akit
meglepő	módon	a	Holló	művésznéven	 ismertek),	 hogy	 tartsa	 szemmel	 a
kliense	 barátnőjét.	 Hollónak	 naponta	 egyszer	 kellett	 jelentkeznie	 és
beszámolni	 róla,	mit	 csinál	ma	 Platina,	 illetve	 rögtön	 értesíteni	 őket,	 ha
úgy	vette	volna	ki,	az	orosz	lány	megadja	bárkinek	a	telefonszámát,	vagy
túlságosan	 sok	 időt	 tölt	 egy	ügyféllel.	A	klub	 szabályzata	 tiltotta,	 hogy	a
vendégek	 hozzáérjenek	 a	 lányokhoz	 vagy	 ajánlatokat	 tegyenek	 nekik,
Dupla	 („az	 a	 szegény,	 szerencsétlen	marha”,	 jegyezte	meg	Strike)	mégis
meg	volt	győződve	róla,	hogy	nem	ő	az	egyetlen,	aki	jelenleg	vacsorázni
hordja	a	lányt	és	bejáratos	az	ágyába	is.



–	Még	mindig	nem	értem,	minek	kell	egyáltalán	figyelnünk	ezt	a	helyet
–	sóhajtott	a	 telefonba	Robin,	 immár	nem	először.	–	Holló	bárhol	elérne
minket.
–	 Dehogynem	 tudja	 –	 felelte	 Strike,	 aki	 épp	 leszállni	 készült.	 –	 Mert

Dupla	imádja	a	fényképeket.
–	De	hát	csak	az	van	rajtuk,	ahogy	odasétál,	meg	haza!
–	 Az	 nem	 számít.	 Ez	 izgatja	 fel.	 És	 meg	 van	 róla	 győződve,	 hogy

egyszer	majd	valami	orosz	oligarcha	karján	lép	ki	a	csaj	a	klubból.
–	Maga	nem	érzi	néha	olyan	mocskosnak	magát	az	ilyenektől?
–	A	munkával	jár	–	felelte	közönyösen	Strike.	–	Viszlát,	mindjárt!
Robin	csak	várt	a	virágmintás,	aranyozott	tapétával	borított	falak	között.

A	 brokáthuzatos	 székek,	 a	 számos	 különböző	 lámpabura	 éles	 ellentétet
képeztek	a	hatalmas	plazmatévével	 és	benne	a	 focival	meg	a	Coca-Cola-
reklámokkal.	 A	 falakat	 ugyanolyan	 divatosan	 nyers	 szürkésbarnára
festették,	 amilyenre	 Matthew	 húga	 is	 átfestette	 a	 nappaliját	 nemrégiben.
Robin	 nyomasztónak	 találta.	 A	 szemben	 lévő	 klub	 bejáratát	 nem	 is	 látta
egészen	 tisztán	 a	 felső	 szintre	 vezető	 lépcső	 fakorlátjától.	 Kint	 az	 utcán
folyamatosan	 haladt	 a	 forgalom	 mindkét	 irányban,	 egy	 csomó	 piros
emeletes	busz	takarta	el	az	utca	túloldalát.
Strike	bosszúsnak	tűnt,	amikor	megérkezett.
–	 Elvesztettük	 Radfordot	 –	 kezdte,	 és	 ledobta	 a	 hátizsákját	 a	 földre	 a

magas,	ablak	előtti	asztal	mellett,	ahol	a	lány	helyet	foglalt.
–	Na	ne!
–	De	igen.	Úgy	érzi,	maga	most	már	túl	ismert	ahhoz,	hogy	beépüljön	a

cégébe.
A	sajtónak	aznap	reggel	hatkor	adták	ki	a	levágott	lábas	sztorit.	Wardle

betartotta,	 amit	 ígért,	 és	 időben	 figyelmeztette	 Strike-ot.	A	 nyomozó	 így
kora	 hajnalban	 még	 ki	 tudott	 surranni	 a	 tetőtéri	 lakásból,	 egy
utazótáskában	néhány	napi	ruhával.	Tudta,	hogy	hamarosan	körbeveszik	az
épületet	az	újságírók.	Nem	is	most	először.
–	Ráadásul	–	folytatta,	amint	egy	pinttel	a	kezében	visszaért	az	asztalhoz,

és	 felkecmergett	 a	magas	 bárszékre	 –,	Khan	 is	 kiszállt.	Keres	 egy	olyan
nyomozóirodát,	ahová	nem	küldenek	testrészeket.
–	Básszus!	–	szakadt	ki	Robinból.	–	Most	meg	mit	vigyorog?
–	 Semmit.	 –	 Strike	 nem	 akarta	 elárulni	 neki,	 mennyire	 szereti,	 ha	 azt

mondja:	„basszus”.	Ilyenkor	mindig	előjött	a	yorkshire-i	akcentusa.
–	De	hát	ezek	jó	munkák	voltak!



Strike	 bólintott,	 és	 közben	 a	 Mentolos	 Orrszarvút	 figyelte	 az	 út
túloldalán.
–	Na	és	Platina	hogy	van?	Holló	bejelentkezett?
Mivel	Holló	 épp	 az	 előbb	 hívta,	Robin	 elmondhatta	 Strike-nak:	 ahogy

általában,	most	 sincs	 semmi	újság.	Platina	népszerű	a	vendégek	körében,
eddig	 aznap	 három	 privát	 öltáncot	 adott,	 ezek	 pedig,	 legalábbis	 a	 klub
szabályainak	értelmében,	teljes	rendben	folytak.
–	Olvasta	a	cikkeket?	–	érdeklődött	Strike,	és	egy	ott	hagyott	Mirror	felé

intett	az	egyik	szomszéd	asztalon.
–	Csak	a	neten	–	felelte	Robin.
–	 Remélem,	 ez	 behoz	 valamennyi	 információt	 –	 folytatta	 Strike.	 –

Mostanra	valaki	biztos	észrevette,	hogy	hiányzik	a	lába.
–	Ha-ha	–	nézett	rá	Robin.
–	Túl	korai?
–	Igen	–	vágta	rá	a	lány	hűvösen.
–	Tegnap	este	végeztem	egy	kis	kutatást	az	interneten	–	váltott	Strike.	–

Brockbank	lehet,	hogy	Manchesterben	volt	2006-ban.
–	Honnan	tudja,	hogy	az	a	Brockbank	volt?
–	Nem	 tudom,	de	 ez	 a	 pasas	 nagyjából	 annyi	 idős,	 egyezik	 a	 középső

neve…
–	Emlékszik	a	középső	nevére?
–	 Aha	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Bár	 úgy	 néz	 ki,	 már	 nincs	 ott.	 Lainggel

ugyanez.	 Szinte	 biztos	 vagyok	 benne,	 hogy	 2008-ban	 egy	 Corby-beli
címen	 lakott,	 de	 onnan	 továbbment.	Az	 a	 terepszínű	dzsekis	 pasas	 –	 tette
még	hozzá,	ahogy	a	túloldalra	pillantott	–,	a	napszemüveges,	az	mióta	ül
ott	abban	az	étteremben?
–	Úgy	fél	órája.
Amennyire	 Strike	 meg	 tudta	 ítélni,	 a	 napszemüveges	 pasas	 is	 épp	 őt

nézte	 az	 út	 úloldaláról,	 két	 kirakatüvegen	 keresztül.	 Széles	 vállú,	 hosszú
lábú	férfi	volt,	túl	nagydarabnak	is	tűnt	az	ezüstös	alumíniumszékbe.	Mivel
az	üvegen	 folyamatosan	mozogtak	az	autók	és	a	gyalogosok	 tükörképei,
ezért	nem	lehetett	biztos	benne,	de	úgy	látta,	sűrű	borosta	borítja	az	arcát.
–	 Belülről	 milyen?	 –	 kérdezte	 Robin	 a	 Mentolos	 Orrszarvú	 jókora

fémtető	alatti	nagy,	kétszárnyú	ajtaja	felé	bökve.
–	A	sztriptízbár?	–	kérdezett	vissza	Strike	meghökkenve.
–	Nem,	 a	 japán	 étterem	 –	 nézett	 rá	 gúnyosan	Robin.	 –	 Persze	 hogy	 a

sztriptízbár!



–	 Nem	 rossz	 –	 felelte	 Strike;	 nem	 volt	 benne	 teljesen	 biztos,	 mire	 is
kíváncsi	a	lány.
–	Hogy	néz	ki?
–	Aranyozott.	Tükrös.	Homályos	világítással.	–	Amikor	Robin	továbbra

is	 várakozón	 nézett	 rá,	 hozzátette:	 –	 Van	 a	 közepén	 egy	 rúd,	 annál
táncolnak	a	lányok.
–	Nem	is	öltáncolnak?
–	Arra	vannak	privát	bokszok.
–	És	mi	van	rajtuk?
–	Hát	nem	t’om…	nem	sok	minden…
Megcsörrent	a	telefonja:	Elin	hívta.
Robin	elfordult,	és	babrálni	kezdett	az	asztalon	az	olvasószemüvegnek

kinéző	 eszközével:	 valójában	 apró	 fényképezőgép	 volt	 beleépítve,	 ezzel
dokumentálta	 Platina	 napjait.	 Szörnyen	 izgalmasnak	 találta,	 amikor
először	 megkapta	 Strike-tól,	 de	 ez	 az	 izgalom	 már	 rég	 elkopott.
Belekortyolt	a	paradicsomlevébe	és	kibámult	az	ablakon;	 igyekezett	nem
odafigyelni	 Strike	 és	 Elin	 beszélgetésére.	 A	 férfi	 mindig	 olyan
tárgyilagosan	beszélt,	amikor	a	barátnőjével	telefonált,	de	hát	nehéz	is	lett
volna	 Strike-ot	 elképzelni,	 ahogy	 kedvesen	 gügyög	 valakinek.	 Matthew
például	 „Robzinak”	 meg	 „Rózi-mózinak”	 hívta	 őt,	 ha	 olyan	 kedve	 volt,
bár	mostanában	nem	gyakran.
–	…Nicknél	és	Ilsánál	–	mondta	most	épp	Strike.	–	Aha.	Nem,	szerintem

is…	aha…	rendben…	te	is!
És	letette.
–	Oda	ment	át	most?	–	kérdezte	Robin.	–	Nickhez	és	Ilsához?
Ez	a	kettő	Strike	legrégebbi	barátai	közé	számított.	Robin	is	találkozott

már	 mindkettejükkel,	 amikor	 néhányszor	 bejöttek	 az	 irodába;
szimpatikusak	is	voltak.
–	Aha,	azt	mondják,	addig	maradok,	ameddig	csak	akarok.
–	Miért	nem	Elinhez	ment?	–	érdeklődött	Robin,	kockáztatva,	hogy	nem

kap	választ:	tökéletesen	tisztában	volt	vele,	milyen	egyértelmű	határt	szeret
Strike	tartani	a	magánélete	és	a	munkája	között.
–	 Nem	 működne	 –	 válaszolt	 az	 kurtán.	 Láthatóan	 nem	 bosszantotta	 a

kérdés,	 de	 nem	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 aki	 ki	 akarja	 fejteni.	 –	 El	 is
felejtettem…	–	 tette	 hozzá,	 és	megint	 a	 japán	 étteremre	pillantott	 az	 utca
túloldalán.	Az	 asztal,	 ahol	 az	 előbb	 a	 terepszínű	 dzsekis,	 napszemüveges
pasas	ült,	most	már	üres	volt.	–	Ezt	magának	hoztam.



Egy	riasztó	volt	az,	utcai	támadások	ellen.
–	Már	van	ilyenem	–	húzta	elő	a	kabátja	zsebéből	Robin,	és	megmutatta

neki.
–	Oké,	de	ez	jobb	–	állt	neki	bemutatni	Strike,	mit	tud	az	övé.	–	Legalább

120	decibeles	vészjelzés	kell,	és	ez	még	valami	lemoshatatlan	piros	cuccot
is	spriccel	a	támadóra!
–	Az	enyém	140	decibeles.
–	Szerintem	akkor	is	ez	a	jobb.
–	 Ez	 most	 az	 a	 szokásos	 férfidolog,	 hogy	 ha	 maga	 választ	 valami

szerkentyűt,	az	feltétlenül	jobb,	mint	ami	nekem	van?
Strike	elnevette	magát	és	felhajtotta	a	maradék	sört.
–	Viszlát,	később!
–	Most	meg	hová	megy?
–	Shankerrel	találkozom.
Robinnak	nem	rémlett	a	név.
–	 Az	 a	 pasas,	 akitől	 kapok	 néha	 tippeket,	 hogy	 üzletelni	 tudjak	 a

rendőrséggel	–	mondta	erre	Strike.	–	Akitől	megtudtam,	ki	szúrta	le	azt	a
besúgót,	 nem	 emlékszik?	 Aki	 beajánlott	 annak	 a	 gengszternek
verőemberként.
–	Á!	–	nézett	rá	Robin.	–	Szóval	az.	Sosem	mondta,	hogy	hívják.
–	Shankernél	jobbat	nem	tudok	a	feladatra,	hogy	előkerítsem	Whittakert

–	folytatta	a	férfi.	–	De	lehet,	hogy	Ásós	Malley-ről	 is	 tud	valamit.	Azok
közül	is	tart	kapcsolatot	néhánnyal.
Hunyorogva	átnézett	az	utca	túloldalára.
–	Azért	figyeljen	oda	arra	a	terepszínű	dzsekire!
–	Milyen	nyugtalan	lett!
–	Még	jó,	hogy	nyugtalan	vagyok,	Robin	–	felelte	Strike,	és	már	húzta	is

elő	 a	 cigarettáját,	 hogy	 a	metróig	 elszívhasson	 egyet.	 –	Valaki	 épp	most
küldött	magának	egy	rohadt	lábat!
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One	Step	Ahead	of	the	Devil
(Egy	lépéssel	az	ördög	előtt)

Váratlan	 pluszöröm	volt	megpillantani	magát	Strike-ot	 is,	megcsonkított
testi	valójában,	ahogy	ott	sétál	szemben	a	járdán	a	Court	felé.
Micsoda	egy	kövér	 fasz	 lett,	 amióta	utoljára	 látta,	hogy	 sántikál	ott	 az

utcán	 a	 hátizsákjával,	mintha	még	most	 is	 ugyanaz	 az	 ostoba	 közlegény
lenne	–	fogalma	sincs,	hogy	alig	ötven	méterre	tőle	ott	ül,	aki	azt	a	lábat
küldte	 neki!	 Hát	 ennyit	 a	 nagy	 nyomozóról!	 Most	 meg	 bemegy	 a
kocsmába	 a	 kis	 Titkárnőjéhez.	 Szinte	 biztos,	 hogy	 dugja	 is.	 Legalábbis
reméli,	 hogy	 igen.	 Attól	 még	 nagyobb	 megelégedést	 nyer	 majd	 abból,
amit	most	tervez	ellene.
De	aztán,	ahogy	a	napszemüvegén	keresztül	bámulta	Strike-ot	a	kocsma

ablakában,	 hirtelen	 úgy	 látta,	 az	 odafordult	 és	 visszanézett.	 Persze	 az
arcvonásait	 nem	 láthatta	 az	 utca	 túloldaláról,	 két	 üvegtáblán	 meg	 a
napszemüvege	 sötét	 lencséin	 keresztül,	 de	 volt	 valami	 a	 másik	 férfi
testtartásában,	ahogy	most	teljes,	kerek	arcával	felé	fordult,	amitől	rögtön
belecsapott	a	nagyfeszültség.	Néztek	egymásra	az	út	két	oldaláról,	mindkét
felől	dübörögtek	közöttük	az	autók,	időnként	elállva	a	kilátást.
Megvárta,	 amíg	 egymás	 után	 három	 emeletes	 busz	 is	 odaért	 közéjük

lépésben,	aztán	felállt	a	székéről,	kisurrant	az	étterem	üvegajtaján,	be	egy
mellékutcába.	Elöntötte	az	adrenalin,	úgy	hámozta	le	magáról	a	terepszínű
dzsekit,	 majd	 kifordította.	 Nem	 szabadulhatott	 meg	 tőle	 egyszerűen,	 a
bélésében	ott	voltak	elrejtve	a	kései.	Befordult	még	egy	sarkon,	és	itt	már
rendesen	futásnak	eredt.
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With	no	love,	from	the	past.
(A	múltból,	nem	nagy	szeretettel.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Shadow	of	California’
(Kalifornia	árnya)

A	 folyamatos	 forgalom	 miatt	 Strike-nak	 meg	 kellett	 állnia	 és	 várni,
mielőtt	átkelhetett	volna	a	Tottenham	Court	Roadon,	de	a	tekintete	eközben
is	 fel-alá	 pásztázta	 a	 járdát.	 A	 másik	 oldalra	 átérve	 benézett	 a	 japán
étterembe,	de	sehol	sem	látott	terepszínű	dzsekit,	és	egyik	inget	vagy	pólót
viselő	 vendég	 sem	 hasonlított	 a	 napszemüveges	 pasasra,	 sem	 méretben,
sem	formában.
Strike	telefonja	rezegni	kezdett,	ezért	elővette	a	zakója	zsebéből.	Robin

SMS-t	küldött:

Nyugi	már!

Vigyorogva	felemelte	a	kezét	búcsúzásként	a	Court	felé,	aztán	megindult	a
metróhoz.
Talán	 tényleg	 nyugtalan,	 ahogy	Robin	 írta.	Mégis	mennyi	 az	 esély	 rá,

hogy	 az	 őrült,	 aki	 azt	 a	 lábat	 küldte,	 ott	 üljön	Robinnal	 szemben	 fényes
nappal?	 De	 neki	 mégsem	 tetszett	 a	 terepszínű	 dzsekis,	 nagydarab	 pasas
rezzenéstelen	tekintete,	és	az	sem,	hogy	napszemüveg	volt	rajta	–	annyira
nincs	 verőfényes	 idő	 ma.	 Vajon	 véletlenül	 tűnt	 el	 onnan	 pont	 akkor,
amikor	Strike	elől	eltakarta	a	kilátást	az	a	busz,	vagy	szándékosan?
Az	volt	a	baj,	hogy	Strike	nem	nagyon	bízhatott	az	emlékezetében	abban

a	 tekintetben,	 hogy	 is	 néz	 ki	 a	 három	 férfi,	 aki	 most	 aggasztotta,	 mert
Brockbankot	 nyolc,	 Lainget	 kilenc,	 Whittakert	 pedig	 tizenhat	 éve	 nem
látta.	 Bármelyikük	 meghízhatott	 vagy	 csonttá-bőrré	 fogyhatott	 azóta,
megkopaszodhattak,	 szakállat	 vagy	 bajuszt	 növeszthettek,
mozgáskorlátozttá	 válhattak	 vagy	 kigyúrhatták	 magukat.	 Maga	 Strike



például	 elvesztette	 az	 egyik	 lábát	 azóta,	 hogy	 bármelyikükkel	 is	 utoljára
találkozott.	De	az	egyetlen,	amit	nem	lehet	elrejteni,	az	a	magasság.	Strike
mindhárom	 gyanúsítottja	 180	 centi,	 vagy	 annál	 is	 magasabb	 volt,
Terepdzseki	pedig	legalább	ennyinek	nézett	ki	azon	az	alumíniumszéken.
Megint	rezegni	kezdett	a	 telefon	a	zsebében,	ahogy	a	Tottenham	Court

Road-i	metróállomás	felé	sétált	–	elővette,	és	örömmel	látta,	hogy	Graham
Hardacre	hívja.	Félrehúzódott,	hogy	ne	akadályozza	a	többi	gyalogost,	és
felvette.
–	Oggy!	–	köszöntötte	volt	 kollégája	hangja.	–	Mi	a	helyzet,	 öregem?

Minek	küldözgetnek	neked	lábakat?
–	 Gondolom,	 akkor	 nem	 Németországban	 vagy?	 –	 kérdezett	 vissza

Strike.
–	Edinburghban,	már	hat	hete.	Épp	most	olvastam	rólad	a	Scotsmanben.
A	Királyi	Katonai	Rendőrség	Különleges	Nyomozó	Egységének	voltak

irodái	az	edinburghi	várban:	a	35-ös	Szekció.	Elég	szép,	ha	ide	helyezik	az
embert.
–	Hardy,	 egy	 szívességre	 lenne	 szükségem	 –	 folytatta	 Strike.	 –	 Infóra

néhány	pasasról.	Emlékszel	Noel	Brockbankre?
–	Hogy	is	felejthetném	el!	7.	páncélos,	ha	jól	emlékszem.
–	 Azaz.	 A	 másik	 meg	 Donald	 Laing.	 Ő	 még	 azelőtt	 volt,	 hogy

megismerkedtünk.	Királyi	Határőrezred.	Cipruson	találkoztam	vele.
–	Meglátom,	mit	 tehetek,	 ha	 visszaérek	 az	 irodába,	 öregem.	Most	 épp

egy	szántóföld	közepén	vagyok.
A	 közös	 ismerőseikről	 folytatódó	 beszélgetést	 rövidre	 fogta,	 a

csúcsforgalom	 óráiban	 egyre	 nagyobb	 volt	 a	 zaj	 az	 utcán.	 Hardacre
megígérte,	hogy	visszahívja	Strike-ot,	amint	bele	 tudott	nézni	a	hadsereg
adatbázisába,	Strike	pedig	továbbment	a	metró	felé.
Harminc	perccel	később	kiszállt	a	Whitechapel	megállónál,	és	azt	vette

észre,	hogy	közben	jött	egy	SMS-e	épp	attól,	akivel	találkoznia	kellene:

Bocs	Bunsen	ma	nem	megy	majd	csörgök

Ez	ugyan	frusztráló	és	kellemetlen	volt,	de	nem	lepte	meg.	Tekintve,	hogy
nem	 hurcol	 magával	 sem	 jókora	 adag	 drogot,	 sem	 sok-sok	 jelöletlen
bankjegyet,	és	sem	ráijeszteni,	sem	megverni	nem	kell,	Shankertől	már	az
is	 a	 nagyrabacsülés	 jelének	 számított,	 hogy	 egyáltalán	 hajlandó	 volt
találkozót	megbeszélni	Strike-kal.



A	 térde	már	 kezdett	 sajogni,	 hiszen	 egész	 nap	mászkált,	 de	 a	megálló
épülete	 előtt	 nem	 talált	 padot.	 A	 bejárat	 melletti	 sárga	 téglafalnak	 dőlve
felhívta	Shankert.
–	Na	mi	van,	Bunsen?
Ahogy	már	 arra	 sem	emlékezett,	Shankert	miért	 szólítják	Shankernek,

Strike-nak	 már	 fogalma	 sem	 volt,	 Shanker	 miért	 hívja	 őt	 Bunsennek.
Tizenhét	éves	korukban	ismerkedtek	meg,	és	bár	bizonyos	módon	nagyon
erős	 kapcsolat	 alakult	 ki	 közöttük,	 a	 szokásos	 tinédzserkori	 barátságok
szokásos	 terheiből	nem	volt	benne	semmi.	 Igazából	nem	is	barátság	volt
ez	a	szó	rendes	értelmében,	inkább	valami	kényszeredett	testvéri	kapcsolat.
Strike	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 Shanker	 meggyászolná,	 ha	meghalna,	 de
abban	 is	 pont	 ilyen	 biztos	 volt,	 hogy	 ha	 egyedül	maradna	 a	 holttestével,
kipakolná	 a	 zsebeit.	De	más	 talán	nem	értené,	 hogy	Shanker	 ezt	 abban	 a
hitben	tenné,	hogy	Strike	is	ezt	akarná	–	bármilyen	túlvilágra	is	költözött,
ott	 örömmel	 venné	 tudomásul,	 hogy	 a	 tárcája	 Shankerhez	 vándorolt,	 és
nem	valami	ismeretlenhez,	aki	csak	megragadta	az	alkalmat.
–	Dolgod	van,	Shanker?	–	kérdezte	Strike,	és	újabb	cigarettára	gyújtott.
–	Aha,	Bunsen,	ma	semmiképp	se	megy.	Mi	újság?
–	Meg	akarom	keresni	Whittakert.
–	Akkó’	le	akarsz	számolni,	mi?
Annyira	más	 lett	 hirtelen	 a	hangja,	hogy	ha	nem	 tudta	volna,	kicsoda-

micsoda	Shanker,	talán	meg	is	ijedt	volna	tőle.	Shanker	és	társai	szemében
egy	 régi	 sérelemnek	 nem	 lehetséges	 más	 megfelelő	 megtorlása,	 mint	 a
halál,	 így	hát	felnőtt	életének	nagy	részét	rács	mögött	 töltötte.	Strike	már
azon	is	meglepődött,	hogy	a	harmincas	évei	vége	felé	még	életben	van.
–	Csak	azt	akarom	tudni,	hol	van	–	felelte	neki,	visszafogva	magát.
Nem	 nagyon	 hitte,	 hogy	 Shanker	 is	 hallott	 volna	 a	 levágott	 lábról.	 Ő

olyan	világban	élt,	ahol	csak	az	számít	hírnek,	ami	személyesen	érinti	az
embert;	az	ilyenek	szájról	szájra	terjednek.
–	Há’	körbekérdezhetek.
–	 A	 szokásos	 áron	 –	 hagyta	 helyben	 Strike;	 már	 rég	 megegyeztek

Shankerrel,	mennyit	fizet	a	hasznos	információmorzsákért.	–	És	Shanker!
A	pasinak	szokása	volt,	hogy	hirtelen	leteszi,	ha	valami	másra	terelődik

a	figyelme.
–	 Mé’,	 van	 más	 is?	 –	 kérdezte,	 és	 a	 hangja	 mintha	 távolabbiból

közelebbire	 váltott	 volna	 közben.	 Strike	 jól	 gondolta,	 hogy	 elvette	 a
telefont	a	fülétől,	mert	azt	hitte,	végeztek.



–	Aha.	Ásós	Malley.
A	csend	a	vonal	másik	végén	nagyon	 jól	kifejezte,	hogy	ahogy	Strike

sem	feledkezett	meg	róla	soha,	kicsoda	Shanker,	a	férfi	is	mindig	észben
tartotta,	mi	Strike	munkája.
–	 Shanker,	 ez	 köztünk	 marad,	 csak	 mi	 kettőnk	 között.	 Ugye	 sose

beszéltél	rólam	Malley-nek?
Shanker	 rövid	 szünet	 után,	 a	 legveszedelmesebb	 hangján	 válaszolt:	 –

Mégis	mi	a	fasznak	beszé’tem	volna	rólad?
–	Meg	kellett	kérdezzem.	Majd	megmagyarázom,	ha	találkozunk.
Újabb	vészterhes	szünet.
–	Mikor	dobtalak	én	fel	téged,	Shanker?	–	kérdezte	Strike.
Újabb	 rövid	 szünet	 után	 Shanker	 már	 azon	 a	 hangján	 folytatta,	 amit

Strike	 normálisnak	 tekintett:	 –	 Ja,	 jó’	 van.	 Szóval	Whittaker?	Meglátom,
mit	tehetek,	Bunsen.
A	hívás	véget	ért.	Shanker	sosem	köszönt	el.
Strike	újabb	cigarettára	gyújtott.	Teljesen	feleslegesen	utazott	ide.	Fel	is

száll	 rögtön	 egy	 visszafelé	 tartó	 metróra,	 amint	 végzett	 a	 Benson	 &
Hedgesszel.
A	metrómegálló	kijárata	más	épületek	háta	által	szegélyezett,	betonozott

udvarocskafélére	 nyílt.	 A	 láthatáron	 távolról	 felcsillant	 az	 Uborka,	 ez	 a
hatalmas,	 fekete	 rakétaépület.	 Húsz	 évvel	 ezelőtt,	 amikor	 Strike	 rövid
időre	Whitechapelben	élt,	még	nem	volt	ott.
Körbenézve	 nem	 érzett	 nosztalgiát,	 nem	 érezte	 úgy,	 mintha	 hazatért

volna.	Nem	emlékezett	erre	a	betonplaccra,	ezekre	a	jellegtelen	épületekre.
Még	maga	a	megálló	is	csak	halványan	rémlett.	Az	anyjával	közös	életük
folyamatos	 költözései,	 felbolydulásai	 elhomályosították	 az	 egyes	 helyek
emlékeit,	és	néha	elfelejtette,	melyik	sarki	bolt	 tartozott	melyik	lerobbant
lakáshoz,	melyik	helyi	kocsma	volt	melyik	foglaltház	szomszédságában.
Egyszerűen	 vissza	 akart	 szállni	 a	 metróra,	 és	 mégis	 szinte	 észre	 sem

vette,	és	máris	megindult	London	egyetlen	olyan	helye	felé,	amit	tizenhét
éve	 elkerült:	 a	 ház	 felé,	 ahol	 az	 anyja	 meghalt.	 Ez	 volt	 Leda	 utolsó
foglaltháza,	egy	elhagyott	épület	két	egész	emeletén,	a	Fulbourne	Streeten,
alig	 egy	 percre	 a	megállótól.	Menet	 közben	 felbukkantak	 az	 emlékek	 is.
Hát	 persze,	 az	 érettségi	 évében	ment	mindig	 át	 ezen	 a	 vashídon	 a	 sínek
fölött.	Eszébe	jutott	a	név	is,	Castlemain	Street…	biztos	itt	lakott	az	egyik
lány	is	az	osztályából,	aki	olyan	nagyon	selypített…
Lelassított,	ahogy	a	Fulbourne	Street	végére	ért,	mert	hirtelen	fura	mód



duplán	 vélt	 látni	 mindent.	 Régről	 maradt,	 homályos	 emlékei,	 melyeket
nyilván	még	tovább	fakított	a	szándékos	felejtés,	úgy	jelentek	meg	a	szeme
előtti	részletek	tetején,	mintha	kopott	írásvetítő-fólián	helyezte	volna	őket
oda.	 A	 házak	 pont	 olyan	 lerobbantak,	 mint	 ahogy	 emlékezett	 rájuk,	 a
homlokzatokon	mállik	a	fehér	vakolat,	de	az	üzletek	teljesen	ismeretlenek.
Olyan	 érzés	 volt,	 mintha	 visszatért	 volna	 egy	 álomba,	 csak	 közben
megváltozott,	 eltorzult	 a	 jelenet.	 Persze,	 London	 szegényebb	 részein
semmi	 sem	 állandó:	 gyenge,	 ideiglenes	 cégek	 bukkannak	 fel,	 majd
eltűnnek,	 de	mindig	 jön	 helyettük	 valami	más.	Olcsó	 táblák	 kerülnek	 ki,
majd	le;	az	emberek	is	elköltöznek,	meghalnak.
Beletelt	egy-két	percbe,	mire	megtalálta	a	valamikori	foglaltház	ajtaját,

mert	a	házszámot	már	elfelejtette.	De	végül	megvolt,	egy	olcsó	ázsiai	és
nyugati	ruhákat	áruló	bolt	mellett,	ami	annak	idején	mintha	nyugat-indiai
vegyesbolt	 lett	 volna.	 A	 réz	 postaláda	 hirtelen	 furán	 belényilalló	 képet
idézett	fel:	hogy	hangosan	zörgött,	valahányszor	valaki	kilépett	az	ajtón.
Bassza	meg,	bassza	meg,	bassza	meg…
Az	előzőről	rágyújtott	egy	újabb	cigarettára,	és	fürge	léptekkel	kisétált

a	Whitechapel	Roadra,	ahol	vásáros	standok	fogadták:	megint	olcsó	ruhák
és	 rengeteg	 csiricsáré	 műanyag	 tárgy.	 Gyorsabban	 lépkedett,	 bár	 nem
tudta,	 pontosan	 hová	 megy,	 és	 út	 közben	 egyes	 helyek	 ismét	 emlékeket
csaltak	benne	elő	–	az	a	billiárdszalon	már	 tizenhét	éve	is	ott	volt…	és	a
harangöntöde	 is…	és	az	emlékek	most	már	 felágaskodva	bele	 is	martak,
mintha	alvó	kígyók	közé	tévedt	volna	be	hirtelen…
Negyvenfelé	az	anyja	a	fiatalabb	férfiakra	kezdett	bukni,	de	ezek	közül

is	 Whittaker	 volt	 a	 legfiatalabb,	 csak	 huszonegy	 éves	 volt,	 amikor
összejöttek	 Ledával.	 Strike	 tizenhat	 éves	 volt,	 amikor	 Leda	 először
hazahozta	az	új	fiút.	A	zenész	már	akkor	is	lestrapáltan	nézett	ki,	távol	ülő,
megdöbbentően	 arany-gesztenyebarna	 szeme	 alatt	 sápadt	 karikákkal.	 A
haja	 rasztatincsekben	 omlott	 a	 vállára,	 és	 folyton	 ugyanazt	 a	 pólót	 és
farmert	hordta,	így	még	bűzlött	is.
Egy	 elkoptatott	 frázis	 visszhangzott	 Strike	 fejében	 a	 léptei	 ritmusára,

ahogy	haladt	előre	a	Whitechapel	Roadon.
Ott	van	a	szemed	előtt.	A	szemed	előtt.
Hát	persze,	hogy	mindenki	azt	gondolná	róla,	rögeszmés,	elfogult,	nem

képes	 elengedni!	 Azt	 mondanák,	 azért	 jutott	 eszébe	 rögtön	 Whittaker	 a
levágott	 láb	 láttán	 a	 dobozban,	mert	 sosem	 tette	 túl	 rajta	magát,	 hogy	 a
zenész	büntetlenül	megúszta	a	vádat,	hogy	megölte	Strike	anyját.	Még	ha



el	 is	 magyarázná,	 miért	 gyanakszik	Whittakerre,	 valószínűleg	 mindenki
csak	 nevetne	 a	 gondolaton,	 hogy	 a	 perverziót,	 szadizmust	 ilyen
hivalkodóan	 kedvelő	 férfi	 képes	 lett	 volna	 levágni	 egy	 nő	 lábát.	 Strike
tudta,	 milyen	 rendíthetetlenül	 él	 mindenkiben	 a	 kép,	 hogy	 a	 gonosz
emberek	 eltitkolják	 veszélyesnek	 tűnő	 erőszakos,	 hatalmaskodó
késztetéseiket.	Ha	 ékszer	módjára	 kiaggatják	 ezeket	magukra,	 a	 könnyen
félrevezethető	 nagyközönség	 csak	 nevet:	 azt	 hiszi,	 ez	 csak	 póz,	 és	 fura
módon	még	vonzónak	is	találja.
Leda	 a	 lemeztársaságnál	 ismerkedett	 meg	 Whittakerrel,	 ahol

recepciósként	 dolgozott	 –	 a	 rockzene	 történetének	 kisebb	 élő
megtestesülése	 volt	 ott,	 akit	 aféle	 kabalának	 vettek	 fel	 a	 recepcióra.
Whittaker	 egy	 sor	 thrash	 metal	 zenekarban	 gitározott	 és	 írt	 szövegeket,
amelyekből	 sorban	ki	 is	dobták	a	hisztirohamai,	kábítószer-használata	és
agresszív	 viselkedése	 miatt.	 Ő	 azt	 állította,	 Ledával	 egy	 lehetséges
lemezszerződésről	szóló	tárgyalás	alkalmával	találkozott.	Csakhogy	Leda
elárulta	 Strike-nak,	 hogy	 igazából	 ő	 csak	 próbálta	 meggyőzni	 a
biztonságiakat,	 ne	 bánjanak	 már	 ilyen	 durván	 a	 fiatalemberrel,	 akit	 épp
kidobnak.	 Aztán	 hazavitte	 magával,	 Whittaker	 pedig	 egyszerűen	 ott	 is
maradt.
Strike	 tizenhat	 évesen	 sem	volt	 benne	 biztos,	 vajon	 póz-e	 vagy	 valódi

Whittaker	nyílt,	hivalkodó	vonzalma	a	szadisztikus,	a	démoni	mindenféle
formája	 iránt.	 Csak	 annyit	 tudott,	 hogy	 valami	 olyan	 zsigeri	 gyűlölettel
utálja	 a	 férfit,	 hogy	 az	 túlmegy	 mindenen,	 amit	 Leda	 jövő-menő
szeretőivel	kapcsolatban	érzett.	Be	kellett	szívnia	a	pasas	bűzét,	ahogy	egy
este	a	 leckéjét	 csinálta	a	 foglaltházban;	 szinte	az	 ízét	 is	 érezte.	Whittaker
megpróbálkozott	 leereszkedően	 bánni	 a	 tizenéves	 Strike-kal	 (hirtelen
kifakadásaiban,	 szúrós	megjegyzéseiben	 olyan	 beszédkészséget	 villantott
fel,	 amelyet	 gondosan	 leplezett,	 ha	Leda	 kevésbé	művelt	 barátainál	 akart
bevágódni);	 Strike-nak	 azonban	 megvoltak	 a	 saját	 megjegyzései	 és
válaszai,	ráadásul	előnyére	szolgált,	hogy	nem	volt	annyira	beszívva,	mint
a	másik	–	vagy	legalábbis	csak	annyira,	amennyire	elkerülhetetlen,	ha	az
ember	 sűrű	 marihuánafüstben	 kénytelen	 élni.	 Ha	 Leda	 nem	 hallotta,
Whittaker	 gyakran	 kigúnyolta	 Strike-ot,	 hogy	 milyen	 eltökélten	 akarja
folytatni	 az	 oly	 sokszor	 megszakított	 iskoláit.	 Magas,	 vézna	 férfi	 volt,
meglepően	izmos	ahhoz	képest,	hogy	szinte	soha	nem	mozgott;	Strike	már
ekkor	 is	180	centi	 fölött	 járt,	 és	 egy	helyi	 sportegyesületben	bokszolt.	A
kettejük	 közti	 feszültségtől	 szinte	 megfagyott	 a	 füsttel	 teli	 levegő,



valahányszor	szembekerültek,	és	állandó	fenyegetésként	lebegett	köztük	az
erőszak.
Whittaker	 addig	 szekálta	 Strike	 féltestvérét,	 Lucyt,	 ugratta	 szexuális

utalásokkal,	 gyúnyolódott	 rajta,	 míg	 a	 lány	 egyszer	 végleg	 elmenekült.
Anyaszült	 meztelenül	 mászkált,	 telitetovált	 testét	 vakargatva,	 és	 csak
nevetett	 a	 tizennégy	 éves	 lány	 döbbenetén.	 Lucy	 egy	 este	 kiszaladt	 a
telefonfülkéhez	a	sarkon,	és	könyörgött	a	Cornwallban	élő	nagynénjüknek
és	a	férjének,	hogy	jöjjenek	érte	és	vigyék	el.	Másnap	hajnalban	már	ott	is
voltak	 a	 foglaltház	 előtt,	miután	 egész	 éjjel	 autóztak	St.	Mawesból.	Lucy
útra	készen	várta	őket,	kevéske	dolgát	egy	kis	bőröndbe	csomagolta.	Soha
többet	nem	élt	együtt	az	anyjukkal.
Ted	és	Joan	még	a	küszöbön	is	kérlelték	Strike-ot,	hogy	menjen	velük.

De	 ő	 nem	 akart,	 és	 az	 elhatározása	 Joan	 minden	 újabb	 érvével	 egyre
szilárdabbá	vált	–	eltökélte,	hogy	csak	azért	 is	kibírja	Whittakert,	és	nem
hagyja	 egyedül	 az	 anyjukkal.	 Ekkorra	már	 tanúja	 lehetett,	 ahogy	 a	 férfi
tisztán,	 értelmesen	 arról	 beszél,	 milyen	 érzés	 lehet	 elvenni	 egy	 életet	 –
mintha	csak	valami	hedonista	élvezet	lenne.	Akkor	ugyan	nem	hitte,	hogy
komolyan	 gondolja,	 de	 azt	 tudta	 róla,	 hogy	 tud	 erőszakos	 lenni,	 látott
olyat,	hogy	megfenyegette	a	foglaltház	más	lakóit.	Egyszer	még	annak	is
tanúja	volt	 (Leda	ugyan	nem	volt	hajlandó	elhinni	neki,	hogy	ez	valóban
megtörtént),	hogy	Whittaker	megpróbál	agyonverni	egy	macskát,	amelyik
véletlenül	 felriasztotta	 szundikálásából.	 Strike	 csavarta	 ki	 a	 nehéz
bakancsot	 a	kezéből,	mert	 azzal	kergette	 a	halálra	 rémült	 állatot	körbe	 a
helyiségben,	 oda-odacsapva,	 ordítva-káromkodva,	 hogy	 mindenáron
megfizessen	neki.
A	 térde,	 amihez	a	műlábát	 rögzítette,	 egyre	 fájdalmasabban	 tiltakozott,

ahogy	 Strike	 gyorsabb	 és	 gyorsabb	 léptekkel	 haladt	 az	 utcán.	 A	Nyakas
Gebe	 kocsma	 következett	 most	 jobbról,	 pont,	 ahogy	 a	 lelki	 szeme	 előtt
megjelent	–	alacsony,	szögletes	téglaépület.	Csak	az	ajtajában	vette	észre	a
sötét	 ruhába	 öltözött	 kidobót,	 és	 ekkor	 jutott	 eszébe,	 hogy	 újabban	 a
Nyakas	Gebe	is	sztriptízbárként	működik.
–	Picsába!	–	dörmögte	az	orra	alá.
Semmi	 kifogása	 nem	 volt	 az	 ellen,	 hogy	 hiányos	 öltözékű	 nők

keringjenek	 körülötte,	 mialatt	 megissza	 a	 sörét,	 de	 egy	 ilyen	 hely
csillagászati	 árait	 nem	 engedhette	 meg	 magának,	 különösen,	 hogy
egyetlen	nap	alatt	két	ügyfele	is	elhagyta.
Így	 hát	 bement	 a	 következő	 Starbucksba,	 amit	 meglátott,	 keresett	 egy



üres	 helyet,	 és	 nagy	 nehezen	 feltette	 a	 lábát	 egy	 üres	 székre,	 míg	 a
hatalmas	 feketéjét	 kevergette.	 Süppedős,	 földszínű	 kanapék,	 jókora,
amerikai	haboskávék,	a	tiszta	üvegpult	mögött	csendben	szorgoskodó	szép
szál	 fiatalok	 –	 ezeknek	 egyértelműen	 ellensúlyozniuk	 kellett	 volna
Whittaker	 bűzös	 árnyának	 hatását,	 de	 az	 mégsem	 akart	 szertefoszlani.
Strike	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 kényszeresen	 ismét	 végigéli	 az	 egészet,
ismét	felidézi…
Az	alatt	az	idő	alatt,	amíg	Ledával	és	a	fiával	élt,	csak	az	Anglia	északi

felén	 élő	 szociális	 munkások	 tudtak	 róla,	 Whittaker	 tinédzserkorában
hogyan	 fordult	 a	 bűn	 és	 erőszak	 világa	 felé.	Rengeteget	mesélt	 persze	 a
múltjáról,	 szépen	 kiszínezett,	 gyakran	 egymásnak	 ellentmondó
történeteket.	 Csak	 akkor	 szivárgott	 ki	 az	 igazság,	miután	megvádolták	 a
gyilkossággal	 –	 előkerültek	 egy-ketten	 a	 múltjából,	 egyesek	 nagyot
akartak	 kaszálni	 a	 sajtótól,	 mások	 eltökélten	 bosszút	 álltak	 volna	 rajta,
megint	 mások	 meg	 a	 maguk	 zavaros	 módján	 csak	 meg	 szerették	 volna
védeni.
Whittaker	pénzes	felső-középosztálybeli	családba	született,	melynek	feje

egy	lovaggá	ütött	öreg	diplomata	volt,	akiről	a	férfi	tizenkét	éves	koráig
azt	 hitte,	 az	 apja.	 Ekkor	 azonban	 rájött,	 hogy	 nővére,	 akiről	 addig	 azt
mondták	neki,	egy	londoni	Montessori-iskolában	tanít,	valójában	az	anyja,
súlyos	 alkohol-	 és	 drogproblémái	 vannak,	 és	 nyomorult	 szegénységben
él,	kitaszítva	a	családjából.	Whittaker	már	ez	előtt	is	problémás	gyereknek
számított,	 időnként	 fergeteges	 dühkitörések	 robbantak	 ki	 belőle,	 amikor
nekiment	 bárkinek,	 de	 ettől	 kezdve	 szándékosan	 vált	 egyre	 vadabbá.	 A
bentlakásos	 iskolájából	 kirúgták,	 ekkor	 csatlakozott	 egy	 helyi	 bandához,
ahol	hamar	vezéregyéniség	lett	belőle.	Ez	a	szakasz	rövid,	javítóintézetben
töltött	időszakkal	zárult,	amiért	kést	szegezett	egy	fiatal	lány	torkának,	míg
a	 barátai	 szexuálisan	 zaklatták.	 Tizenöt	 évesen	 elszökött	 és	 Londonba
ment,	 kisebb	bűncselekmények	 sorát	 hagyva	maga	után,	 és	 végül	meg	 is
találta	 az	 édesanyját.	 Rövid,	 lelkes	 egymásra	 találásuk	 után	 viszonyuk
hamar	kölcsönösen	erőszakossá,	ellenségessé	vált.
–	Ez	foglalt?
Magas	fiatalember	hajolt	oda	Strike	fölé,	a	keze	már	markolta	is	a	szék

támláját,	 amin	 a	 nyomozó	 lába	 pihent.	 Robin	 vőlegénye,	Matthew	 jutott
róla	 Strike	 eszébe,	 az	 a	 hullámos,	 barna	 haja,	 rendes,	 jóképű	 arca.	 Egy
mordulással	levette	a	lábát	a	székről	megrázva	a	fejét,	és	csak	nézte,	ahogy
a	fiatalember	elviszi,	és	leül	vele	egy	hat-	vagy	még	több	tagú	társasághoz.



A	 lányok	 örömmel	 fogadták	 a	 visszatérését,	 ez	 jól	 látszott,	 kihúzták
magukat,	 szinte	 ragyogtak,	 ahogy	 letette	 a	 széket	 és	 leült	 közéjük.	Talán
mert	Matthew-ra	emlékeztette,	vagy	mert	a	pasas	elvitte	a	székét,	de	az	is
lehet,	 hogy	 csak	 azért,	 mert	 Strike	 bárhol	 felismert	 volna	 egy	 igazi
balfaszt,	valami	homályos	módon	ellenszenvesnek	érezte	a	fiatalembert.
Strike	 ugyan	 még	 nem	 itta	 meg	 a	 kávéját,	 de	 dühös	 volt,	 amiért

megzavarták,	 így	 hát	 feltápászkodott	 és	 továbbállt.	 Esőcseppeket	 érzett	 a
bőrén,	ahogy	visszafelé	sétált	a	Whitechapel	Roadon.	Megint	rágyújtott,	és
már	 meg	 sem	 próbált	 ellenállni	 az	 emlékeknek,	 amelyek	 szökőárként
sodorták	magukkal…
Whittakernek	 szinte	 beteges	 módon	 folyamatos	 figyelemre	 volt

szüksége.	 Sértve	 érezte	 magát,	 ha	 Leda	 figyelme	 bármikor,	 bármilyen
okból	 (a	 munkája,	 a	 gyerekei,	 a	 barátai	 miatt)	 nem	 őrá	 irányult	 –	 és
amikor	csak	úgy	ítélte	meg,	hogy	a	nő	nem	figyelt	rá	eléggé,	rögtön	más
nők	 után	 nézett	 fel-felvillanó,	 szinte	 hipnotikus	 vonzereje	 segítségével.
Bármennyire	 is	 utálta,	 azt	 még	 Strike-nak	 is	 el	 kellett	 ismernie,	 hogy
Whittaker	 igen	 erős	 szexuális	 vonzerővel	 bír,	 és	 ez	 szinte	minden	 nőnél
működött	is,	aki	csak	a	foglaltházukban	megfordult.
Whittaker	 akkor	 is	 tovább	 álmodozott	 a	 rocksztárságról,	 amikor	 a

legutóbbi	 zenekarából	 kihajították.	 Három	 akkordot	 tudott	 a	 gitáron,	 és
minden,	 keze	 ügyébe	 akadó	 papírt	 telis-tele	 írt	 szövegekkel,	 amelyeken
erősen	 érződött	 a	 Sátáni	 Biblia	 hatása:	 Strike	 emlékezett	 is,	 hogy	 a
feketébe	 kötött,	 pentagrammal	 és	 kecskefejjel	 díszített	 kötet	 ott	 hevert	 a
matracon,	 ahol	 Leda	 és	 Whittaker	 aludtak.	 Whittaker	 ráadásul	 alaposan
ismerte	az	amerikai	szektavezér,	Charles	Manson	életét	és	munkásságát	is.
Strike	érettségi	évének	háttérzenéje	egy	régi,	recsegő	bakelit	volt,	Manson
LIE:	The	Love	and	Terror	Cult	című	lemeze.
Whittaker	már	tudta,	ki	ez	a	legendás	hírű	nő,	amikor	Ledát	megismerte,

és	 szerette	 is	 hallgatni,	 milyen	 partikon	 járt	 és	 kikkel	 feküdt	 le.	 Rajta
keresztül	 megvolt	 a	 kapcsolata	 a	 hírességekkel;	 és	 ahogy	 Strike	 egyre
jobban	megismerte,	 arra	 a	következtetésre	 jutott,	 hogy	a	 férfi	mindennél
jobban	vágyott	a	hírnévre.	Morálisan	semmiféle	különbséget	nem	látott	az
imádott	Mansonja	meg	a	Jonny	Rokeby-féle	 rocksztárok	között.	Mindkét
név	kitörölhetetlenül	beleivódott	a	nagyközönség	tudatába.	Sőt	lehet,	hogy
Mansont	sikeresebbnek	is	tekintette,	mert	az	ő	mítoszára	nem	volt	hatással
a	divat	–	a	gonoszság	mindig	érdekes.
Csakhogy	 Ledában	 nem	 csak	 a	 hírneve	 vonzotta	Whittakert.	 A	 nő	 két



dúsgazdag	 rocksztárnak	 is	 szült	 gyereket,	 akik	 mindketten	 fizettek	 is
gyerektartást.	 Whittaker	 egyértelműen	 abban	 a	 hitben	 lépett	 be	 a
foglaltházba,	hogy	Leda	stílusának	része	a	szegényes,	bohém	életmód,	de
valahol	azért	ott	van	egy	hatalmas	kupac	pénz	is,	amibe	Strike	és	Lucy	apja
(Jonny	Rokeby	és	Rick	Fantoni)	egyre	csak	hordják	a	 további	kötegeket.
Úgy	tűnt,	nem	érti,	vagy	nem	hiszi	el	az	igazságot,	nevezetesen,	hogy	Leda
költekező,	 kicsapongó	 évei	 hatására	mindkét	 apa	 olyan	módokon	 fizet	 a
gyerekek	után,	hogy	az	anyjuk	azt	ne	verhesse	el.	Ahogy	teltek	a	hónapok,
Whittaker	 egyre	 sűrűbben	 tett	 gonosz	 kis	 megjegyzéseket,	 egyre	 többet
szúrkálódott	 azon,	 hogy	 Leda	 nem	 akar	 pénzt	 költeni	 rá.	 Groteszk
hisztirohamokat	 kapott,	 amikor	Leda	 nem	 akarta	 kicsengetni	 egy	Fender
Stratocaster	 árát,	 ami	megtetszett	 neki,	 vagy	 nem	 akarta	megvenni	 azt	 a
Jean-Paul	 Gaultier-féle	 bársonyzakót,	 amire	 bármilyen	 büdös	 és
ágrólszakadt	is	volt,	hirtelen	kedvet	kapott.
Egyre	nyomatékosabban	próbálkozott,	felháborító	és	könnyen	cáfolható

hazugságokkal:	 hogy	 sürgős	 orvosi	 kezelésre	 van	 szüksége,	 vagy	 hogy
tartozik	 tízezer	 fonttal	 valakinek,	 aki	már	 azzal	 fenyegeti,	 hogy	 eltöri	 a
lábát.	Ledát	ez	hol	szórakoztatta,	hol	feldúlta.
–	 De	 drágám,	 nincsen	 dohányom	 –	 mondta	 mindig.	 –	 Komolyan,

drágám,	tényleg	nincs,	hát	adnék,	ha	lenne,	nem	hiszed?
Leda	akkor	lett	terhes,	amikor	Strike	a	18.	évét	töltötte,	épp	az	egyetemi

jelentkezés	közepén	járt.	Egészen	elborzasztotta	a	hír,	de	még	ekkor	sem
gondolta,	 hogy	 az	 anyja	 hozzámegy	 Whittakerhez.	 Leda	 mindig	 azt
mondogatta	 a	 fiának,	 mennyire	 utált	 feleség	 lenni.	 Tizenévesként
próbálkozott	 először	 a	 házassággal,	 és	 azt	 is	 csak	 két	 hétig	 bírta,	 aztán
olajra	lépett.	És	Whittakerhez	sem	nagyon	illett	ez	az	intézmény.
Mégis	megtörtént,	nyilván	azért,	mert	Whittaker	azt	gondolta,	csakis	így

tudja	biztosan	rátenni	kezét	a	titokzatos,	rejtegetett	milliókra.	A	szertartást
a	 marylebone-i	 anyakönyvi	 hivatalban	 tartották,	 ahol	 már	 a	 Beatles	 két
tagja	 is	 nősült	 korábban.	Lehet,	 hogy	Whittaker	úgy	képzelte,	majd	őt	 is
úgy	 fényképezik	 az	 ajtóban,	 mint	 Paul	 McCartney-t,	 de	 ő	 senkit	 sem
érdekelt.	A	ragyogó	 tekintetű	menyasszony	halála	kellett,	hogy	a	 fotósok
megrohamozzák	–	a	bíróság	kapujában.
Strike	most	 jött	 rá	 hirtelen,	 hogy	már	 az	Aldgate	East	megállónál	 jár,

pedig	egyáltalán	nem	szándékozott	ennyit	sétálni.	Ez	az	egész,	feddte	meg
saját	magát,	értelmetlen	időfecsérlés	volt.	Ha	Whitechapelben	visszaszállt
volna	 a	 metróra,	 mostanra	 már	 majdnem	 ott	 is	 lehetne	 Nick	 és	 Ilsa



lakásánál.	De	ő	 inkább	gyorsan	elkanyarodott	 rossz	felé,	és	pont	sikerült
úgy	odaérnie	a	metróhoz,	hogy	elkapja	a	legnagyobb	tömeget.
Strike	jókora	termetű	ember	volt,	és	ezt	a	bűnét	még	egy	hátizsákkal	is

súlyosbította:	 a	 vele	 egy	 helyre	 kényszerülő	 utastársai	 némán
bosszankodtak	 is	 ezen,	 ő	 azonban	 észre	 sem	 vette.	 Egy	 fejjel	 magasabb
volt,	 mint	 bárki	 a	 közelében;	 a	 kapaszkodóba	 fogózkodva	 nézte	 a
dülöngélő	 tükörképét	 a	 sötét	 ablaküvegen,	 és	 felidézte	 az	 utolsó,
legszörnyűbb	 jelenetet,	 Whittaker	 tárgyalását,	 ahol	 a	 felmentését
kérelmezte,	 mert	 a	 rendőrségnek	 feltűnt	 a	 sok	 következetlenség
mindabban,	amit	elmondott	–	hogy	hol	is	volt	aznap,	amikor	az	a	bizonyos
tű	 Leda	 karjába	 fúródott,	 hogy	 honnan	 származott	 a	 heroin,	 és	 hogy
milyen	drogokat	használt	korábban	a	felesége.
A	 foglaltház	 szedett-vedett	 lakói	 sorban	 léptek	 a	 tanúk	 padjára,	 hogy

Leda	és	Whittaker	viharos,	erőszakos	kapcsolatáról	beszámoljanak;	arról,
hogy	 Leda	 minden	 formájában	 kerülte	 a	 heroint,	 és	 hogy	 Whittaker
hogyan	fenyegetőzött,	volt	hűtlen	hozzá,	emlegetett	gyilkosságot	és	pénzt,
és	 hogy	 semmilyen	 látható	 jelét	 nem	mutatta	 a	megrendülésnek,	 amikor
rátaláltak	a	holttestre.	Nem	túl	bölcs	módon	hisztérikusan	azt	ismétegették
mind,	 hogy	biztosak	benne,	Whittaker	ölte	meg.	A	védelem	 szánalmasan
könnyedén	mutatta	be,	milyen	hiteltelenek.
Üdítő	 változatosságnak	 számított	 tehát	 a	 tanúként	 megjelenő	 oxfordi

egyetemista.	 A	 bíró	 helyeslően	 vizsgálgatta	 Strike-ot,	 aki	 ápolt	 volt,
intelligens,	 és	 világosan	 beszélt,	 bármilyen	 hatalmasnak,	 ijesztőnek
tűnhetett	 öltöny-nyakkendő	 nélkül.	 Az	 ügyész	 azért	 idézte	 be,	 mert
válaszokat	 várt	 tőle	 arról,	 mennyire	 foglalkoztatta	 Whittakert	 Leda
vagyona.	Strike	beszámolt	 a	némán	 figyelő	bíróságnak,	hogyan	próbálta
Whittaker	már	előzőleg	is	rátenni	a	kezét	arra	a	vagyonra,	ami	főleg	csak
a	 képzeletében	 létezett,	 és	 hogy	 újabban	 egyre	 többet	 kérlelte	 Ledát,
szerelme	jeléül	vegye	bele	a	végrendeletébe.
Whittaker	 csak	 nézte	 az	 aranybarna	 szemével,	 szinte	 teljesen

egykedvűen.	 A	 tanúvallomás	 legutolsó	 percében	 azonban	 találkozott	 a
tekintetük,	 és	 ekkor	Whittaker	 szájának	 sarka	 halvány,	 gúnyos	mosolyra
húzódott.	Mutatóujját	 alig	 egyetlen	 centire	 felemelte	maga	 elől	 a	 padról,
ahol	addig	nyugodott,	és	apró	mozdulatot	tett	vele	oldalra.
Strike	pedig	pontosan	 tudta,	mit	gondol.	Ez	a	szinte	 láthatatlan	gesztus

csak	 neki	 szólt,	 annak	 kicsinyített	 mása	 volt,	 amit	 nagyon	 is	 jól	 ismert,
amikor	Whittaker	 a	 levegőben	vízszintesen	 suhint	 egyet	 a	 kezével	 annak



torka	felé,	aki	megsértette.
–	Megkapod	a	magadét!	–	mondta	mindig,	tágra	nyílt,	őrült	tekintettel.	–

Megkapod	bizony!
Whittakert	szépen	kikupálták.	A	pénzes	családjából	valaki	kiköhögte	egy

rendes	 védőügyvéd	 honoráriumát.	 Megmosdott,	 barátságosabban
viselkedett,	öltönyt	viselt,	és	halkan,	tisztelettudóan	tagadta	az	összes	vádat.
Mire	 a	 bíróságra	 bevezették,	 már	 rendbe	 szedte	 a	 meséjét	 is.	 Bármit
próbált	felmutatni	a	vád,	hogy	megmutassa,	milyen	ember	is	valójában	–
Charles	Manson	lemezét	az	ősrégi	lemezjátszón,	a	Sátáni	Bibliát	az	ágyon,
a	 beszívott	 beszélgetéseit	 a	 kedvtelésből	 gyilkolásról	 –,	 azt	 ő	 valami
halvány	 hitetlenkedéssel	 hessegette	 el.	 –	 Mit	 is	 mondhatnék…	 zenész
vagyok,	 bíró	 úr	 –	 jelentette	 ki	 egyszer.	 –	 A	 sötétségben	 megbújik	 a
költészet.	Éppen	ő	pedig	mindenkinél	 jobban	értette	ezt.	–	Drámai	módon
megtört	 a	 hangja	 és	 néma	 zokogás	 kezdte	 rázni.	 A	 védője	 sietve
megkérdezte,	 akar-e	 egy	 kis	 szünetet.	Whittaker	 ekkor	 rázta	meg	 a	 fejét
bátran,	és	mondta	azt	a	titokzatos	kijelentést	Leda	haláláról:
–	Meg	akart	halni.	Ő	volt	a	mészkisasszony.
Akkor	és	ott	senki	sem	értette	ezt	a	hivatkozást,	talán	csak	Strike,	mert	ő

annyiszor	 hallotta	 ezt	 a	 számot	 gyerek-	 és	 kamaszkorában.	 Whittaker	 a
„Mistress	of	the	Salmon	Salt”-ból	idézett.
És	felmentették.	Az	orvos	szakértő	véleménye	ugyan	azt	támasztotta	alá,

hogy	Leda	valóban	nem	volt	 rendszeres	heroinhasználó,	de	a	híre	ellene
szólt.	Rengeteg	más	drogot	viszont	használt.	Hírhedt	bulikirálynő	volt.	A
rizsporos	 parókás	 pasasok	 számára,	 mert	 az	 ő	 dolguk	 az	 erőszakos
halálesetek	kategorizálása,	tökéletesen	hozzáillőnek	tűnt,	hogy	egy	koszos
matracon	 haljon	 meg	 olyan	 örömöket	 kergetve,	 amelyeket	 hétköznapi
életében	nem	kapott	meg.
A	 bíróság	 kapuja	 előtt	 Whittaker	 bejelentette,	 hogy	 meg	 kívánja	 írni

néhai	 felesége	 életrajzát,	 majd	 eltűnt	 szem	 elől.	 Az	 ígért	 könyv	 sosem
jelent	meg.	 Leda	 és	Whittaker	 fiát	 örökbe	 fogadták	Whittaker	 sokat	 tűrt
nagyszülei,	 Strike	 pedig	 sosem	 látta	 többé.	 Ő	 maga	 csendben	 otthagyta
Oxfordot	 és	 bevonult	 a	 seregbe,	 Lucy	 elkezdte	 a	 főiskolát,	 az	 élet	ment
tovább.
De	 Leda	 gyermekei	 sosem	 tudtak	 közömbösen	 elmenni	 mellette,	 ha

Whittaker	 időnként	 felbukkant	 az	 újságokban,	 mindig	 valami	 újabb
bűncselekménnyel	 kapcsolatban.	 Persze,	 sosem	 érdemelte	 ki	 a	 címlapot,
végül	is	olyan	férfi	volt,	aki	elvett	egy	nőt,	aki	arról	volt	híres,	hogy	híres



emberekkel	 feküdt	 le.	 Whittakernek	 csak	 többszörösen	 tükröződő
reflektorfény	jutott.
–	Ő	 az	 a	 darab	 szar,	 amit	 nem	 visz	 le	 a	 víz	 –	mondta	 egyszer	 Strike

Lucynak,	 de	 a	 lány	 nem	 nevetett.	 Lucy	 még	 Robinnál	 is	 kevesebb
hajlandóságot	mutatott,	hogy	durva	humorral	kezelje	az	élet	kevésbé	szép
tényeit.
Strike	fáradt	volt,	és	egyre	éhesebb.	Ahogy	a	metrón	dülöngélt	a	fájós

térdével,	rosszkedvűnek	érezte	magát	és	bosszankodott	is,	leginkább	maga
miatt.	 Évekig	 kemény	 elhatározással	 csak	 a	 jövő	 felé	 tekintett.	A	múlton
nem	lehet	változtatni.	Nem	tagadta	le,	ami	történt,	de	arra	semmi	szükség,
hogy	dagonyázzon	benne,	hogy	felkeresse	a	majd’	két	évtizeddel	azelőtti
foglaltházat,	 felidézze	 a	 postaláda	 csörömpölését,	 újraélje	 a	 rémült
macska	 vernyákolását,	 és	 újra	 lássa	 az	 anyját	 a	 ravatalozóban,	 sápadt,
viaszos	bőrét	a	harang	ujjú	ruhájában…
Kibaszott	 idióta	 vagy,	 szidta	 magát	 dühösen	 Strike,	 mialatt	 a

metrótérképen	 próbálta	 kikeresni,	 hány	 átszállással	 juthat	 el	Nick	 és	 Ilsa
lakásához.	Dehogy	Whittaker	küldte	azt	a	lábat!	Csak	ürügyet	keresel,	hogy
elkaphasd.
Aki	 a	 lábat	 küldte,	 fegyelmezett,	 jó	 tervező,	 hatékony	végrehajtó,	míg

Whittaker,	 ahogy	 majd’	 két	 évtizeddel	 azelőtt	 megismerte,	 zavart,
forrófejű	és	instabil.
És	mégis…
Megkapod	a	magadét…
She	was	the	quicklime	girl.	Ő	volt	a	mészkisasszony…
–	Bassza	meg!	–	szakadt	ki	hangosan	Strike-ból,	a	körülötte	állók	nagy

felháborodására.
Mert	rájött,	hogy	elfelejtett	leszállni.
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Feeling	easy	on	the	outside,
But	not	so	funny	on	the	inside.
(Kívülről	nézve	minden	rendben,

De	nem	olyan	vicces	minden	bennem.)

Blue	Öyster	Cult:	‘This	Ain’t	the	Summer	of	Love’
(Ez	most	nem	a	szerelem	nyara)

A	 következő	 néhány	 napban	 Strike	 és	 Robin	 felváltva	 követték	 Platinát.
Strike	mindenféle	ürüggyel	elérte,	hogy	napközben	mindig	találkozzanak,
és	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	Robin	 sötétedés	 előtt	 elinduljon	 haza,	 amíg
még	sokan	vannak	a	metrón.	Csütörtök	este	Strike	követte	az	orosz	lányt,
amíg	 az	 haza	 nem	 ért	 szépen	 a	 folyton	 gyanakvó	 Duplához,	 aztán
elbuszozott	 Wandsworth-be,	 az	 Octavia	 Streetre	 –	 most	 itt	 húzta	 meg
magát,	hogy	az	újságírókat	elkerülje.
Magánnyomozói	pályafutása	során	Strike-nak	már	másodszorra	kellett

ideiglenesen	 a	 barátaihoz	 költöznie.	 Valószínűleg	 képtelen	 is	 lett	 volna
megmaradni	 bárhol	 máshol,	 de	 még	 így	 is	 furán	 megszelídítve	 érezte
magát	 a	 dolgozó	 pár	 háztartásában.	Minden	 hátránya	 ellenére	 az	 irodája
fölötti	szűkös	tetőtéri	lakásban	teljes	szabadságot	élvezett,	akkor	jött-ment,
amikor	 akart;	 ehetett	 hajnali	 kettőkor,	 ha	 akkor	 ért	 haza	 valami
megfigyelésből,	 és	 nem	 kellett	 félnie,	 hogy	 a	 vaslépcsőn	 való	 hangos
mászkálással	 felébreszt	 valakit.	 Most	 pedig	 kimondatlanul	 is	 valami
nyomást	érzett	ránehezedni,	hogy	jelen	kellene	lennie	a	közös	étkezéseken,
és	antiszociálisnak	érezte	magát,	ha	hajnalban	a	hűtőben	keresgélt,	bár	erre
határozottan	felhatalmazást	kapott.
Más	 részről	 viszont	 Strike	 nem	 a	 seregben	 tanulta	 meg	 a	 rend	 és	 a

tisztaság	jelentőségét.	A	zűrzavarban	és	mocsokban	töltött	gyerekkora	épp
az	ellenkező	 irányba	billentette	el.	 Ilsa	már	meg	 is	 jegyezte,	hogy	Strike
úgy	jár-kel	a	házban,	hogy	nem	hagy	semmiféle	valódi	nyomot	maga	után,
míg	 a	 férjét,	 aki	 pedig	 gasztroenterológus,	 könnyedén	 nyomon	 lehetne



követni	a	szétszórt	holmijai,	meg	a	csak	félig	becsukott	fiókok	alapján.
Strike	 a	 Denmark	 Streeten	 dolgozó	 ismerőseitől	 tudta,	 hogy	 a

fotóriporterek	 még	 mindig	 ott	 lebzselnek	 az	 irodája	 ajtaja	 előtt,	 így
beletörődött,	 hogy	 a	 hét	 hátralévő	 részét	 Nick	 és	 Ilsa	 vendégszobájában
kell	töltenie.	Az	üres,	fehér	falakból	valami	melankolikus	várakozás	áradt,
mintha	a	szoba	előre	látná	a	sorsát.	A	barátai	már	nagyon	szerettek	volna
gyereket,	 évek	 óta	 próbálkoztak	 sikertelenül.	 Strike	 sosem	 érdeklődött,
hogy	áll	a	dolog,	és	valahogy	úgy	érezte,	Nick	különösen	hálás	ezért.
Mindkettejüket	nagyon	régóta	ismerte,	Ilsát	voltaképp	egész	életében.	A

szemüveges,	 szőke	 lány	 a	 cornwalli	 St.	 Mawesban	 született,	 ahol	 Strike
egyetlen	 állandó	 otthona	 is	 volt.	 Az	 általános	 iskolában	 egy	 osztályba
jártak.	 Amikor	 csak	 Strike	 visszatért	 Tedhez	 és	 Joanhoz	 (márpedig	 ez
rendszeresen	megtörtént	a	gyerekévei	alatt),	a	kislánnyal	mindig	fel	tudták
venni	a	barátságuk	szálát.	Eredetileg	az	hozta	őket	össze,	hogy	Joan	és	Ilsa
édesanyja	maguk	is	régi	iskolatársak	voltak.
Nickkel	(a	szőke	fiú	már	a	húszas	éveiben	elkezdett	kopaszodni)	pedig	a

hackney-i	 középiskolában	 barátkozott	 össze	 Strike,	 ahol	 iskolai
pályafutását	befejezte.	Ők	ketten	Strike	18.	születésnapi	buliján	találkoztak
először	 Londonban;	 egy	 évig	 együtt	 jártak,	 aztán,	 amikor	 ketten	 két
különböző	egyetemre	mentek	tovább,	szakítottak.	A	húszas	éveik	közepén
megint	 összefutottak,	 ekkorra	 Ilsa	 egy	 ügyvéd	menyasszonya	 volt,	 Nick
pedig	egy	orvos	kolléganőjével	 találkozgatott.	Alig	néhány	hét	kellett,	és
mindkét	 kapcsolat	 véget	 ért.	 Nick	 és	 Ilsa	 egy	 évvel	 később	 össze	 is
házasodtak,	s	az	esküvőn	Strike	volt	az	egyik	tanú.
Most	este	fél	tizenegykor	ért	oda	hozzájuk.	Még	be	sem	csukta	a	bejárati

ajtót,	Nick	és	Ilsa	a	nappaliból	köszönt	oda	neki:	vegyen	csak	a	curryből,
amit	rendeltek,	mondták,	még	rengeteg	van.
–	 Ez	 meg	 mi?	 –	 kérdezte	 Strike,	 ahogy	 nyugtalanul	 körülnézett,	 és

mindenütt	 kis	 angol	 zászlócskás	 díszszalagokat,	 számtalan	 teleírt
papírlapot	 látott,	 meg	 egy	 nagy	 műanyag	 zsákban,	 úgy	 tűnt,	 nagyjából
kétszáz	piros,	fehér	és	kék	műanyag	poharat.
–	 Besegítünk	 az	 utcabál	 szervezésében	 a	 királyi	 esküvő	 alkalmából	 –

felelte	Ilsa.
–	 Jézus	 atyaúristen	 –	 dörmögte	 sötéten	 Strike,	 és	 jó	 adag	 langyos

madrasi	curryt	kanalazott	magának	egy	tányérra.
–	 Remek	 lesz!	 Gyere	 te	 is!	 –	 Strike	 olyan	 pillantást	 vetett	 rá,	 amitől

kitört	belőle	a	vihogás.



–	 Jó	 napod	 volt?	 –	 érdeklődött	 Nick,	 és	 egy	 doboz	 sört	 nyújtott	 oda
Strike-nak.
–	Nem	–	válaszolt	amaz,	és	hálásan	elfogadta.	–	Még	valaki	 lemondta.

Már	csak	két	ügyfelem	maradt.
Nick	 és	 Ilsa	 együttérző	 hangokat	 adtak	 ki,	 aztán	 bajtársias	 csend

következett,	 amíg	 Strike	 a	 curryt	 lapátolta	 a	 szájába.	 Fáradt	 volt	 és
csüggedt,	egész	úton	azon	töprengett,	hogy	ahogy	gondolta	is,	a	levágott
láb	 érkezése	 miatt	 teljesen	 tropára	 mehet	 a	 cége,	 amit	 olyan	 kemény
munkával	 épített	 fel.	 Most	 is	 egyre	 több	 helyen	 tűnt	 fel	 a	 képe	 az
újságokban,	 az	 interneten,	 mindenütt	 ezzel	 a	 szörnyű,	 kiszámíthatatlan
eseménnyel	kapcsolatban.	Ennek	ürügyén	a	lapok	rögtön	emlékeztettek	is
mindenkit,	hogy	ő	maga	is	féllábú;	és	bár	Strike	egyáltalán	nem	szégyellte
ezt,	 azért	marketingfogásként	 nem	 igazán	 akarta	 használni.	 Valami	 fura,
valami	perverz	illat	lengte	most	körül.	Megkapta	a	maga	fekete	foltját.
–	Van	valami	hír	a	lábról?	–	kérdezte	Ilsa,	amikor	Strike	már	elpusztított

egy	 jó	 adagot	 a	 curryből,	 és	 a	 söre	 felénél	 járt.	 –	 Kiderített	 valamit	 a
rendőrség?
–	Holnap	este	találkozom	Wardle-lel,	hogy	beszámoljon,	de	nekem	nem

úgy	 tűnik,	 mintha	 sokat	 haladtak	 volna.	 Arra	 a	 gengszterre	 koncentrál
most.
Strike	nem	mesélt	részletesen	a	barátainak	a	három	emberről,	akikről	el

tudta	 képzelni,	 hogy	 elég	 veszélyesek	 és	 bosszúvágyóak,	 hogy	 egy
levágott	 lábat	 küldjenek	 neki,	 de	 azt	 megemlítette,	 hogy	 egyszer
találkozott	 egy	 profi	 bűnözővel,	 aki	 életében	 már	 vágott	 le	 és	 küldött
emberi	 testrészt	postán.	Érthető	 is	volt,	hogy	Nick	és	 Ilsa	 rögtön	Wardle
mellé	álltak	–	valószínűleg	ő	a	tettes.
Strike-nak	 évek	 óta	 először	 jutott	 most	 eszébe,	 ahogy	 ott	 ült	 a

kényelmes,	 zöld	 kanapéjukon,	 hogy	 Nick	 és	 Ilsa	 is	 találkoztak	 egyszer
Whittakerrel.	 Strike	 18.	 szülinapi	 bulija	 Whitechapelben	 volt,	 a	 Bell
kocsmában,	 és	 az	 anyja	 akkor	már	hat	 hónapos	 terhes	volt.	A	nagynénje
arca	helytelenítést	és	erőltetett	vidámságot	ötvöző	maszkká	merevedett,	és
még	Ted	bácsi	is,	aki	általában	a	békéltető	szerepét	játszotta,	képtelen	volt
leplezni	 undorát,	 amikor	 a	 nyilvánvalóan	 beszívott	 Whittaker
megszakította	 a	 táncot,	 hogy	 előadja	 egy	 saját	 szerzeményét.	 Strike
emlékezett	 arra	 is,	 ő	 milyen	 dühös	 volt,	 mennyire	 vágyott	 rá,	 hogy
otthagyhassa	 az	 egészet,	 mehessen	 vissza	 Oxfordba	 és	 megszabaduljon
mindettől.	De	Nick	és	Ilsa	biztos	nem	emlékeznek	túl	sokra	–	aznap	este	ők



csak	 egymást	 látták,	 elkápráztatta,	 bűvöletbe	 ejtette	 őket	 az	 a	 hirtelen,
mélységes,	kölcsönös	vonzalmuk.
–	Aggódsz	Robin	miatt	–	mondta	most	Ilsa.	Inkább	kijelentés	volt,	mint

kérdés.
Strike	 egy	 mordulással	 elismerte	 ezt,	 mert	 teli	 volt	 a	 szája	 naan

lepénnyel.	Az	 utóbbi	 négy	 napban	 volt	 ideje	 ezen	 gondolkodni.	 Ebben	 a
vészhelyzetben	a	lány	saját	hibáján	kívül	kockázati	tényezővé	vált,	gyenge
ponttá,	és	Strike	azt	gyanította,	akárki	is	küldte	a	lábat,	nagyon	jól	tudta	ezt.
Ha	férfi	lenne	az	alkalmazottja,	most	nem	aggódna	érte	ennyire.
Nem	 feledkezett	 meg	 viszont	 arról	 sem,	 hogy	 Robin	 eddig	 szinte

egyértelműen	a	hasznára	vált.	Ő	rá	 tudta	venni	a	makacs	 tanúkat	 is,	hogy
beszéljenek,	 amikor	 Strike	 mérete	 és	 természetéből	 adódóan	 ijesztő
külleme	 láttán	 inkább	 elutasították	 volna	 ezt.	 Kedvessége,	 közvetlensége
elaltatta	 a	 gyanút,	 ajtókat	 nyitott	 meg,	 számtalan	 alkalommal	 egyengette
Strike	 útját.	 Tudta,	 hogy	 a	 lány	 lekötelezte;	 csak	 azt	 kívánta,	 bár	 most
inkább	 félreállna,	 eltűnne	 szem	 elől,	 amíg	meg	 nem	 találják,	 ki	 küldte	 a
levágott	lábat.
–	Én	kedvelem	Robint	–	tette	hozzá	Ilsa.
–	Robint	mindenki	kedveli	–	válaszolt	Strike	a	második	falat	naannal	teli

szájjal.	 Ez	 így	 is	 volt,	 a	 húga,	 Lucy,	 a	 barátai,	 akik	 néha	 beugrottak	 az
irodába,	 az	 ügyfelei,	 mind	 külön	 Strike	 tudomására	 hozták,	 mennyire
kedvelik	a	munkatársnőjét.	Most	viszont	valami	kérdés	halk	nyomát	vélte
meghallani	Ilsa	hangjában,	és	ettől	még	jobban	szerette	volna,	ha	Robinról
minél	távolságtartóbban	beszélnek.
Ilsa	következő	kérdése,	úgy	érezte,	pont	ezt	igazolja:	–	És	hogy	mennek

a	dolgok	Elinnel?
–	Jól	–	felelte.
–	Még	mindig	dugdos	 az	 exe	 elől?	 –	 érdeklődött	 tovább	 a	 lány,	 kicsit

szúrósan.
–	Elint	meg	nem	kedveled,	mi?	–	vágott	 vissza	Strike	váratlanul,	 saját

szórakoztatására	 megfordítva	 a	 beszélgetést.	 Nagyjából	 harminc	 éve
ismerte	Ilsát,	és	pontosan	ezt	a	zavart	tagadást	várta	tőle	reakcióként.
–	Hát	én	ked…	mármint	nem	nagyon	ismerem,	de	olyan…	mindegy	is,

hát	te	boldog	vagy,	és	ez	az,	ami	számít.
Azt	hitte,	ez	elég	lesz,	hogy	Ilsa	ne	térjen	vissza	a	Robin-témára	–	nem	ő

lenne	 az	 első	 a	 barátai	 közül,	 aki	 megjegyzi,	 hogy	 olyan	 jól	 kijönnek
Robinnal,	 nem	 gondolja,	 hogy	 lehetne…?	 Nem	 gondolt-e	 még	 rá,



hogy…?	 Ilsa	 azonban	 ügyvéd	 volt,	 és	 nem	 lehetett	 olyan	 könnyen
elijeszteni	a	kérdéseitől.
–	Robinék	most	elhalasztották	az	esküvőt,	nem?	És	van	már	új…
–	Aha	 –	 vágott	 közbe	 Strike.	 –	 Július	 2-a.	 A	 hosszú	 hétvégén	 haza	 is

megy	 Yorkshire-be,	 hogy…	 olyan	 dolgokat	 csináljon,	 amiket	 esküvők
előtt	szoktak.	Majd	kedden	jön	vissza.
Bármilyen	 meglepő	 is	 volt,	 Strike	 Matthew-val	 együtt	 ragaszkodott

hozzá,	 hogy	 Robin	 vegye	 csak	 ki	 a	 pénteket	 és	 a	 hétfőt	 is,	 mert
megnyugtatta	 a	 gondolat,	 hogy	 a	 lány	 négyszáz	 kilométerre	 lesz
Londontól	 a	 családjánál.	 Robin	 nagy	 csalódottsággal	 vette	 tudomásul,
hogy	 nem	 fog	 tudni	 elmenni	 Strike-kal	 az	 Old	 Blue	 Last	 kocsmába
Shoreditch-ben,	 hogy	 Wardle-lel	 találkozzon,	 de	 Strike	 úgy	 látta,
halványan	 valami	 megkönnyebbülésféle	 is	 átsuhant	 az	 arcán	 a	 hosszabb
szünet	ötletére.
Ilsa	 mintha	 kissé	 sértődöttnek	 tűnt	 volna	 annak	 hallatán,	 hogy	 Robin

még	 mindig	 valaki	 máshoz	 akar	 hozzámenni,	 de	 mielőtt	 bármit
mondhatott	 volna,	 Strike	 telefonja	 rezegni	 kezdett	 a	 zsebében.	 Graham
Hardacre	hívta,	a	Különleges	Egység-beli	kollégája.
–	Bocs	–	nézett	a	barátaira	Strike,	 letette	a	currys	 tányérját	és	felállt.	–

Ezt	fel	kell	vennem,	fontos…	Hahó,	Hardy!
–	 Tudsz	 most	 beszélni,	 Oggy?	 –	 kérdezte	 Hardacre.	 Strike	 közben

megindult	a	bejárati	ajtó	felé.
–	Most	már	igen	–	felelte,	miután	három	lépéssel	a	rövid	kerti	utacska

végére	 ért,	 és	 kilépett	 a	 sötét	 utcára	 dohányozni	 és	 sétálni	 kicsit.	 –	 Mit
találtál?
–	 Igazság	 szerint	 –	 folytatta	 a	 kissé	 nyúzott	 hangú	 Hardacre	 –	 nagy

segítség	lenne,	ha	fel	tudnál	jönni	ide	körülnézni,	öreg.	Van	itt	egy	altiszt,
akivel	 csak	 bajom	 van.	 Nem	 nagyon	 jövünk	 ki	 egymással.	 Ha	 most
elküldök	neked	dolgokat,	és	ez	a	nő	megtudja…
–	És	ha	felmennék?
–	 Ha	 mondjuk,	 kora	 reggel	 jönnél,	 akkor	 ott	 hagyhatnék	 a	 gépemen

megnyitva	ezt-azt.	Olyan	figyelmetlen	vagyok,	tudod.
Hardacre	 már	 ezelőtt	 is	 adott	 át	 Strike-nak	 olyan	 információkat,

amelyeket	szigorúan	véve	nem	lett	volna	szabad.	Még	csak	most	helyezték
a	35.	szekcióba,	és	Strike-ot	nem	lepte	meg,	hogy	nem	akar	kockáztatni.
Átment	 az	 utca	 túloldalára,	 leült	 a	 szemben	 lévő	 ház	 előtti	 kertet	 az

utcától	elválasztó	alacsony	falra,	és	cigarettára	gyújtott.



–	És	érdemes	lenne	felmennem	Skóciába?
–	Az	attól	függ,	mire	vagy	kíváncsi.
–	 Régi	 lakcímekre,	 rokoni	 kapcsolatokra,	 meg	 nem	 ártana	 néhány

orvosi	vagy	pszichiátriai	karton	sem.	Brockbankot	egészségügyi	okokból
szerelték	le,	nem?	2003-ban	vagy	mikor?
–	Így	van	–	felelte	Hardacre.
Strike	 zajt	 hallott	 a	 háta	 mögül,	 felállt	 és	 megfordult	 –	 a	 kerti	 fal

tulajdonosa	épp	kivitte	a	szemetet	a	kukájába.	Hatvan	körüli,	alacsony	férfi
volt,	és	az	utcai	 lámpa	fényénél	 látta,	ahogy	a	bosszankodó	arckifejezése
békülékenyebb	mosollyá	lényegül	át	Strike	magasságának	és	testalkatának
láttán.	A	 nyomozó	 sétálva	megindult	 az	 utcán,	 el	 a	 kis	 ikerházak	 előtt,	 a
tavaszi	 szellő	 felborzolta	 a	 dús	 lombú	 fák	 leveleit,	 a	 sövényeket.
Hamarosan	 fel	 is	 lesz	 itt	 lobogózva	 minden,	 hogy	 egy	 másik	 pár
egybekelését	 is	 megünnepeljék	 az	 emberek.	 És	 nem	 sokkal	 utána	 jön
Robin	esküvője	is.
–	 Laingról	 meg,	 gondolom,	 nincs	 sok	 –	 folytatta	 kissé	 kérdő

hangsúllyal	a	telefonba.	A	skót	férfi	rövidebb	időt	töltött	a	seregben,	mint
Brockbank.
–	 Nincs,	 de	 Jézusom…	 hát	 elég	 kemény	 diónak	 néz	 ki	 –	 felelte

Hardacre.
–	Hová	ment	tovább	az	Üvegházból?
Az	 Üvegház	 katonai	 börtön	 Colchesterben,	 ide	 kerül	 minden	 katonai

elítélt,	s	innen	viszik	tovább	őket	polgári	börtökbe.
–	Az	Elmley-be.	Onnantól	nincs	róla	semmink,	a	Pártfogó	Szolgálatnál

kell	próbálkoznod.
–	Ja	–	fújta	ki	a	füstöt	Strike,	fel	a	csillagos	égre.	Mindketten	nagyon	jól

tudták,	 hogy	 mivel	 ő	 már	 nem	 hivatásos	 rendőr,	 semmivel	 sincs	 több
jogalapja	 a	 Pártfogó	 Szolgálattól	 adatokat	 kérni,	 mint	 bármilyen	 más
állampolgárnak.	–	És	Skócián	belül	honnan	jött	Laing,	Hardy?
–	 Melrose-ból.	 Amikor	 bevonult,	 legközelebbi	 hozzátartozónak	 az

anyját	adta	meg,	ezt	megnéztem.
–	Melrose…	–	ismételte	Strike	elgondolkodva.
Meggondolta	a	két	maradék	ügyfelét:	a	pénzes	idiótát,	aki	azt	élvezi,	ha

bebizonyosodik,	hogy	megcsalják,	és	a	gazdag	feleséget	és	anyát,	akinek
megbízásából	 Strike	 bizonyítékokat	 gyűjtött,	 hogy	 elhidegült	 férje
állandóan	a	gyerekeik	után	mászkál.	Az	apa	épp	Chicagóban	van,	és	talán
nem	lesz	olyan	borzasztó,	ha	24	óráig	senki	nem	követi	nyomon	Platinát.



És	 persze	 ott	 van	még	 az	 a	 lehetőség	 is,	 hogy	 a	 három	 közül,	 akikre
gyanakodott,	egyiknek	sincs	semmi	köze	a	lábhoz,	és	csak	ő	képzeli,	hogy
valamelyikük	volt.
A	harvest	of	limbs.	Hullanak	a	tagok…
–	Milyen	messze	van	Melrose	Edinburghtól?
–	Kocsival	úgy	egy	óra,	másfél.
Strike	eltaposta	a	csikket	a	járda	szélén.
–	 Hardy,	 vasárnap	 fel	 tudnék	 menni	 az	 éjjeli	 vonattal,	 még	 korán

beugrani	az	irodádba,	aztán	lemennék	Melrose-ba,	megnézni,	nem	ment-e
haza	a	családjához	Laing,	vagy	nem	tudnak-e	róla	valamit.
–	 Így	 jó	 lenne.	Kimegyek	 érted	 az	 állomásra,	 ha	meg	 tudod	mondani,

mikor	érsz	be,	Oggy.	Sőt…	–	Hardacre	most	valami	nagylelkű	dolognak
durálta	neki	magát	–,	ha	oda-vissza	egy	nap	alatt	meg	akarod	csinálni	az
egészet,	kölcsönadom	a	kocsimat.
Strike	még	nem	ment	rögtön	vissza	a	kíváncsi	barátaihoz	meg	a	kihűlt

curryjéhez.	 Elszívott	 még	 egy	 cigarettát,	 közben	 gondolkodva	 sétált	 a
csendes	utcácskában.	Aztán	eszébe	jutott,	hogy	vasárnap	este	Elinnel	kéne
tartania	 egy	 koncertre	 a	 Southbank	 Centre-ben.	 A	 lány	 szerette	 volna
felkelteni	 az	 érdeklődését	 a	 komolyzene	 iránt,	 bár	 Strike	 semmivel	 sem
adta	jelét,	hogy	a	mérsékeltnél	több	esélye	lenne	erre.	Az	órájára	pillantott.
Most	 már	 túl	 késő	 felhívni	 és	 lemondani;	 megpróbálja	 nem	 elfelejteni
holnap.
Ahogy	visszafelé	sétált,	a	gondolatai	megint	csak	Robinra	terelődtek.	A

lány	 nagyon	 keveset	 beszélt	 az	 esküvőről,	 ami	most	már	 alig	 két	 és	 fél
hónapnyira	 volt.	 Ahogy	 Wardle-nek	 az	 egyszer	 használatos
fényképezőgépekről	mesélt,	amelyeket	az	esküvőre	rendelt,	az	Strike-ban
is	tudatosította,	milyen	hamar	Mrs.	Matthew	Cunliffe	lesz	a	lányból.
Még	mindig	van	idő,	gondolta.	De	hogy	mire,	azt	már	nem	mondta	ki,

még	magában	sem.
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…	the	writings	done	in	blood.
(…a	vérrel	írt	dolgok.)

Blue	Öyster	Cult:	‘OD’d	on	Life	Itself	’
(Élet-túladagolás)

A	 legtöbb	 férfi	 azt	 gondolná,	 igazán	 kellemes	 lehet,	 ha	 az	 embert	 azért
fizetik,	 hogy	 egy	 szőke	 bombanő	 után	 mászkáljon	 Londonban,	 Strike
viszont	kezdte	már	szörnyen	unni	a	Platina	utáni	járkálást.	Miután	órákig	a
Houghton	Street	körül	keringett,	ahol	a	Közgazdasági	Egyetem	épületének
acél-üveg	 függőfolyosóin	 időnként	 meg	 is	 pillantotta	 a	 félállású
sztriptíztáncosnőt,	ahogy	a	feje	fölött	átmegy	a	könyvtárba,	végül	követte
a	Mentolos	 Orrszarvúhoz	 a	 délután	 négyórás	 műszak	 előtt.	 Itt	 le	 is	 vált
róla	–	Holló	majd	hívja,	ha	Platina	bármi	furának	számítót	csinálna,	neki
pedig	hatkor	Wardle-lel	kellett	találkoznia.
Evett	 egy	 szendvicset	 egy	 kisboltban,	 nem	 messze	 a	 találkozóra

kiszemelt	kocsmától.	Közben	csöngött	a	telefonja,	de	amint	meglátta,	hogy
a	húga	az,	hagyta,	hadd	menjen	a	hangpostára.	Mintha	homályosan	rémlett
volna,	hogy	hamarosan	itt	lesz	unokaöccsének,	Jacknek	a	születésnapja,	de
egyáltalán	 nem	 állt	 szándékában	 elmenni	 a	 zsúrra,	 legutóbb	 is	 mi	 lett
belőle	 –	 főleg	 Lucy	 anyuka-barátnőinek	 kíváncsiskodására,	 meg	 a
túlpörgött,	hisztiző	gyerekek	fülsértő	sikítozására	emlékezett	belőle.
Az	Old	Blue	 Last	 kocsma	 Shoreditch-ben	 volt,	 a	Great	 Eastern	 Street

elején,	 egy	 lekerekített	 vonalú,	 impozáns,	 háromemeletes	 téglaépület,
amely	 úgy	 görbült,	 mint	 egy	 hajó	 orra.	 Strike	 még	 emlékezett,	 hogy
valaha	 sztriptízklub	 volt,	 meg	 bordélyház	 –	 egy	 Nickkel	 közös	 régi
iskolatársuk	állítólag	itt	vesztette	el	a	szüzességét,	bár	a	nő	akár	az	anyja	is
lehetett	volna.
Amint	 belépett	 az	 ajtón,	 egy	 tábla	 tájékoztatta,	 hogy	 az	Old	Blue	 Last

koncerthelyszínként	 született	 újjá.	 Ma	 este	 nyolctól	 például	 az	 Islington
Boys’	Club,	a	Red	Drapes,	az	In	Golden	Tears	és	a	Neon	Index	fellépéseit



tekintheti	meg.	Ferde	kis	fintor	jelent	meg	Strike	szája	szélén,	ahogy	betért
a	 sötét	 hajópadlós	 bárba,	 ahol	 a	 pult	 mögött,	 a	 hatalmas	 antik	 tükrön
aranyozott	 betűk	 hirdették	 egy	 régi,	 letűnt	 kor	 világos	 söreit.	 A	 magas
mennyezetről	 gömb	 alakú	 üveglámpák	 függtek,	 ezek	 világították	 meg	 a
rengeteg	 fiatal	 nőt	 és	 férfit	 –	 sokuk	 egyetemistának	 nézett	 ki,	 és	 valami
Strike	által	érthetetlen	divat	szabályai	szerint	öltözködtek.
Bár	az	anyja	lelke	mélyén	a	stadionrock-zenekarokat	szerette	legjobban,

gyerekkorában	számos	ilyen	helyre	cibálta	el	Strike-ot,	ahol	a	barátaiból
álló	 zenekaroknak	 sikerült	 egy-két	 koncertet	 összehozni,	 mielőtt	 rossz
szájízzel	 feloszlottak	 volna,	 majd	 újraalakulva,	 három	 hónappal	 később
egy	másik	kocsmában	 léptek	 fel.	Meg	 is	 lepte,	hogy	Wardle	az	Old	Blue
Lastot	választotta	a	találkozóhoz,	mert	azelőtt	csak	a	Feathersben	ittak,	ami
ott	 van	közvetlenül	 a	Scotland	Yard	mellett.	De	 amint	 odalépett	 a	 pultnál
egy	pinttel	egyedül	álldogáló	nyomozóhoz,	rögtön	kiderült	az	ok	is.
–	A	nejem	bírja	az	Islington	Boys’	Clubot.	Jön	ő	is	meló	után.
Strike	 még	 sosem	 találkozott	 Wardle	 feleségével,	 és	 bár	 nem

gondolkodott	 rajta	 sokat,	 milyen	 lehet,	 olyan	 nőre	 számított,	 aki
valamelyest	 Platinához	 hasonlít	 (mert	 Wardle	 pillantása	 automatikusan
követte	 a	 szoláriumbarna,	 hiányos	 öltözetű	 nőket),	 valamelyest	 pedig	 az
egyetlen	 rendőrfeleséghez,	 akit	 ismert,	 és	 akit	 Hellynek	 hívtak,	 és
elsősorban	a	gyerekei,	a	háza	és	a	szaftos	pletykák	érdekelték.	De	ha	ez	a
nő	 egy	 olyan	 indie	 zenekart	 is	 szeret,	 amiről	 Strike	 még	 sosem	 hallott
(hiába	 utálta	 már	 előre	 a	 bandát),	 akkor	 lehet,	 hogy	 érdekesebb,	 mint
gondolta.
–	Na,	mit	 tudott	meg?	–	kérdezte	Wardle-t,	miután	szerzett	magának	 is

egy	 pintet	 az	 egyre	 elfoglaltabb	 pultostól.	 Mindkettejük	 számára
természetes	 volt,	 hogy	 otthagyták	 a	 pultot,	 és	 leültek	 az	 utolsó	 üresen
maradt	kétszemélyes	asztalhoz.
–	 Megjöttek	 a	 szakértői	 jelentések	 a	 lábról	 –	 felelte	 Wardle,	 miután

leültek.	–	Azt	mondják,	15-25	éves	nőé,	 és	hogy	már	halott	volt,	 amikor
levágták,	 bár	 a	 véralvadásából	 ítélve	 nem	 olyan	 rég;	 és	 hogy	 utána
fagyasztóban	tartották,	míg	meg	nem	kapta	a	maga	Robin	kollégája.
15-25	 éves…	 Strike	 úgy	 számolta,	 Brittany	 Brockbank	 most	 21	 éves

lenne.
–	Nem	tudják	közelebbről	belőni	az	életkort?
Wardle	a	fejét	rázta.
–	Ennyit	hajlandóak	mondani.	Miért?



–	Mondtam	már,	Brockbanknek	volt	egy	nevelt	lánya.
–	Brockbanknek…	–	ismételte	a	nevet	Wardle	semleges	hangon,	amely

jelezte,	hogy	egyáltalán	nem	emlékszik	rá.
–	Az	 egyik	 pasas,	 akiről	 azt	 gondolom,	 küldhette	 ő	 is!	 –	 segített	 neki

Strike,	 nem	 bírva	 leplezni	 türelmetlenségét.	 –	 Az	 exsivatagi	 patkány.
Nagydarab,	sötét	bőrű	fickó,	karfiolfüllel…
–	 Ja,	 igen,	 igen	 –	 bólogatott	 Wardle,	 és	 rögtön	 kitört	 belőle	 az

ingerültség.	 –	 Állandóan	 neveket	 mond	 nekem	 mindenki,	 öregem.
Brockbank…	neki	volt	az	a	tetkója	az	alkarján…
–	Az	Laing!	–	vágott	közbe	Strike.	–	Az	a	skót	pasas,	akit	lecsukattam	tíz

évre.	Brockbank	meg	 a	másik,	 aki	 azt	 gondolja,	 agykárosodást	 okoztam
neki.
–	Áh,	igen.
–	 A	 nevelt	 lányának,	 Brittanynak	 hegek	 voltak	 a	 lábán.	 De	 ezt	 is

mondtam	már.
–	Ja,	ja,	emlékszem.
Strike	inkább	belekortyolt	a	sörébe,	hogy	elfojtsa	a	kikívánkozó	csípős

megjegyzést.	Ha	a	régi	különleges	nyomozó	kollégája,	Graham	Hardacre
ült	volna	vele	szemben,	nem	pedig	Wardle,	sokkal	nyugodtabb	lett	volna,
hogy	a	tippjeit	komolyan	veszik.	Wardle-lel	való	viszonyában	kezdetektől
ott	 bujkált	 egy	 árnyalatnyi	 óvatosság,	 újabban	 pedig	 valami
vetélkedésszerűség	 is.	 Wardle-t	 jobb	 nyomozónak	 tartotta,	 mint	 számos
más,	 ismerős	 londoni	 rendőrt,	 de	 még	 ő	 is	 atyai	 szeretettel	 viseltetett	 a
saját	elméletei	iránt,	Strike	gondolatait	pedig	sosem	így	kezelte.
–	Na	és,	írnak	valamit	a	hegről	a	vádlin?
–	Hogy	régi.	Rég	a	halál	beállta	előtti.
–	Jézusom	–	bukott	ki	Strike-ból.
Lehet,	 hogy	 a	 szakértőket	 nem	érdekli	 különösebben	 egy	 régi	 heg,	 de

számára	 mégis	 életbevágóan	 fontos	 részlet	 volt.	 És	 pontosan	 ettől	 félt.
Még	Wardle	 is	valami	együttérzésfélével	nézett	 rá,	 látva,	hogy	mennyire
aggódik,	pedig	ő	 aztán	 szerette	gúnyosan	 lekicsinyelni	Strike-ot,	 amikor
csak	lehetett.
–	 Hé,	 öregem	 –	 nyugtatta	 (és	 ilyesmi	 sem	 történt	 még	 soha)	 –,	 nem

Brockbank	az!	Hanem	Malley.
Strike	épp	ettől	tartott,	hogy	ha	csak	megemlíti	Malley-t,	Wardle	rögtön

utánaveti	 magát,	 és	 nem	 is	 foglalkozik	 Strike	 többi	 gyanúsítottjával,
annyira	 izgalomba	 hozza	 a	 lehetőség,	 hogy	 ő	 kaphatja	 el	 a	 hírhedt



gengsztert.
–	Bizonyíték?	–	kérdezte	Strike	kurtán.
–	A	harringay-i	banda	futtatja	a	kelet-európai	prostituáltakat	Londonban,

meg	 fent	 Manchesterben	 is.	 Beszéltem	 a	 bűnügyisekkel.	 Múlt	 héten
razziáztak	 egy	 bordélyházban	 nem	 messze,	 és	 kihoztak	 onnan	 két	 kis
ukrán	 csajt.	 –	 Ezután	 még	 halkabban	 folytatta:	 –	 Most	 női	 nyomozók
kérdezik	ki	őket.	Volt	egy	barátnőjük,	aki	azt	hitte,	valami	modellmunkára
jön	Angliába,	és	nagyon	nem	fűlött	a	foga	ahhoz,	amit	valójában	csináltak,
még	azután	se,	hogy	jól	elverték.	Ásós	két	hete	a	hajánál	fogva	rángatta	ki
az	épületből,	és	azóta	sem	látták.	És	Ásóst	se	látták	azóta.
–	Ez	Ásósnak	csak	a	szokásos	napi	meló	–	felelte	Strike.	–	Ez	még	nem

jelenti,	hogy	ennek	a	lánynak	a	lába	az.	Hallotta	valaki,	hogy	Ásós	engem
emleget?
–	Aha!	–	bökte	ki	diadalmasan	Wardle.
Strike	letette	a	sört,	amibe	épp	bele	akart	inni.	Egyáltalán	nem	számított

erre	a	válaszra.
–	Tényleg?
–	Az	 egyik	 csaj,	 akit	 a	 bűnügyiek	 kihoztak	 onnan,	 határozottan	 állítja,

hogy	nemrég	hallotta	Ásóst	magáról	beszélni.
–	Milyen	kontextusban?
Wardle	 egyetlen	 hosszú	 szóval	 válaszolt,	 egy	 gazdag	 orosz

kaszinótulajdonos	 nevével,	 akinek	 az	 előző	 év	 vége	 felé	 Strike	 valóban
dolgozott	 egy	 keveset.	 Strike	 erre	 elfintorodott.	 Ahogy	 ő	 látta,	 ha	 Ásós
meg	is	tudta,	hogy	a	kaszinótulajdonosnak	dolgozott,	attól	még	egyáltalán
nem	 valószínű,	 hogy	 arra	 is	 rájött,	 a	 legutóbbi	 lecsukatását	 Strike
tanúvallomásának	 köszönheti.	 Ez	 az	 új	 részlet	 egyetlen	 dolgot	 árult	 el
Strike-nak,	 nevezetesen,	 hogy	 az	 orosz	 ügyfele	 eléggé	 egészségtelen
körökben	forog,	de	valami	ilyesmit	már	korábban	is	sejtett	róla.
–	És	ugyan,	mit	érdekli	Ásóst,	ha	engem	Arzamaszcsev	fizet?
–	 Hát,	 hol	 is	 kezdjem?	 –	 nézett	 rá	 Wardle.	 Strike	 azt	 érezte,	 hogy

határozatlanságát	 igyekszik	 úgy	 beállítani,	 mintha	 széles	 körű	 áttekintés
eredménye	lenne.	–	A	bandája	sok	mindenben	benne	van.	Alapvetően	az	a
helyzet,	 hogy	 van	 egy	 pasas,	 aki	 már	 küldött	 másoknak	 levágott
testrészeket,	 aztán	 eltűnik	 egy	 fiatal	 lánnyal	 együtt,	 magának	 meg	 nem
sokkal	utána	elküldi	valaki	egy	fiatal	lány	lábát.
–	Nos,	ha	így	meséli,	valóban	meggyőzően	hangzik	–	felelte	Strike,	akit

persze	 egyáltalán	 nem	 győzött	 meg	 a	 sztori.	 –	 És	 tett	 bármilyen



erőfeszítést,	hogy	utánanézzen	Laingnek,	Brockbanknek	és	Whittakernek?
–	Persze	–	bólintott	Wardle.	–	Az	embereim	keresik	őket.
Strike	 remélte,	 hogy	 igazat	 mond,	 de	 inkább	 nem	 kérdezett	 rá,	 úgy

érezve,	ezzel	kockáztatná	baráti	viszonyukat.
–	 És	 van	 biztonságikamera-felvételünk	 is	 a	 futárról	 –	 folytatta	 a

nyomozó.
–	És?
–	Nos,	a	maga	munkatársa	remek	tanú	–	jelentette	ki	Wardle.	–	Tényleg

egy	Hondája	volt.	Hamis	rendszámmal.	A	ruhája	pont,	ahogy	a	lány	leírta.
Délnyugat	 felé	 távozott,	 amerre	 egyébként	 tényleg	 van	 egy	 futárok	 által
használt	raktár.	Utoljára	Wimbledonban	sikerült	megtalálni	a	felvételeken.
Azóta	se	őt,	se	a	motort	nem	látták,	de	hát	mondom,	hamis	rendszáma	volt.
Akárhol	lehet.
–	Hamis	rendszáma…	–	mélázott	Strike.	–	Rohadtul	megtervezte	ezt!
Kezdett	megtelni	a	kocsma	körülöttük.	Úgy	tűnt,	a	zenekar	az	emeleten

fog	 játszani,	 mert	 az	 emberek	 kezdtek	 a	 felfelé	 vezető	 lépcső	 felé
tülekedni,	és	Strike	már	a	gerjedő	mikrofon	ismerős	sivítását	is	hallotta.
–	 Hoztam	 magának	 valami	 mást	 is	 –	 fordult	 Wardle-hez,	 bár	 nem

valami	lelkesen.	–	Megígértem	Robinnak,	hogy	ezeket	odaadom.
Aznap	hajnalban,	a	sötétség	 leple	alatt	visszalopakodott	az	 irodába.	Az

újságírók	már	nem	álltak	lesben,	hogy	elkapják,	amint	jön	vagy	megy,	bár
a	túloldali	hangszerboltban	dolgozó	ismerőse	tájékoztatta,	hogy	az	előző
este	még	ólálkodott	ott	néhány	fotós.
Wardle	 arcán	 halvány	 érdeklődés	 futott	 át,	 ahogy	 elvette	 a	 két

fénymásolt	levelet.
–	 Mindkettő	 az	 utóbbi	 egy-két	 hónapban	 érkezett	 –	 tette	 még	 hozzá

Strike.	 –	 Robin	 szerint	 meg	 kéne	 néznie	 őket.	 Kér	 még	 egyet?	 –
érdeklődött,	és	Wardle	majdnem	üres	pohara	felé	intett.
Wardle	 el	 is	 olvasta	 a	 leveleket,	 amíg	 Strike	 szerzett	 újabb	 két	 pintet.

Amikor	 visszaért,	 a	 nyomozó	 még	 mindig	 az	 „RL”	 aláírásút	 tartotta	 a
kezében.	Strike	kézbe	vette	a	másikat	–	szépen	olvasható,	lányosan	kerek,
iskolás	betűkkel	a	következőt	olvasta	rajta:



Hát,	ebben	tévedsz,	gondolta	Strike,	és	visszaejtette	a	 fénymásolatot	az
asztalra.	 Közben	 azt	 is	 látta,	 hogy	 a	 lány	 a	 lehető	 legnagyobb	 gonddal,
olvashatóan	megadta	a	címét	is	Shepherd’s	Bushban,	nehogy	elkeveredjen
a	 válasz,	 amelyben	 Strike	 elárulja	 neki,	 hogyan	 vághatja	 le	 legjobban	 a
lábát.	Az	aláírás	„Kelsey”	volt,	vezetéknév	nélkül.
Wardle	 még	 mindig	 a	 másik	 levélbe	 temetkezett,	 és	 most	 valami

undorral	 kevert	 mulatság	 hangján	 horkant	 fel:	 –	 A	 kurva	 életbe,	 ezt
olvasta?
–	Nem	–	vágta	rá	Strike.
Még	több	fiatal	nyomult	be	a	kocsmába.	Nem	Strike	és	Wardle	voltak	az

egyetlenek	 a	 harmincas	 éveik	 közepe	 felé,	 de	 azért	 határozottan	 az
öregebbek	 közé	 tartoztak	 itt.	 Strike	 felfigyelt	 egy	 ’40-es	 évekbeli
színésznőcskének	 öltözött	 csinos,	 sápadt	 fiatal	 nőre	 –	 a	 keskeny,	 fekete
szemöldökű,	 karmazsinvörös	 rúzst	 viselő	 lány	 világoskékes	 haját	 a	 feje
tetején	 felcsavart	 frizurába	 fogta,	 és	 most	 épp	 a	 partnerét	 keresve
forgolódott.
–	 A	 dilis	 leveleket	 Robin	 olvassa	 el,	 és	 ha	 úgy	 gondolja,	 szükséges,

összefoglalja	őket	nekem.
–	„Szeretném	megmasszírozni	a	csonkját”	–	olvasta	fel	Wardle.	–	„Azt

akarom,	 hogy	 élő	 mankóként	 használjon.	 Azt	 akarom,	 hogy…”	 Azt	 a
kurva!	De	hát	ez	még	fizikailag	sem…	–	Megfordította	a	lapot.	–	„RL”.	El
tudja	olvasni	a	címet?
–	 Nem	 –	 rázta	 a	 fejét	 hunyorogva	 Strike.	 Sűrű,	 különösen	 nehezen

olvasható	 írás	 volt.	 Így	 első	 ránézésre	 egyetlen	 szót	 tudott	 kivenni	 a	 kis
helyre	besuvasztott	címből:	„Walthamstow”.
–	Hogy	is	volt,	Eric,	„a	pultnál	leszek”?
A	világoskék	hajú,	vörös	rúzsos	lány	termett	ott	az	asztaluknál,	kezében

egy	itallal.	Bőrdzseki	volt	rajta,	alatta	ránézésre	valami	nyári	ruha	a	’40-es
évekből.



–	 Bocs,	 szívem,	 szakmázunk	 –	 felelte	 Wardle	 teljes	 nyugalommal.	 –
April,	ő	Cormoran	Strike.	A	feleségem	–	tette	hozzá	még	Strike-nak.
–	Örvendek	–	köszönt	Strike,	és	odanyújtotta	a	 lapátkezét.	Soha	eszébe

sem	 jutott	 volna,	 hogy	 Wardle	 felesége	 így	 nézhet	 ki.	 Túl	 fáradt	 volt
kibogozni,	miért,	de	azért	ettől	Wardle	nőtt	valamennyit	a	szemében.
–	 Ó,	 hát	maga	 az!	 –	 April	 felragyogó	 szemmel	 nézett	 Strike-ra,	 míg

Wardle	fogta	a	fénymásolt	leveleket,	összehajtotta	és	zsebre	vágta	őket.	–
Cormoran	 Strike!	 Magáról	 aztán	 már	 rengeteget	 hallottam!	 Marad	 a
koncertekre	is?
–	Nem	hinném	–	felelte	Strike	egészen	kedvesen.	Kimondottan	csinos	nő

ez.
April,	úgy	 tűnt,	nem	nagyon	akarja	elengedni.	 Jön	még	 több	barátnője

is,	közölte,	és	valóban,	alig	néhány	perccel	utána	még	hatan	csatlakoztak
hozzájuk.	Két	egyedülálló	nő	is	volt	köztük;	Strike	hagyta,	hadd	beszéljék
rá,	hogy	felmenjen	velük	az	emeletre,	ahol	a	koncertterem	máris	megtelt
az	 apró	 színpad	 előtt.	 Kérdéseire	 válaszolva	 April	 elmondta,	 hogy
stylistként	 dolgozik,	 ma	 is	 épp	 egy	 fotózásról	 jött,	 emellett	 pedig,	 tette
hozzá	mintegy	mellékesen,	félállásban	varietétáncos.
–	Varieté?	–	kérdezett	vissza	Strike	nagyon	hangosan,	mert	megint	épp

felsivított	 a	 gerjedő	 mikrofon	 a	 teremben.	 A	 fent	 iszogatók	 hangos
kiabálással,	 felhördüléssel	 tiltakoztak.	Az	 nem	 csak	 amolyan	 művészkedő
sztriptíz?,	tűnődött	el,	miután	April	azt	is	elárulta,	hogy	a	barátnője,	Coco
(a	 paradicsomszín	 hajú	 lány	 ekkor	 rámosolygott	 és	 integetett	 egy	kicsit)
szintén	varietétáncos.
Barátságos	egy	 társaságnak	 tűntek,	 ráadásul	 egyik	 férfi	 sem	kezelte	őt

olyan	 fárasztóan	 sértett	 kisebbrendűségi	 érzéssel,	 mint	 Matthew,
valahányszor	csak	egymás	közelébe	kerültek.	Strike	már	nagyon	rég	nem
hallott	élőzenét.	És	a	kistermetű	Coco	már	említette	 is,	hogy	szeretné,	ha
valaki	felemelné…
Mégis,	 amikor	 az	 Islington	 Boys’	 Club	 színpadra	 lépett,	 az	 azonnal

visszarepítette	 Strike-ot	 azokba	 az	 időkbe,	 azokhoz	 az	 arcokhoz,	 akikre
olyannyira	 igyekezett	 nem	 gondolni.	 A	 levegőben	 áporodott
izzadtságszag,	a	gitárhangolás,	húrbirizgálás	ismerős	hangja,	a	mikrofon
búgása.	De	 ezt	még	mind	 elviselte	 volna,	 ha	 az	 énekes	 beállása,	 karcsú,
nőies	kinézete	nem	idézte	volna	fel	benne	Whittaker	képét.
Négy	taktuson	belül	már	tudta,	hogy	nem	maradhat.	Semmi	baj	nem	volt

a	 zenekar	 gitáros	 indie	 rockjával	 –	 jól	 játszottak,	 és	 bármilyen



szerencsétlen	 módon	 is	 hasonlított	 az	 énekesük	 Whittakerre,	 igazából
egészen	jó	hangja	volt.	Csakhogy	Strike	régen	túl	sokat	tartózkodott	ilyen
környezetben,	 amikor	 nem	 léphetett	 le,	 most	 viszont	 semmi	 sem
akadályozta,	hogy	békésebb	helyre	távozzon,	friss	 levegőt	szívjon,	és	ezt
ki	is	szerette	volna	használni.
Búcsúzóul	odakiáltott	Wardle-nek,	Aprilnak	intett	és	rámosolygott	(a	nő

kacsintva	visszaintegetett),	aztán	távozott,	mérete	révén	könnyen	utat	vágva
a	 máris	 leizzadt,	 kifulladt	 közönség	 sorai	 között.	 Épp	 akkor	 ért	 ki	 az
utcára,	amikor	a	zenekar	befejezte	az	első	számot.	Fentről	úgy	szólt	a	taps
és	 ujjongás,	 mint	 a	 bádogtetőt	 verő	 jégeső	 tompa	 hangja.	 A	 következő
pillanatban	 pedig	 Strike	 már	 indult	 is	 nagy	 megkönnyebbülten	 az	 autók
surrogó	zajában.
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Blue	Öyster	Cult:	‘In	the	Presence	of	Another	World’
(Más	világ	jelenlétében)

Szombat	 reggel	 Robin	 és	 az	 édesanyja	 beültek	 az	 ősöreg	 családi	 Land
Roverbe,	 és	 a	 saját	 kisvárosukból,	Mashamból	 átmentek	Harrogate-be,	 a
szabóhoz,	aki	Robin	esküvői	ruháját	csinálta.	Azért	kellett	átalakítani,	mert
eredetileg	januári	esküvőre	tervezték,	ami	most	mégis	júliusban	lesz.
–	Megint	fogyott!	–	jegyezte	meg	az	idős	varrónő,	és	beleszúrt	néhány

gombostűt	a	ruha	derekába.	–	Ennél	már	ne	legyen	soványabb!	Ez	a	ruha
kerekebb	idomokra	való.
Robin	 több	 mint	 egy	 évvel	 ezelőtt	 választott	 anyagot	 és	 szabást	 a

ruhához,	melyet	egy	olyan	Elie	Saab-ruháról	mintáztak,	amit	a	szülei,	akik
a	bátyja,	Stephen	esküvőjének	felét	is	ki	kell	majd	pengessék	egy	fél	éven
belül,	 sosem	 engedhettek	 volna	 meg	 maguknak.	 És	 még	 ez	 a
kedvezményes	megoldás	sem	jöhetett	volna	össze	abból	a	fizetésből,	amit
Strike-tól	kapott.
A	 próbafülke	 igen	 kedvező	 megvilágítást	 nyújtott,	 Robin	 mégis	 túl

sápadtnak	tűnt	az	aranykeretes	tükörben,	fáradt	szeme	laposakat	pislogott.
Nem	 volt	 túl	 meggyőző,	 ahogy	 vállpánt	 nélkülivé	 alakították	 át	 a	 ruhát.
Többek	közt	eleve	az	tetszett	neki	az	eredeti	modellben,	hogy	hosszú	ujjú.
De	talán	csak	attól	érzi	ilyen	megcsömörlöttnek	magát,	hogy	már	túl	rég
van	vele	a	ruha,	gondolta.
Új	szőnyeg-	és	tisztítószerszag	terjengett	a	próbafülkében.	Linda,	Robin

édesanyja	 a	 varrónőt	 figyelte,	 ahogy	 betűzi,	 feltűri,	 megcsavarja	 a
többméternyi	anyagot,	Robint	viszont	lelombozta	a	tükörképe,	és	inkább	a
kis	állványt	nézegette	a	sarokban	a	kristálytiarákkal	és	művirágokkal.
–	 És	 mondja,	 megegyeztünk	 mi	 valamiben	 a	 fejére?	 –	 érdeklődött	 a

varrónő,	 aki	 szívesen	 használt	 többes	 számot,	 mint	 a	 legtöbb	 kórházi



ápoló.	 –	A	 téli	 időpontnál	 hajlottunk	 a	 tiara	 felé,	 nem?	De	 azt	 hiszem,	 a
pánt	nélküli	ruhához	megpróbálhatnánk	a	virágot!
–	Virág,	az	jó	lenne	–	helyeselt	Linda	a	próbafülke	sarkából.
Anya	és	lánya	igazán	nagyon	hasonlítottak	egymásra.	Bár	Linda	valaha

karcsú	dereka	már	nem	volt	a	régi,	halvány	vörösesszőke	haját	pedig	csak
lazán	feltűzte,	és	már	őszült	is,	a	szeme	éppolyan	kékesszürke	volt,	mint	a
lányáé,	 és	 most	 valami	 olyasfajta	 aggodalommal,	 olyan	 ravasz
arckifejezéssel	 nézett	 a	 második	 gyermekére,	 amit	 Strike	 komikusan
ismerősnek	érzett	volna.
Robin	 végigpróbált	 egy	 sor	 művirágos	 fejdíszt,	 de	 egyik	 sem	 tetszett

neki.
–	Akkor	lehet,	hogy	maradok	a	tiaránál	–	jelentette	ki	végül.
–	És	ha	friss	virág	lenne?	–	jegyezte	meg	Linda.
–	Igen!	–	nézett	rá	Robin,	és	hirtelen	nagyon	erős	késztetést	érzett,	hogy

elmenekülhessen	 a	 szőnyegillatból	 meg	 a	 keretbe	 foglalt,	 sápadt
tükörképétől.	 –	 Menjünk	 és	 derítsük	 ki,	 össze	 tud-e	 rakni	 valamit	 a
virágos!
Robin	örömmel	vette,	hogy	most	néhány	percig	egyedül	maradhat.	Míg

lehámozta	 magáról	 az	 esküvői	 ruhát	 és	 visszabújt	 a	 farmerjébe-
pulóverébe,	igyekezett	végiggondolni,	mitől	ilyen	rossz	a	kedve.	Sajnálta
ugyan,	 hogy	muszáj	 volt	 kihagynia	 Strike	 és	Wardle	 találkozóját,	 annak
viszont	 nagyon	 örült,	 hogy	 így	 jó	 néhány	 száz	 kilométer	 választja	 el	 a
fekete	ruhás,	arctalan	pasastól,	aki	a	levágott	lábat	a	kezébe	nyomta.
És	 mégsem	 érezte	 úgy,	 hogy	 megkönnyebbült	 volna.	 A	 vonatúton

idefelé	 már	 megint	 veszekedtek	 egy	 sort	 Matthew-val.	 Egyre	 sokasodó
aggodalmai	 még	 ide	 is	 követték,	 ebbe	 a	 James	 Street-i	 próbafülkébe	 –
hogy	egyre	kevesebb	ügyfelük	van	a	nyomozóirodánál,	és	hogy	mennyire
fél,	 mi	 lesz,	 ha	 Strike	 már	 nem	 engedheti	 meg	 magának	 az	 ő	 fizetését.
Amint	az	átöltözéssel	végzett,	rá	is	nézett	a	telefonjára.	Strike	nem	küldött
üzenetet.
Negyed	órával	később,	a	mimózás-	és	liliomosvödrök	között	már	szinte

csak	 egy-egy	 szóval	 válaszolgatott.	 A	 virágos	 fontoskodva	 sürgölődött,
különböző	 virágokat	 próbált	 oda	 a	 hajához,	 és	 véletlenül	 lecsöpögtette
Robin	krémszínű	pulóverét	hideg,	zöldes	vízzel	egy	hosszúra	vágott	rózsa
szárával.
–	 Üljünk	 be	 Bettyhez!	 –	 javasolta	 Linda,	 miután	 végre	 sikerült

megrendelni	a	virágos	fejdíszt.



Harrogate-ben	 Betty	 teázója	 valódi	 társasági	 központ	 volt,	 a
fürdővároska	régi,	hagyományos	helye.	Kint	kaspókban	lógtak	a	virágok,
és	fekete-arany-üveg	tetőcske	alatt	állhattak	sorba	a	vendégek,	bent	pedig
teásdobozokból	készült	lámpák,	díszes	teáskannák,	puha	fotelek	és	csipkés
egyenruhába	öltözött	pincérlányok	várták	őket.	Robin	már	gyerekkorában
is	 mindig	 alig	 várta,	 hogy	 a	 pult	 üvegén	 át	 végignézhessen	 a	 kövér
marcipánmalacokon,	 amíg	 az	 édesanyja	 olyan	 különleges,	 alkoholos
gyümölcskenyeret	vásárolt,	amihez	még	külön	fémdoboz	is	járt.
Ma	 viszont,	 ahogy	 ott	 ültek	 az	 ablaknál,	 a	 primer	 színekben	 pompázó

virágágyásokat	nézegetve	(olyan	mértani	formákba	rendezték	őket,	mintha
kisgyerekek	 gyúrták	 volna	 gyurmából),	 Robin	 nem	 is	 kért	 semmi
finomságot,	csak	egy	teát,	és	megint	ránézett	a	telefonjára.	Semmi.
–	Jól	érzed	magad?	–	érdeklődött	Linda.
–	Persze	–	vágta	rá	Robin.	–	Csak	szeretném	tudni,	van-e	valami	újság.
–	Milyen	újság?
–	Hát	a	 lábról	–	felelte	Robin.	–	Strike	 tegnap	találkozott	Wardle-lel…

azzal	a	nyomozóval.
–	Áh	–	bólintott	Linda,	és	megint	beállt	köztük	a	csend,	amíg	a	 teát	ki

nem	hozták.
Linda	 egy	 Kövér	 Disznót	 rendelt,	 az	 egyik	 legnagyobb	 angol

teasüteményt,	 amit	 Bettynél	 kapni	 lehetett.	 Előbb	 megvajazta,	 csak	 aztán
tette	 fel	 a	 kérdést:	 –	 Cormorannal	 meg	 akarjátok	 próbálni	 magatok
kideríteni,	ki	küldte	azt	a	lábat,	ugye?
Volt	valami	az	anyja	hangjában,	ami	óvatosságra	intette	Robint.
–	 Csak	 érdekel	 minket,	 hogy	 halad	 a	 rendőrség	 az	 üggyel,	 ennyi	 az

egész.
–	 Áh	 –	 harapott	 bele	 a	 sütijébe	 Linda,	 és	 rágás	 közben	 is	 a	 lányát

figyelte.
Robinban	most	 már	 feltámadt	 a	 bűntudat	 is,	 amiért	 ilyen	 ingerlékeny.

Drága	dolog	ez	az	esküvői	ruha,	ő	pedig	nem	éppen	a	hálás	arcát	mutatta
most.
–	Bocs,	hogy	ilyen	harapós	vagyok	ma.
–	Semmi	baj.
–	Csak	az	van,	hogy	Matthew	állandóan	cseszeget,	hogy	Cormorannal

dolgozom.
–	Nos,	igen,	erről	hallottunk	egyet	s	mást	tegnap	este.
–	Jaj,	istenem,	anya,	ne	haragudj!



Robin	azt	hitte,	sikerült	elég	halkan	veszekedniük,	hogy	ne	ébresszék	fel
a	 szüleit.	 Az	 egész	 hazaúton	 vitatkoztak,	 a	 családi	 vacsora	 idejére
fegyverszünetet	 kötöttek,	 aztán	 a	 nappaliban	 folytatták,	 miután	 Linda	 és
Michael	elmentek	lefeküdni.
–	Cormorant	elég	gyakran	emlegettétek,	hm?	Gondolom,	Matthew…
–	Nem,	nem	aggódik	–	vágta	rá	Robin.
Matthew	 továbbra	 is	 határozottan	 komolytalannak	 tartotta	 Robin

munkáját,	de	amikor	muszáj	volt	komolyan	vennie	(például	ha	valaki	egy
levágott	lábat	küldött	neki),	inkább	dühös	lett,	de	nem	aggódott.
–	Hát,	 az	 baj,	mert	 kéne	 neki	 –	 felelte	Linda.	 –	Robin,	 valaki	 elküldte

neked	egy	halott	nő	egy	darabját.	És	nem	olyan	rég	Matthew	azzal	hívott
fel	 minket,	 hogy	 agyrázkódással	 kórházban	 fekszel.	 Nem,	 nem	 azt
mondom,	 hogy	 mondj	 fel!	 –	 tette	 hozzá	 gyorsan,	 nem	 hagyván,	 hogy
Robin	 szemrehányó	 tekintete	 belé	 fojtsa	 a	 szót.	 –	 Én	 tudom,	 hogy	 ezt
akarod	csinálni!	De	egyébként	is	–	és	a	meglepett	Robin	kezébe	nyomta	a
Kövér	 Disznó	 nagyobbik	 felét	 –,	 nem	 azt	 akartam	 kérdezni,	 hogy	 nem
aggódik-e.	Hanem	hogy	nem	féltékeny-e.
Robin	 kortyolt	 egyet	 Betty	 saját	 készítésű,	 erős	 teakeverékéből.	 Egy

pillanatra	 átfutott	 a	 fején,	 hogy	 vihetne	 ebből	 az	 irodába	 is.	 Az	 ealingi
szupermarketben	 semmi	 ehhez	 hasonlót	 nem	 talál.	 És	 Strike	 jó	 erősen
szereti	a	teát.
–	De,	féltékeny	–	bólintott	végül.
–	Gondolom,	ok	nélkül.
–	Hát	persze	hogy	ok	nélkül!	–	csattant	fel	Robin.	Úgy	érezte,	elárulták.

Az	anyja	mindig	melléállt,	mindig…
–	Azért	 nem	 kell	 felhúzni	 magad!	 –	 szólt	 rá	 Linda	 rezzenéstelenül.	 –

Nem	gondoltam,	hogy	olyasmit	csináltál	volna,	amit	nem	kéne.
–	Hát,	akkor	jó	–	felelte	Robin,	és	szórakozottan	beleharapott	a	sütibe.	–

Mert	nem	csináltam.	Cormoran	a	főnököm,	ennyi.
–	És	a	barátod	–	nézett	rá	Linda	–,	már	abból	ítélve,	ahogy	beszélsz	róla.
–	 Igen	–	bólintott	Robin,	de	úgy	érezte,	az	őszinteség	 jegyében	ki	kell

fejtenie:	–	Bár	nem	egészen	olyan	ez,	mint	egy	rendes	barátság.
–	Miért	nem?
–	Nem	 szeret	 a	 személyes	 dolgairól	 beszélni.	 Harapófogóval	 se	 lehet

kihúzni	belőle	az	ilyet.
Egyetlen	 bizonyos	 estét	 kivéve,	 amit	 azóta	 maguk	 közt	 is	 alig

emlegettek,	 amikor	 Strike	 úgy	 berúgott,	 hogy	 alig	 állt	 a	 lábán	 –	 azóta



gyakorlatilag	 nem	 volt	 olyan,	 hogy	 magától	 elmondott	 volna	 bármit	 a
magánéletéről.
–	De	azért	jól	kijöttök?
–	Persze,	nagyon	jól.
–	Sok	férfinak	nehéz	elviselni,	hogyha	a	társa	jól	kijön	más	férfiakkal.
–	Mégis	mit	csináljak,	talán	csak	nőkkel	dolgozhatok	akkor?
–	Dehogy	–	felelte	Linda.	–	Csak	mondom,	Matthew	nyilván	veszélyben

érzi	a	helyzetét.
Robin	 néha	 azt	 gyanította,	 az	 anyja	 igazából	 sajnálja,	 hogy	 nem	 volt

több	barátja,	mielőtt	Matthew-nak	elkötelezte	volna	magát.	Lindával	igazán
közel	 álltak	 egymáshoz,	 hisz	 ő	 volt	 az	 egyetlen	 lánya.	 És	 most	 a	 teázó
csilingelő-csörömpölő	 zajában	 Robin	 hirtelen	 megijedt,	 hogy	 az	 anyja
talán	 azt	 akarja	 mondani,	 még	 mindig	 nem	 késő	 kihátrálni	 ebből	 az
esküvőből,	ha	akar.	És	bármilyen	fáradt	és	rosszkedvű	is	volt,	még	annak
dacára	 is,	 hogy	 már	 jó	 néhány	 hónapja	 nem	 mentek	 simán	 a	 dolgok
köztük,	 Robin	 tudta,	 hogy	 szereti	 Matthew-t.	 A	 ruha	 kész,	 a	 templom
lefoglalva,	 a	 fogadást	 már	 majdnem	 ki	 is	 fizették.	 Most	 már	 ki	 kell
tartania,	és	eljutni	a	célig.
–	 Egyáltalán	 nem	 tetszik	 Strike.	 És	 egyébként	 is,	 van	 barátnője,	 Elin

Tofttal	találkozgat.	Az	a	műsorvezető	az,	a	Hármas	Csatornán.
Remélte,	 ez	 majd	 eltereli	 az	 anyja	 figyelmét	 –	 Linda	 még	 mindig

lankadatlan	lelkesedéssel	hallgatta	a	rádiót	főzés	és	kertészkedés	közben.
–	Elin	Tofttal?	Nem	az	 a	nagyon	 szép,	 szőke	 lány	 az,	 aki	 a	múltkor	 a

romantikus	zeneszerzőkről	beszélt	a	tévében?	–	kérdezett	vissza	Linda.
–	 Könnyen	 lehet	 –	 bólintott	 Robin	 határozottan	 lelkesedés	 nélkül,	 és

hiába	volt	sikeres	az	elterelő	hadművelete,	újabb	témát	hozott	elő:	–	Ja,	és
a	Land	Rovert	akkor	eladjátok?
–	 Igen.	 Bár	 nyilván	 semmit	 sem	 ér.	 Talán	 alkatrésznek…	 hacsak…	 –

nézett	nagyot	Linda,	ahogy	hirtelen	eszébe	jutott	valami.	–	Hacsak	nektek
nem	kell	Matthew-val.	Egy	évre	előre	be	van	fizetve	az	adója,	a	műszakin
meg	valahogy	mindig	átmegy.
Robin	 elgondolkodva	 majszolta	 a	 sütijét.	 Matthew	 folyton	 azon

lamentált,	hogy	miért	nincs	kocsijuk,	és	e	fájó	hiány	okát	Robin	alacsony
fizetésében	 vélte	 felfedezni.	 A	 sógora	 A3-as	 kabriója	 láttán	 szinte
fizikailag	 kínozta	 az	 irigység.	 Robin	 jól	 tudta,	 hogy	 a	 lerobbant,	 öreg
Land	 Rover	 iránt,	 amelybe	 beleivódott	 a	 nedves	 kutya-	 és
gumicsizmaszag,	egészen	máshogy	érezne,	de	előző	éjjel,	hajnali	egykor



a	 szülei	 nappalijában	 Matthew	 elsorolta,	 szerinte	 nagyjából	 mennyit
kereshetnek	 a	 velük	 egykorú	 ismerőseik,	 majd	 ünnepélyesen	 levonta	 a
következtetést	 –	hogy	Robin	 fizetése	 a	 lista	 legeslegalján	helyezkedik	 el.
Robinban	hirtelen	felhorgadt	a	káröröm	a	gondolatra,	hogy	azt	mondhatja
neki:	 „de	 hát	 ott	 a	 Land	Rover,	Matt,	 így	már	 semmi	 értelme	 az	Audira
spórolni!”
–	 Hát,	 a	 munkához	 nagyon	 jól	 jönne	 –	 mondta	 aztán	 hangosan	 –,	 ha

vidékre	kell	mennünk.	Strike-nak	nem	kéne	mindig	autót	kölcsönöznie.
–	 Mm	 –	 bólintott	 Linda	 szórakozottan,	 de	 még	 most	 is	 Robin	 arcát

figyelte.

Hazaérve	 ott	 találták	 Matthew-t	 az	 étkezőben,	 épp	 segített	 a	 leendő
apósának	 teríteni.	 Általában	 az	 ő	 szüleinél	 többet	 segített	 a	 konyhában,
mint	itt	Robinéknál.
–	 Na,	 milyen	 a	 ruha?	 –	 érdeklődött.	 Robin	 úgy	 vette,	 így	 próbál

kibékülni.
–	Jó	–	felelte	neki.
–	Az	is	balszerencsét	hoz,	ha	csak	beszámolsz	róla?	–	kérdezte	Matthew,

aztán	 látva,	hogy	Robin	el	 sem	mosolyodik,	 így	 folytatta:	–	De	fogadok,
hogy	úgyis	gyönyörű	vagy	benne.
Robin	 megenyhülve	 odanyújtotta	 a	 kezét.	 Matthew	 rákacsintott	 és

megszorította.	 Ekkor	 Linda	 letette	 közéjük	 a	 krumplipürés	 tálat,	 és
közölte,	hogy	nekik	adja	a	régi	Land	Rovert.
–	Micsoda?	–	nyögte	ki	Matthew.	Az	arckifejezése	remekül	szemléltette

a	kétségbeesést.
–	De	hát	mindig	is	mondtad,	hogy	kéne	egy	kocsi	–	nézett	rá	Robin	az

anyja	helyett	is	mentegetőzve.
–	Na	de…	egy	Land	Rover,	Londonban?
–	Ugyan	miért	ne?
–	Mert	tönkreteszi	az	imidzsét!	–	jegyezte	meg	Robin	öccse,	Martin,	aki

épp	ekkor	lépett	a	szobába	a	kezében	egy	újsággal.	A	délutáni	nagy	derby
lovait	tanulmányozta	benne.	–	Mondjuk	hozzád	tökéletesen	illik,	Rob.	Már
látom	 is,	 ahogy	 Ugribugrival	 mindenféle	 földutakon	 mentek	 vele	 a
gyilkossági	helyszínekre.
Matthew	szögletes	állkapcsa	megfeszült.
–	 Fogd	 be,	 Martin!	 –	 csattant	 fel	 Robin,	 és	 dühös	 pillantást	 vetett	 az



öccsére,	 aki	 épp	 leült	 az	 asztalhoz.	 –	 És	 azt	 azért	 megnézném,	 ahogy
Strike-nak	a	szemébe	mondod,	hogy	Ugribugri!	–	tette	még	hozzá.
–	Szerintem	csak	röhögne	–	felelte	Martin	lazán.
–	Mert	olyan	sok	a	közös	bennetek?	–	 folytatta	 rideg	hangon	Robin.	–

Mert	mindkettőtök	akkora	háborús	hős,	és	életét	és	vérét	kockáztatta?
A	 négy	 Ellacott-gyerek	 közül	 egyedül	Martin	 nem	 járt	 egyetemre,	 és

egyedül	 ő	 lakott	 még	mindig	 a	 szüleiknél.	Mindig	 érzékenyen	 reagált	 a
legkisebb	utalásra	is,	hogy	ő	ért	el	a	legkevesebbet.
–	Ez	meg	mi	a	faszt	jelent?	Hogy	be	kéne	lépnem	a	seregbe?	–	kapta	fel

rögtön	a	vizet.
–	Martin!	–	szólt	rá	Linda	élesen.	–	Hogy	beszélsz?
–	 Téged	 is	 szokott	 izélgetni,	Matt,	 hogy	megvan	mind	 a	 két	 lábad?	 –

fordult	hozzá	Martin.
Robin	lecsapott	kést-villát,	és	otthagyta	őket.
Megint	 felsejlett	 előtte	 a	 levágott	 láb	 képe,	 ahogy	 kilógott	 a	 halott

húsból	a	csillogó,	fehér	sípcsont,	aztán	a	kicsit	koszos	körmök,	amelyeket
tulajdonosuk	 talán	meg	 akart	még	 tisztítani	 vagy	 kifesteni,	mielőtt	 bárki
más	is	láthatja	őket…
És	 már	 sírt	 is	 –	 most	 először,	 amióta	 kézhez	 kapta	 azt	 a	 csomagot.

Elmosódott	 előtte	 a	 lépcsőt	 borító,	 régi	 szőnyeg	 mintája,	 a	 szobája
kilincse	 után	 már	 csak	 vakon	 kapkodott.	 Az	 ágyhoz	 érve	 arccal	 előre
levetette	magát	a	tiszta	ágyneműre,	remegett	a	válla,	a	mellkasa	zihált,	két
kezét	könnyes	arcára	szorítva	igyekezett	elfojtani	a	zokogás	hangját.	Nem
akarta,	hogy	bárki	most	utánajöjjön,	egyszerűen	csak	egyedül	akart	lenni,
hogy	kiadhassa	magából	mindazt	az	érzelmi	feszültséget,	amit	az	egész	hét
során	elfojtott.
Ahogy	az	öccse	olyan	könnyedén	beszélt	Strike	hiányzó	lábáról,	abban

Robin	annak	a	visszhangját	hallotta,	ahogy	maga	Strike	viccelt	a	levágott
lábbal.	 Meghalt	 egy	 nő,	 nagyon	 valószínű,	 hogy	 szörnyű,	 brutális
körülmények	között	–	és	úgy	tűnt,	ez	csak	Robint	rázza	meg.	A	halál	meg	a
kisbalta	 egy	 halom	 húst	 csinált	 ebből	 az	 ismeretlen	 nőből,	 megoldandó
problémát,	és	most	úgy	érezte,	mintha	egyedül	neki	jutna	eszébe,	hogy	azt
a	lábat	egy	élő,	lélegző	ember	használta,	lehet,	hogy	még	a	múlt	héten	is…
Megállás	 nélkül	 tíz	 percig	 zokogott,	 aztán	 a	 hátára	 fordult,	 kinyitotta

könnyes	 szemét,	 és	 úgy	 nézett	 körbe	 a	 régi	 szobájában,	 mintha	 az
segíthetne	rajta.
Valaha	 ezt	 a	 szobát	 érezte	 az	 egyetlen	 biztonságos	 helynek	 a	 világon.



Miután	 otthagyta	 az	 egyetemet,	 három	hónapig	 alig	 lépett	 ki	 innen,	még
enni	 is	 itt	evett.	Akkor	megdöbbentően	rózsaszínű	volt	a	fal,	egy	tizenhat
évesen	 hozott,	 megkérdőjelezhető	 döntése	 következtében.	 Homályosan
tudta	is,	hogy	ez	így	nem	jó,	de	nem	akarta	megkérni	az	apját,	hogy	fesse
át,	 így	 hát	 inkább	 számtalan	 poszterrel	 takarta	 el	 a	 rikító	 színt.	 Az	 ágy
lábánál	 egy	 jókora	Destiny’s	Child-kép	díszelgett.	Bár	most	nem	volt	ott
semmi,	csak	a	sima	kékeszöld	tapéta	(Linda	ilyennel	borította	be	a	szobát,
amikor	 Robin	 elköltözött	 Matthew-hoz	 Londonba),	 Robin	 szinte	 még
mindig	látta	Beyoncét,	Kelly	Rowlandot	és	Michelle	Williamst:	a	Survivor
című	 lemezük	 borítójáról	 néztek	 le	 rá.	 Ez	 a	 kép	 eltéphetetlenül
hozzákapcsolódott	a	fejében	élete	legrosszabb	szakaszához.
Most	 csak	 két	 bekeretezett	 fénykép	 lógott	 a	 falon:	 Robin	 és	 a	 régi

osztálya	 a	 hatodik	 utolsó	 napján	 (a	 hátsó	 sorban	 Matthew,	 az	 egész
évfolyam	 legcsinosabb	 fiúja,	 aki	 nem	 volt	 hajlandó	 vicces	 arcot	 vágni
vagy	 hülye	 sapkát	 felvenni),	 és	 Robin	 tizenkét	 éves	 korában,	 a	 régi
Highland	pónija,	Angus	hátán.	Angus	torzonborz,	erős	és	makacs	egy	állat
volt,	 a	 nagybátyja	 farmján	 tartották,	 és	 Robin	 imádta,	 akármilyen
komiszan	is	viselkedett.
Már	 kisírta	magát,	 ki	 is	merült.	 Pislogott	 egyet,	 hogy	 nehogy	megint

rákezdje,	 és	 a	 tenyere	 élével	 letörölte	 a	 könnyeket	 az	 arcáról.	 Alatta	 a
konyhából	 tompa	 hangokat	 hallott.	 Az	 anyja	most	 nyilván	 azt	 tanácsolja
Matthew-nak,	egy	ideig	hagyja	csak	magára.	Robin	nagyon	remélte,	hogy
a	 fiú	megfogadja	 a	 tanácsot.	Úgy	 érezte,	 legszívesebben	 átaludná,	 ami	 a
hétvégéből	maradt.
Egy	 órával	 később	 még	 mindig	 csak	 hevert	 a	 nagy	 dupla	 ágyon,	 és

álmosan	 bámult	 ki	 az	 ablakon,	 a	 kertben	 álló	 citromfa	 tetejére.	Matthew
ekkor	kopogott	be	egy	csésze	teával.
–	Anyukád	szerint	erre	szükséged	lehet.
–	Köszi	–	nyugtázta	Robin.
–	Megnézzük	együtt	a	derbyt.	Mart	jó	sok	pénzt	tett	Ballabriggsre.
Robin	 kétségbeesését,	 Martin	 bunkó	 megjegyzéseit	 egy	 szóval	 sem

említette,	úgy	viselkedett,	mintha	Robin	követett	volna	el	valahogy	valami
kínosat,	 és	 ő	 most	 lehetőséget	 adna	 neki,	 hogy	 túllépjen	 ezen.	 A	 lány
rögtön	 tudta,	hogy	Matthew-nak	elképzelése	 sincs,	mi	mindent	kavart	 fel
benne	annak	a	női	lábnak	a	látványa,	ahogy	a	kezében	tartotta.	Nem,	csakis
az	bosszantja,	hogy	Strike	(akivel	Robin	családjából	még	soha	senki	sem
találkozott)	megint	 felbukkant	a	hétvége	beszédtémái	között.	Megint	pont



ugyanaz,	mint	a	rögbimeccsen,	Sarah	Shadlock	beszólásai	után.
–	Hát	én	nem	szeretem	nézni,	ahogy	a	lovak	kitörik	a	nyakukat	–	felelte

Robin.	–	Meg	egyébként	is,	meg	kell	csinálnom	valamit.
Matthew	csak	állt	ott,	lenézett	rá,	aztán	kiment,	és	az	ajtót	egy	kicsit	túl

erősen	csukta	be	maga	után,	úgyhogy	az	visszapattanva	kinyílt.
Robin	 felült,	 lesimította	 a	 haját,	 nagy	 levegőt	 vett,	 és	 odament	 az

öltözködőasztalkához	 a	 laptoptáskájáért.	 Valami	 bűntudatot	 érzett
korábban,	 hogy	magával	 hozta	 haza,	 a	 hétvégére,	mert	 titokban	 remélte,
talán	 akad	 egy	 kis	 ideje	 arra,	 amit	magában	 az	 „ő	 saját	 nyomozásának”
hívott.	 De	 ezt	 most	 teljesen	 kisöpörte	 belőle	 Matthew	 nagylelkűen
megbocsátó	viselkedése.	Hát	csak	nézze	a	derbyt!	Neki	van	jobb	dolga	is.
Visszament	 az	 ágyához,	 feltornyozta	 a	 párnákat	 a	 háta	 mögött,

felnyitotta	a	laptopot,	és	megkeresett	néhány	megjelölt	oldalt,	amelyekről
senkinek	sem	szólt.	Még	Strike-nak	sem,	hiszen	ő	egyébként	is	nyilván	azt
mondaná,	csak	az	idejét	vesztegeti.
Robin	 már	 korábban	 is	 órákat	 töltött	 azzal,	 hogy	 két	 különböző,	 bár

egymással	 kapcsolatos	 irányban	 információkat	 gyűjtsön.	 A	 levelek
sugallták	 ezeket	 neki,	 ezért	 is	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 Strike	 mutassa
csak	meg	őket	Wardle-nek	is	–	amelyik	egy	fiatal	nőtől	érkezett,	aki	a	saját
lábát	 akarta	 levágni,	 meg	 a	 másik,	 amelyben	 valaki	 olyasmiket	 akar
csinálni	Strike	lábcsonkjával,	hogy	a	gondolatra	Robinnak	egy	kicsit	fel	is
kavarodott	a	gyomra.
Robint	mindig	is	ámulatba	ejtette,	ahogy	az	emberi	elme	működik.	Bár

egyetemi	tanulmányait	végül	nem	fejezte	be,	igazából	pszichológiát	tanult.
A	fiatal	nő,	aki	ezt	a	 levelet	 írta	Strike-nak,	 láthatólag	testkép-integrációs
zavarban	szenved,	ami	egyes,	teljesen	egészséges	testrészek	eltávolítására
irányuló,	irracionális	vágy.
Miután	 az	 interneten	 utánaolvasott	 néhány	 tudományos	 cikkben,	Robin

már	azt	is	tudta,	hogy	a	testkép-integrációs	zavar	igen	ritka,	és	pontos	oka
ismeretlen.	Benézett	néhány	ilyen	betegeknek	készült	közösségi	oldalra	is,
és	onnan	megtudta,	mekkora	ellenszenvvel	tekintenek	az	emberek	az	ilyen
rendellenességgel	küzdőkre.	A	fórumokon	dühös	kommentek	sorakoztak,
a	 betegeket	 azzal	 vádolták,	 hogy	 olyan	 státusra	 vágyakoznak,	 amely
másoknak	 csak	 szerencsétlenség	 vagy	 betegség	 folytán	 adatott,	 hogy
groteszk,	 sértő	 módon	 próbálják	 felkelteni	 maguk	 iránt	 a	 figyelmet.
Ezekre	hasonlóan	dühös	válaszok	érkeztek:	azt	gondolják	 talán,	hogy	ők
akartak	 testkép-integrációs	 zavarral	 élni?	 Hát	 nem	 értik,	 milyen	 nehéz



transzsérülten	 élni	 –	 hogy	 az	 ember	 azt	 akarja,	 arra	 van	 szüksége,	 hogy
béna	 legyen,	 hogy	 hiányozzon	 valamelyik	 végtagja?	 Robin	 eltűnődött,
vajon	 mit	 gondolna	 Strike	 az	 ilyen	 zavarral	 élők	 történeteiről,	 ha
elolvasná	őket.	Gyanította,	nem	nagyon	érezne	együtt	velük.
A	földszinten	kinyílt	a	nappali	ajtaja,	és	Robin	elkapott	egy	foszlányt	a

derby	kommentátorának	hangjából,	meg	az	apját,	ahogy	kizavarja	az	öreg,
csokiszínű	labradort,	mert	elszellentette	magát,	aztán	Martin	kacagását.
Bármennyire	idegesítette	is,	Robinnak	nem	jutott	eszébe,	hogyan	hívták

a	fiatal	lányt,	aki	levélben	kért	tanácsot	Strike-tól,	hogyan	vágja	le	a	lábát.
Talán	Kylie	 lehetett,	gondolta,	vagy	valami	hasonló.	Ahogy	 lassan	 lefelé
görgette	 a	 legnépesebb	 ilyen	 közösségi	 oldal	 fórumát,	 figyelte	 a
felhasználóneveket,	 nem	 kapcsolható-e	 valamelyik	 ehhez	 a	 lányhoz
valahogy	–	mert	ugyan	hol	máshol	osztaná	meg	a	fantáziáit	egy	különös
rögeszmével	élő	tinédzser,	ha	nem	az	interneten?
Az	 ajtó,	 ami	Matthew	 távozása	 után	 nem	 csukódott	 be	 rendesen,	most

kitárult,	 és	 betotyogott	 rajta	 Robin	 szobájába	 Rowntree,	 a	 lent	 az	 imént
kiutasított	 labrador.	Odament	 a	 lányhoz,	 aki	 szórakozottan	megvakarta	 a
fülét,	 aztán	 lehuppant	 a	 padlóra	 az	 ágy	 mellett.	 Egy	 ideig	 csapkodta	 a
padlót	 a	 farkával,	 aztán	 lihegve	 el	 is	 aludt.	 Szortyogó	 horkolása
kíséretében	Robin	tovább	tanulmányozta	a	fórumokat.
És	 hirtelen	 megint	 beléhasított	 az	 az	 izgalom,	 amit	 már	 jól	 ismert,

amióta	 Strike-kal	 dolgozott:	 ez	 a	 jutalom,	 ha	 az	 ember	 végre	 rátalál
valami	apróságra,	ami	talán	jelent	valamit,	de	az	is	lehet,	hogy	mégsem	–
vagy	az	is	lehet,	hogy	egyenesen	a	megoldáshoz	vezet.

Sehovasefordulhatok:	Tud	valaki	bármit	Cameron	Strike-ról?

Robin	visszafojtott	lélegzettel	kattintott	a	topikra.

W@nBee:	a	féllábú	nyomozóról?	aha,	háborús	veterán.
Sehovasefordulhatok:	Azt	hallottam,	h	lehet,	h	magának	csinálta.
W@nBee:	Nem,	nézz	utána,	Afganisztánban	volt.

Ennyi	 volt	 az	 egész.	 Robin	 átfésülte	 a	 fórum	 több	 topikját	 is,	 de
Sehovasefordulhatok	nem	próbálkozott	máshol,	 sőt	 fel	 sem	bukkant	más
beszélgetésekben.	Ez	persze	semmit	sem	jelent,	talán	csak	felhasználónevet
váltott.	 Robin	 addig	 kutakodott,	 míg	 meg	 nem	 győződött	 róla,	 hogy	 az



oldal	minden	részletét	átnézte,	de	Strike	neve	nem	került	elő	sehol.
Lassan	alábbhagyott	az	 izgalom.	Még	ha	 feltételezi	 is,	hogy	a	 levélíró

azonos	 Sehovasefordulhatokkal,	 a	 levélből	 már	 úgyis	 egyértelműen
kiderült,	azt	hiszi,	Strike	maga	hajtotta	végre	az	amputációt.	És	nincs	olyan
sok	híres	amputált,	akire	rávetíthetné	az	ember	a	reményt,	hogy	saját	maga
volt	a	végrehajtó.
Most	 már	 biztató	 kiabálás	 hallatszott	 lentről,	 a	 nappaliból.	 Robin

otthagyta	 a	 testkép-integrációs	 zavarral	 élők	 oldalát,	 és	 nekiállt	 a	másik
irányban	keresgélni.
Szerette	 azt	 gondolni	 magáról,	 hogy	 amióta	 a	 nyomozóirodában

dolgozik,	jóval	több	mindent	kibír.	Mégis,	amikor	először	bekukkantott	az
akrotomofíliások	 (olyanok,	 akik	 amputáltak	 iránt	 éreznek	 különöleges
szexuális	 vonzalmat)	 fantáziáiba,	 amelyeket	 alig	 néhány	 kattintással
elérhetett	bárki,	úgy	görcsbe	rándult	a	gyomra,	hogy	még	jóval	azután	is
érezte,	 hogy	 bezárta	 az	 oldalt.	 Azon	 kapta	 magát,	 hogy	 egy	 férfi
(legalábbis	 úgy	 vette	 ki,	 hogy	 férfi)	 ömlengését	 olvassa,	 akinek
legizgatóbb	 szexuális	 fantáziái	 egy	 olyan	 nőről	 szóltak,	 akinek	 mind	 a
négy	végtagja	hiányzott	könyök	és	térd	alatt.	Úgy	tűnt,	kimondottan	fontos
neki,	 pontosan	 hol	 vágták	 le	 a	 végtagokat.	 Egy	másik	 férfi	 (de	 hát	 csak
nem	 lehet,	 hogy	 nők!)	 már	 gyerekkora	 óta	 azt	 képzelte	 maga	 elé
maszturbálás	közben,	hogy	véletlenül	levágja	a	saját	meg	a	legjobb	barátja
mindkét	 lábát.	Mindegyikük	arról	beszélt,	mennyire	megbabonázzák	őket
maguk	 a	 csonkok	 is,	 az	 amputáltak	mozgáskorlátozottsága	 –	Robin	 úgy
vette	 ki,	 a	 fogyatékosságot	 a	 kötözős-rabszolgás	 fétis	 extrém
megnyilvánulásaként	értékelik.
Lentről	 továbbra	 is	 felszűrődött	 a	 derby	 kommentátorának	 jellegzetes

orrhangja,	bár	érteni	nem	lehetett,	meg	Robin	öccsének	egyre	hangosabb,
biztató	 kiáltásai,	Robin	 pedig	 újabb	 fórumokat	 nézett	 át,	 hátha	 rábukkan,
hogy	 Strike-ot	 említik,	 de	 arra	 is	 figyelt,	 van-e	 valami	 kapcsolat	 e	 fura
parafília	és	az	erőszak	között.
Azt	 figyelemre	 méltónak	 találta,	 hogy	 az	 amputáltakkal	 kapcsolatos

vagy	amputációs	fantáziáikat	a	fórumon	kifejtők	közül	az	erőszak	vagy	a
fájdalom	láthatóan	senkit	nem	izgatott	fel	különösképpen.	Még	az	a	pasas
is,	 akinek	 szexuális	 fantáziáiban	 együtt	 vágják	 le	 a	 lábukat	 a	 barátjával,
tisztán	 és	 világosan	 fogalmazott:	 a	 vágás	 csak	 ahhoz	 szükséges,	 hogy
csonkjaik	legyenek.
Lehetséges	vajon,	hogy	valaki	olyan	vágta	le	a	nő	lábát	és	küldte	el	neki,



akit	 felizgatott	 Strike,	mégpedig	 amputált	 férfiúi	minőségében?	Matthew
gondolta	 volna,	 hogy	 ilyesmi	 a	 megoldás,	 jutott	 eszébe	 Robinnak
gúnyosan,	 mert	 Matthew	 egyértelműnek	 vette,	 hogy	 aki	 elég	 perverz
ahhoz,	hogy	a	csonkokra	gerjedjen,	az	biztosan	ahhoz	is	elég	őrült,	hogy
egy	 másik	 embert	 feldaraboljon	 –	 sőt	 ezt	 kimondottan	 valószínűnek	 is
találta	volna.	Csakhogy	az	alapján,	amire	RL	leveléből	emlékezett,	és	amit
a	 többi	 akrotomofíliás	 internetes	 ömlengéséből	megtudott,	Robin	 sokkal
valószínűbbnek	 gondolta,	 hogy	 a	 nő	 olyasféle	 dolgokkal	 akarta
„kárpótolni”	 Strike-ot,	 amelyeket	 a	 férfi	 biztosan	 még	 magánál	 az
amputációnál	is	jóval	kevésbé	talált	volna	vonzónak.
Persze,	RL	lehet	egyszerre	akrotomofíliás	és	pszichopata	is…
–	 IGEN!	 IGEN,	 BASSZA	 MEG!	 500	 FONT!	 –	 ordított	 fel	 Martin.	 A

lépcsőről	felhangzó	ritmikus	dobbanások	jelezték,	hogy	a	fiú	úgy	érezte,	a
nappaliban	 nem	 tudja	 tökéletesen	 eljárni	 a	 győzelmi	 táncát.	 Rowntree
felriadt,	talpra	ugrott,	álmosan	vakkantott	egyet.	Ezektől	a	zajoktól	Robin
nem	 is	hallotta	Matthew	 lépteit,	 amíg	be	nem	 lépett	 az	 ajtón.	Ösztönösen
néhányszor	 a	 visszagombra	 kattintott,	 hogy	 eltűnjenek	 az	 amputáltak
szexuális	fetisizálását	részletező	oldalak.
–	Hahó	–	szólt	oda	Matthew-nak.	–	Gondolom,	akkor	nyert	Ballabriggs.
–	Aha	–	bólintott	a	férfi.
Ma	 már	 másodszorra	 nyújtotta	 oda	 Robinnak	 a	 kezét.	 A	 lány

félrecsúsztatta	 a	 laptopot,	Matthew	pedig	 felhúzta	magához	 és	 átölelte.	A
teste	melegétől	megkönnyebbülés	áradt	szét	lassan	Robinban,	és	ettől	meg
is	nyugodott.	Még	egy	egész	estés	veszekedést	nem	bírt	volna	ki.
De	Matthew	akkor	hirtelen	hátrahőkölt,	a	tekintete	valahová	Robin	háta

mögé	irányult.
–	Mi	az?
Lenézett	 a	 laptopjára.	 A	 fehéren	 ragyogó,	 sűrűn	 teleírt	 képernyő

közepén	vastag,	fekete	keretben	ott	állt	a	definíció:



Rövid	csend	következett.
–	És	hány	ló	halt	meg?	–	érdeklődött	Robin	vékony	hangon.
–	Kettő	–	vágta	rá	Matthew,	és	sarkon	fordulva	kiment.
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…you	ain’t	seen	the	last	of	me	yet,
I’ll	find	you,	baby,	on	that	you	can	bet.
(…nem	most	láttál	utoljára	engemet,

Megtalállak,	abban	biztos	lehetsz.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Showtime’
(Kezdés)

Vasárnap	este	fél	nyolckor	Strike	az	Euston-pályaudvar	előtt	álldogált,	és
az	 utolsó	 cigarettáját	 szívta	 azelőtt,	 hogy	 majd’	 közel	 kilenc	 óra	 utazás
után	megérkezik	Edinburghba.
Elin	csalódott	volt,	hogy	kihagyja	az	esti	koncertet,	és	inkább	az	ágyban

töltötték	 a	 délután	 nagyobbik	 részét	 –	 ezzel	 a	 megoldással	 Strike	 is
könnyedén	 kibékült.	 A	 hálószobán	 kívül	 Elin	 gyönyörű,	 összeszedett,
hűvös	jelenség	volt,	de	az	ágyban	határozottan	gátlástalanabbul	viselkedett.
Ahogy	most	felidézett	magában	bizonyos	erotikus	képeket,	hangokat	(azt	a
kissé	nedves,	hófehér	bőrt	az	ajka	alatt,	a	nyögést	Elin	tágra	nyílt,	sápadt
ajkain),	az	még	különlegesebb	ízt	kölcsönzött	a	nikotinnak.	Elin	csodaszép
lakásában,	 a	 Clarence	 Terrace-on	 tilos	 a	 dohányzás,	 mert	 a	 kislánya
asztmás.	Strike-nak	így	a	szex	utáni	cigaretta	helyett	be	kellett	érnie	azzal,
hogy	igyekezett	nem	elaludni,	Elin	pedig	a	hálószobai	tévén	megmutatott
neki	egy	felvételt,	amin	a	romantikus	zeneszerzőkről	beszélt.
–	 Hát	 tudod,	 úgy	 nézel	 ki,	 mint	 Beethoven	 –	 szólt	 oda	 Strike-nak

elgondolkodva,	 amikor	 a	 kamera	 épp	 a	 zeneszerző	 márványportréjára
közelített.
–	 Ja,	 betört	 orral	 –	 tette	 hozzá	 Strike.	 Ezt	 már	 mondta	 neki	 valaki

korábban	is.
–	És	 pontosan	minek	 is	mész	 Skóciába?	 –	 érdeklődött	 Elin,	miközben

Strike	az	ágy	szélén	ülve	már	csatolta	is	fel	a	műlábát.	A	hálószoba	krém-
fehér	 színekben	 pompázott,	 de	mégsem	volt	 olyan	 nyomasztóan	 puritán,
mint	Ilsa	és	Nick	vendégszobája.



–	 Egy	 nyomot	 követek	 –	 felelte	 Strike,	 bár	 jól	 tudta,	 hogy	 ez	 azért
túlzás.	 A	 gyanakvásán	 kívül	 az	 égvilágon	 semmi	 sem	 kapcsolta	 Donald
Lainget	 és	 Noel	 Brockbanket	 a	 levágott	 lábhoz.	 De	 bármennyire	 is
bosszantotta,	hogy	majd’	300	fontot	elvisz	az	utazás,	egyáltalán	nem	bánta
meg,	hogy	úgy	döntött,	elmegy.
A	műlába	sarkával	eltaposta	a	cigarettáját,	és	bement	a	pályaudvarra.	A

boltban	vett	mindenféle	ennivalót,	aztán	felült	az	éjszakai	vonatra.
Talán	 kicsi	 ez	 a	 fülke	 a	 keskeny	 priccsel,	 a	 lehajtható	mosdóval,	 de	 a

hadseregben	 járt	ő	már	ennél	 sokkal	kényelmetlenebb	helyeken	 is.	Aztán
örömmel	 tapasztalta,	 hogy	 az	 ágyon	mégis	 elfér	 teljes	 190	 centijével	 is,
ráadásul	 kisebb	 térben	 mindig	 könnyebben	 mozgott,	 ha	 a	 műlábát
lecsatolta.	Egyedül	az	zavarta,	hogy	túlfűtötték	a	fülkéjét	–	saját	lakásában,
a	tetőtérben	olyan	hőmérséklet	uralkodott,	ami	ellen	minden	nő	ismerőse
dideregve	 tiltakozott	volna;	nem	mintha	egyetlen	nő	 is	 töltött	volna	akár
egyetlen	éjszakát	is	nála	a	padláson.	Elin	még	csak	nem	is	járt	ott;	a	húgát,
Lucyt	 sem	 hívta	 oda	 soha,	 nehogy	 szétzúzza	 benne	 azt	 az	 illúziót,	 hogy
újabban	 rengeteg	 pénzt	 keres.	 Érdekes,	 most,	 hogy	 belegondolt,	 rájött,
hogy	Robin	az	egyetlen	nő,	aki	egyáltalán	járt	a	lakásában.
A	vonat	nagy	rándulással	elindult.	Padok,	 tartóoszlopok	suhantak	el	az

ablak	 előtt.	Strike	 leült	 a	 priccsre,	 előszedte	 az	 első	baconös	bagettjét	 és
jókorát	 harapott	 belőle;	 közben	 az	 jutott	 eszébe,	 ahogy	 Robin	 ott	 ül	 a
konyhaasztalánál,	 holtsápadtan	 és	 zaklatottan.	Örült	 is,	 hogy	most	 otthon
van	Mashamban,	ahol	legalább	biztosan	nincs	veszélyben.	Legalább	emiatt
nem	kell	most	aggódnia.
Mélységesen	 ismerős	 helyzet	 volt	 ez	 Strike-nak.	 Mintha	 megint	 a

seregben	 lenne,	 azért	 utazna	 át	 az	 ország	 egyik	 végéből	 a	 másikba,	 a
lehető	 legolcsóbban,	 hogy	 a	 Különleges	 Nyomozó	 Egység	 edinburghi
irodájában	jelentkezzen	szolgálatra.	Valójában	sosem	állomásozott	ott.	De
azt	 tudta,	 hogy	 az	 iroda	 a	 város	 közepén,	meredek	 sziklafal	 tetején	 álló
várban	kapott	helyet.
Később,	 miután	 a	 zörgő	 folyosón	 elbotorkált	 a	 vécére,	 alsónadrágra

vetkőzve	ledőlt	a	vékony	takaróra	aludni,	vagyis	inkább	csak	szunyókálni.
Megnyugtatónak	 érezte	 a	 vonat	 dülöngélő	 ringatását,	 de	 a	meleg	meg	 a
lassítások-gyorsítások	 folyton	 kizökkentették	 az	 álmából.	 Amióta	 az	 a
páncélautó	 felrobbant	 alatta	 Afganisztánban,	 és	 elvitte	 a	 fél	 lábát	 és	 két
bajtársát,	 Strike	 nem	 nagyon	 tudott	 olyan	 járműben	 utazni,	 amit	 más
vezetett.	Most	rá	kellett	jönnie,	hogy	ez	az	enyhe	fóbiája	a	vonatozásra	is



kiterjed.	 Háromszor	 is	 felverte	 álmából	 egy	 szembejövő	 mozdony
fütyülése,	 mintha	 riasztót	 hallana;	 a	 kanyarokban	 kicsit	 bedőlő
szerelvénytől	a	rémület	jutott	eszébe,	ahogy	az	a	hatalmas	fémszörnyeteg
felborul	alatta,	megpördül,	és	darabokra	szakadva	megáll…
A	vonat	negyed	hatkor	gördült	be	az	edinburghi	Waverley	pályaudvarra,

de	 a	 reggelit	 csak	 hatkor	 hozták.	 Strike	 arra	 ébredt,	 hogy	 a	 hordár
végigmegy	 a	 kocsin	 a	 tálcákkal.	 Amikor	 fél	 lábon	 egyensúlyozva
kinyitotta	neki	az	ajtót,	az	egyenruhába	bújt	fiatalemberből	önkéntelenül	is
kis	ijedt	kiáltás	szakadt	ki:	Strike	műlábát	bámulta	mögötte,	a	padlón.
–	 Bocsi,	 haver	 –	 mondta	 végül	 kemény	 skót	 akcentussal,	 a	 műlábról

Strike	 lábcsonkjára	 pillantva.	 Végül	 kilogikázta,	 hogy	 az	 utas	 mégsem
vágta	le	a	saját	lábát	út	közben.	–	Úh,	ciki!
Strike	 vidáman	 elvette	 tőle	 a	 tálcát,	 és	 becsukta	 az	 ajtót.	A	 félálomban

töltött	 éjszaka	 után	 inkább	 egy	 cigarettára	 vágyott,	 nem	 a	 gumiszerű,
mikróban	 melegített	 croissant-ra,	 így	 nekiállt	 felcsatolni	 a	 műlábát	 és
felöltözni.	Közben	feketén	felhörpintette	a	kávéját,	és	az	elsők	között	lépett
le	a	szerelvényről	a	hűvös	skót	reggelbe.
A	pályaudvar	 úgy	 helyezkedett	 el,	 hogy	 az	 embernek	 az	 a	 fura	 érzése

támadt,	 valami	 mély	 gödör	 legalján	 van.	 A	 harmonikaszerűen	 osztott
üvegtetőn	át	Strike	kivehette	a	város	magasabb	pontjain	álló	sötét,	gótikus
épületek	 körvonalait.	 Megkereste	 a	 helyet	 a	 taxiállomás	 mellett,	 ahová
Hardacre-rel	 megbeszélték	 a	 találkozót,	 leült	 egy	 hideg	 fémpadra	 a
hátizsákjával	a	lábánál,	és	rágyújtott.
Hardacre	 csak	 húsz	 perc	 múlva	 futott	 be,	 és	 Strike-ot	 rögtön	 valami

mélységes	 rossz	érzés	 fogta	el.	Annyira	hálás	volt,	hogy	megúszhatja	az
autóbérlés	költségét,	hogy	bunkóságnak	érezte	volna	megkérdezni,	milyen
kocsija	is	van	a	barátjának.
Egy	Mini.	Egy	kibaszott	Mini…
–	Oggy!
Azzal	 az	 amerikai	 félölelés,	 félkézfogással	 üdvözölték	 egymást,	 ami

már	 a	 brit	 hadseregben	 is	 elterjedt.	 Hardacre	 alacsony,	 barátságos	 képű
nyomozó	 volt,	 ritkás	 haja	 világosbarna.	 Strike	 jól	 tudta,	 milyen	 éles
nyomozóösztön	rejtőzik	jellegtelen	kinézete	mögött.	A	Brockbank-ügyben
együtt	 dolgoztak,	 és	 már	 ez	 is	 épp	 elég	 volt,	 hogy	 összebarátkozzanak,
amilyen	gondok	lettek	később	az	ügyből.
Hardacre-nek	 csak	 akkor	 esett	 le,	 hogy	 talán	 megemlíthette	 volna,

milyen	 kocsija	 van,	 amikor	 végignézte,	 ahogy	 a	 barátja	 behajtogatja	 a



lábait	a	Minibe.
–	 El	 is	 felejtettem	 már,	 mekkora	 melák	 vagy	 –	 jegyezte	 meg.	 –

Elboldogulsz	ezzel?
–	Hát	persze	–	bólintott	Strike,	és	amennyire	csak	lehetett,	hátratolta	az

ülést.	–	Nagyon	hálás	vagyok,	hogy	kölcsönadod,	Hardy.
De	legalább	automata	váltós.
A	 kis	 kocsiban	 kikanyarogtak	 a	 pályaudvar	 körüli	 utakról,	 aztán	 fel	 a

hegyre,	 a	 koromfekete	 épületek	 közé,	 amelyeket	 az	 üvegtetőn	 keresztül
már	megpillantott.	Hűvös,	szürke	kora	reggel	volt.
–	Asszem	később	majd	szebb	idő	lesz	–	mormogta	Hardacre,	miközben

a	 Royal	 Mile	 meredek,	 macskaköves	 utcácskáin	 kapaszkodtak	 felfelé,
skótkockás	 dolgokat	 és	 oroszlános	 zászlókat	 kínáló	 boltok,	 vendéglők,
kávézók,	 szellemtúrákat	 hirdető	 táblák	 között.	 Jobbra,	 a	 keskeny
mellékutcákon	egy-egy	pillanatra	látszott	az	alattuk	elterülő	város.
A	 hegytetőn	 feltűnt	 a	 vár	 is:	 az	 égre	 kirajzolódó	 sötét,	 fenyegető

tömegét	magas	kőfal	ölelte	körül.	Hardacre	jobbra	fordult,	nem	a	címeres
kapuk	 felé,	 ahol	 már	most	 is	 ott	 várakoztak	 a	 sorban	 állást	 lerövidíteni
kívánó	 turisták.	 Egy	 kis	 fabódénál	 bemondta	 a	 nevét,	 felmutatta	 a
belépőkártyáját,	és	már	hajtott	 is	 tovább,	egyenesen	a	vulkáni	 sziklafalba
vágott	 kapu	 felé,	 amely	 egy	 fényesen	 megvilágított	 alagútba	 vezetett,	 a
falán	 vastag	 elektromos	 vezetékekkel.	 Az	 alagútból	 kikanyarodva	 már
magasan	a	város	fölött	jártak,	mellettük,	a	bástyafokon	ágyúk	sorakoztak.
Alattuk	a	fekete-arany	város	ködbe	burkolózó	tornyai,	háztetői,	el	egész	a
Firth	of	Forth-ig	a	távolban.
–	 Szép	 –	 jegyezte	 meg	 Strike,	 és	 az	 ágyúkhoz	 ment,	 hogy	 jobban

megcsodálhassa	a	kilátást.
–	 Nem	 rossz	 –	 bólintott	 Hardacre,	 kissé	 unott	 pillantást	 vetve	 a	 skót

fővárosra.	–	Erre,	Oggy!
Egy	 fából	 készült	 oldalajtón	 jutottak	 be	 a	 várba.	 Strike	 csak	 ment	 a

barátja	 után	 a	 hűvös,	 keskeny,	 kőpadlós	 folyosón,	 aztán	 fel	 néhány
fordulónyi	 lépcsőn,	 bár	 ez	 a	 jobb	 térdízületének	 nem	 tett	 valami	 jót.
Díszegyenruhás,	 viktoriánus	 katonatisztek	 képei	 lógtak	 a	 falon
szabálytalan	távolságokra	egymástól.
Az	 első	 emeleten	 egy	 ajtó	 újabb	 folyosóra	 nyílt,	 ezt	 mindkét	 oldalon

irodák	 szegélyezték.	 A	 falakat	 kórházi	 zöldre	 festették,	 az	 elnyűtt
szőnyegpadló	 sötét	 rózsaszín	 volt.	 Bár	 sosem	 járt	 még	 itt,	 Strike-nak
mégis	 rögtön	 valami	 olyan	módon	 tűnt	 ismerősnek	 ez	 a	 hely,	 aminek	 a



régi	 foglaltház	 a	 Fulbourne	 Streeten	 a	 közelébe	 sem	 érhetett.	 Ez	 volt	 az
élete,	 pont	 ilyen:	 ha	 most	 leülne	 egy	 gazdátlan	 íróasztalhoz,	 tíz	 percen
belül	ugyanúgy	bele	tudna	feledkezni	a	munkába.
A	 falon	 poszterek	 lógtak,	 az	 egyik	 arra	 emlékeztette	 a	 nyomozókat,

milyen	 fontos	 is	 az	 első	 óra	 (közvetlenül	 a	 bűncselekmények	 után	 az	 a
rövid	 időszak,	 amikor	 a	 legtöbb	 nyom	 és	 információ	 szedhető	 össze	 a
lehető	 legkönnyebben),	 és	 milyen	 eljárást	 kell	 követni	 ilyenkor;	 egy
másikon	 széles	 körben	 elterjedt	 kábítószerek	 képei	 díszelegtek.	 Itt-ott
táblákon	 mindenféle	 folyamatban	 lévő	 nyomozáshoz	 kapcsolódó
újdonságok	 és	 határidők	 („telefon-	 és	 DNS-vizsgálat	 még	 nincs	 meg”,
„SPA	 3-as	 űrlap!”),	 kis	 fémtáskákban	mobil	 ujjlenyomatvételre	 alkalmas
készletek.	 A	 laboratórium	 ajtaja	 nyitva	 állt.	 A	 magas	 fémasztalon	 egy
párna	 hevert	 műanyag	 zacskóban,	 rajta	 mindenütt	 sötétbarnás	 vérfoltok.
Mellette	kartondobozban	töményes	üvegek.	Ahol	vérontás	van,	ott	mindig
felbukkan	az	alkohol	is.	A	sarokban	egy	üres	Bell’s	whiskysüveg	állt,	rajta
egy	 vörös	 katonai	 sapka	 –	 pont	 az	 a	 fajta,	 amiről	 a	 katonai	 rendőröket
elnevezték.
Egy	rövid,	szőke	hajú	nő	jött	szembe	velük	hajszálcsíkos	kosztümben.
–	Jó	napot,	Strike	–	köszönt	oda	neki.
Strike	nem	ismerte	fel	azonnal.
–	 Emma	 Daniels.	 Catterick,	 2002	 –	 vigyorodott	 el	 a	 nő.	 –	 Maga	 le-

hanyag-seggfejezte	a	törzsőrmesterünket.
–	Áh,	persze	–	bólintott	Strike,	Hardacre	meg	halkan	kuncogott.	–	Hát,

az	is	volt.	Maga	meg	levágatta	a	haját.
–	Maga	meg	híres	lett.
–	Hát	azt	azért	nem	mondanám	–	felelte	Strike.
Sápadt,	 ingujjra	 vetkőzött	 fiatalember	 dugta	 ki	 a	 fejét	 egy	 irodából

kicsit	távolabb	a	folyosón,	és	érdeklődve	hallgatta	a	beszélgetést.
–	Mennünk	 kell,	 Emma	 –	 fordult	 a	 nőhöz	 Hardacre.	 –	 Tudtam,	 hogy

nagy	 lesz	 az	 érdeklődés,	 ha	 meglátnak	 –	 mondta	 Strike-nak,	 miután
betuszkolta	a	saját	irodájába	és	behúzta	a	háta	mögött	az	ajtót.
Elég	sötét	szobája	volt,	 leginkább	azért,	mert	az	ablaka	egyenesen	egy

sivár,	 repedezett	 sziklafalra	 nézett.	 Hardacre	 családi	 fényképekkel	 és
jókora	 söröskorsó-gyűjteményével	 próbálta	 feldobni	 a	 folyosóról	 már
ismerős	zöldre	festett	falakat	és	a	kopott,	rózsaszín	szőnyegpadlót.
–	Na	 jól	 van,	Oggy	 –	 pötyögött	 valamit	 a	 billentyűzetén,	 aztán	 felállt,

hogy	Strike	le	tudjon	ülni	az	asztalhoz.	–	Itt	is	van.



A	Különleges	 Nyomozó	 Egység	 mindhárom	 brit	 biztonsági	 szolgálat
adataihoz	hozzáfért.	A	számítógép	képernyőjén	ott	virított	Noel	Campbell
Brockbank	 arcképe.	 Azelőtt	 készült,	 hogy	 Strike	megismerte,	 mielőtt	 az
arcát	 ért	 ütésektől	 az	 egyik	 szemgödre	 véglegesen	 beljebb	 nem	 süllyedt
kicsit,	 és	 az	 egyik	 füle	meg	 nem	 nagyobbodott.	 Sötét,	 rövidre	 nyírt	 haj,
hosszúkás,	 keskeny	 arc,	 az	 állkapcsán	 körben	 kékes	 borostával,	 és
szokatlanul	 magas	 homlok	 –	 amikor	 először	 látta,	 Strike-nak	 az	 jutott
eszébe,	 hogy	 ez	 a	 hosszúkás	 arc	 meg	 a	 kicsit	 féloldalas	 vonások	 úgy
néznek	ki,	mintha	Brockbank	fejét	egy	satuval	szorították	volna	össze.
–	Azt	nem	engedhetem	meg,	hogy	bármit	kinyomtass,	Oggy	–	folytatta

Hardacre,	amikor	Strike	leült	a	gép	elé,	a	görgős	székbe.	–	De	mondjuk,
lefotózhatnád	a	monitort.	Kérsz	kávét?
–	Inkább	teát,	ha	van.	Köszi!
Hardacre	 kiment,	 gondosan	 becsukva	 maga	 mögött	 az	 ajtót,	 Strike

pedig	előhúzta	a	mobilját,	és	nekiállt	fényképezni	a	monitort.	Amikor	úgy
érezte,	 már	 biztosan	 sikerült	 legalább	 egy	 jó	 képet	 csinálnia
Brockbankről,	 lejjebb	 görgetett	 az	 adatlapjára,	 feljegyezte	 a	 születési
dátumát	és	egyéb	személyes	adatait.
Brockbank	 karácsonykor,	 december	 24-én	 született	 ugyanabban	 az

évben,	amikor	maga	Strike	is.	Amikor	belépett	a	seregbe,	egy	Barrow-in-
Furness-i	lakcímet	adott	meg.	Nem	sokkal	a	Granby-hadművelet	előtt	(ezt
a	 nyilvánosság	 inkább	 az	 „első	 Öböl-háború”	 néven	 ismeri)	 elvett
feleségül	egy	katonaözvegyet,	akinek	két	lánya	is	volt;	az	egyik	Brittany.	A
fiuk	akkor	született,	amikor	Brockbank	Boszniában	szolgált.
Strike	 végignézte	 és	 -jegyzetelte	 az	 adatlapot,	míg	 el	 nem	 ért	 addig	 a

mindent	 megváltoztató	 sérülésig,	 amely	 véget	 vetett	 Brockbank
pályafutásának.	Ekkor	Hardacre	 lépett	 be	 két	 csészével,	 Strike	 pedig	 egy
elmormogott	 „köszönöm”-mel	 tovább	 tanulmányozta	 az	 elektronikus
nyilvántartást.	 Meg	 sem	 említették	 benne	 az	 eredeti	 bűncselekményt,
amivel	Brockbanket	vádolták,	és	aminek	ügyében	Hardacre-rel	nyomoztak
utána	–	mindketten	a	mai	napig	meg	voltak	róla	győződve,	hogy	abban	is
bűnös	 volt.	 Strike	 katonai	 pályafutásának	 egyik	 legnagyobb	 kudarcaként
élte	 meg,	 hogy	 megúszta.	 Legélénkebb	 emlékképében	 a	 férfi	 vadállati
arckifejezéssel	vetette	rá	magát,	kezében	egy	törött	sörösüveggel.	Akkora
lehetett,	 mint	 maga	 Strike,	 talán	 még	 magasabb	 is.	 Amikor	 Strike
megütötte,	 ő	meg	nekicsapódott	 a	 falnak,	 az	 olyan	 hangot	 adott,	mesélte
Hardacre	később,	mint	egy	könnyűszerkezetű	barakkba	rohanó	autó.



–	 Látom,	 szép	 zsíros	 katonai	 nyugdíjat	 kap	 –	 morogta	 Strike,	 és
kijegyzetelte	 a	 számos	 címet,	 ahol	 átvették	 a	 pénzt,	 amióta	 Brockbank
elhagyta	 a	 sereget.	 Először	 hazament,	 Barrow-in-Furnessbe.	 Aztán
Manchesterbe,	és	kicsit	kevesebb	mint	egy	évig	lakott	ott.
–	Aha!	–	szaladt	ki	a	száján	halkan.	–	Akkor	tényleg	te	voltál,	te	szemét!
Brockbank	 Market	 Harborough-ba	 költözött	 tovább	 Manchesterből,

aztán	vissza	Barrow-in-Furnessbe.
–	Ez	itt	micsoda,	Hardy?
–	Pszichószakvélemény	–	felelte	Hardacre,	aki	közben	leült	a	fal	mellé,

egy	 kisebb	 székre,	 és	 maga	 is	 elmélyedt	 egy	 dossziéban.	 –	 Nos,	 ezt
egyáltalán	 nem	 szabadna	 látnod.	 Nagy	 figyelmetlenség	 volt	 részemről,
hogy	ott	hagytam.
–	Hát	nagy	–	bólogatott	Strike,	és	megnyitotta.
Csakhogy	 a	 pszichiátriai	 jelentésből	 nem	 tudott	 meg	 semmi	 olyat,

amivel	ne	lett	volna	amúgy	is	tisztában.	Brockbankről	csak	akkor	derült	ki,
hogy	 alkoholista,	 amikor	 kórházba	 került.	 Az	 orvosai	 hosszasan
vitatkoztak	 róla,	 a	 tünetei	 közül	melyeket	 okozta	 az	 alkohol,	melyeket	 a
poszttraumás	stressz,	és	melyeket	a	traumás	agysérülés.	Strike-nak	közben
több	 szakkifejezésre	 is	 rá	 kellett	 keresnie,	 olyanokra,	 mint	 azafázia
(beszédzavar),	 dizartria	 (artikulációszavar),	 alexitímia	 (az	 ember	 saját
érzelmeinek	megértésében,	felismerésében	jelentkező	zavar).
Az	emlékezetkiesés	ekkoriban	persze	kapóra	jött	Brockbanknek.	Ugyan,

mennyire	lett	volna	nehéz	ezeket	a	klasszikus	tüneteket	szimulálnia?
–	Csak	azt	nem	vették	 számításba	–	 jegyezte	meg	Strike,	 aki	 több	más

traumás	agysérüléstől	szenvedőt	is	ismert	és	kedvelt	is	–,	hogy	már	eleve
egy	pöcs	volt.
–	Az	igaz	–	helyeselt	Hardacre,	és	kortyolt	egyet	a	kávéjából.
Strike	bezárta	Brockbank	adatlapjait,	és	megnyitotta	Laingét.	A	fényképe

egészen	 pontosan	 olyannak	 mutatta,	 amilyenre	 emlékezett.	 Laing	 alig
húszéves	volt,	amikor	először	 találkoztak	–	széles	vállú,	 sápadt	bőrű	 fiú,
alacsony	homlokkal,	egy	menyét	apró,	sötét	szemével.
Strike	 elég	 jól	 emlékezett	 Laing	 rövid	 katonai	 pályafutásának

részleteire,	hisz	ő	vetett	neki	véget.	Lejegyezte	Laing	anyjának	melrose-i
lakcímét,	 aztán	 átfutotta	 a	 dokumentumot,	majd	megnyitotta	 a	 szintén	 ott
álló	pszichiátriai	szakvéleményt.
Igen	 valószínű,	 hogy	 tünetei	 antiszociális,	 illetve	 borderline

személyiségzavarra	 utalnak…	 valószínű,	 hogy	 a	 jövőben	 is	 veszélyt



jelenthet	mások	testi	épségére…
Hangos	kopogás	hallatszott	az	ajtó	felől.	Strike	erre	gyorsan	bezárta	a

képernyőn	 a	 dokumentumokat,	 és	 felállt.	 Hardacre	 épp	 csak	 odaért	 az
ajtóhoz,	amikor	egy	szigorú	képű,	kosztümös	nő	nyomult	be.
–	 Van	 már	 valamije	 Timpsonról?	 –	 mordult	 Hardacre-re.	 Strike-ra

hosszú,	 gyanakvó	 pillantást	 vetett,	 a	 nyomozó	 pedig	 úgy	 vette	 ki,	 már
eddig	is	nagyon	jól	tudta,	hogy	itt	van.
–	Akkor	 én	megyek	 is,	Hardy	–	 szólalt	meg	Strike.	 –	 Jó	volt	 dumálni

kicsit.
Hardacre	 futtában	 bemutatta	 a	 barátját	 az	 altisztnek,	 röviden

összefoglalta	eddigi	kapcsolatukat,	aztán	kikísérte	Strike-ot.
–	Sokáig	bent	leszek	–	mondta,	amikor	kezet	fogtak	a	kijáratnál.	–	Hívj

fel,	amikor	már	tudod,	mikor	hozod	vissza	a	kocsit!	Jó	utat!
Ahogy	Strike	óvatosan	lement	a	lépcső	kőfokain,	egyszerűen	nem	tudott

nem	arra	gondolni,	 hogy	 lehetne	ő	 is	 itt,	 itt	 dolgozhatna	Hardacre-rel,	 a
Különleges	 Nyomozó	 Egység	 ismerős	 rutinja	 és	 elvárásai	 szerint.	 A
seregben	szerették	volna,	ha	marad,	még	a	fél	lába	nélkül	is.	Sosem	bánta
meg,	hogy	úgy	döntött,	kilép,	de	most,	hogy	ilyen	hirtelen	egy	kicsit	újra
elmerült	 a	 régi	 életében,	 kikerülhetetlen	 nosztalgiahullám	 söpört	 végig
rajta.
Végül	 kilépett	 a	 vastag	 felhőréteg	 repedésén	 át	 ragyogó	 gyengécske

napfénybe,	és	úgy	érezte,	még	sosem	tudatosult	benne	ennyire,	milyen	más
helyzetben	 is	 van	most.	Most	már	 szabadon	 fittyet	 hányhatott	 az	 elborult
felettesek	követeléseire,	otthagyhatta	a	kőbe	vájt	irodákat,	de	ezért	cserébe
nem	állt	rendelkezésére	többet	a	Brit	Hadsereg	ereje,	státusa	sem.	Teljesen
egyedül	volt,	úgy	indult	erre	az	útra,	ami	könnyen	tévútnak	is	bizonyulhat.
Csak	néhány	cím	a	 fegyvere,	 azzal	 szegődik	a	nyomába	annak,	 aki	 azt	 a
női	lábat	küldte	Robinnak.
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Where’s	the	man	with	the	golden	tattoo?
(Hol	az	a	pasas	az	arany	tetkóval?)

Blue	Öyster	Cult:	‘Power	Underneath	Despair ’
(Az	erő	a	kétségbeesésen	túl)

Ahogy	 Strike	 várta	 is,	 a	Mini	még	 a	 lehető	 leghátrébb	 állított	 üléssel	 is
szörnyen	kényelmetlen	volt.	Mivel	a	jobb	lába	hiányzott,	a	gázt	is	a	ballal
kellett	 nyomnia.	 Ehhez	 viszont	 nagyon	 agyafúrtan	 és	 kényelmetlenül
kellett	 beékelnie	 a	 testét	 az	 aprócska	 helyre.	 A	 skót	 fővárosból	 kiérve
sikeresen	 ráhajtott	 a	 nyugodt,	 egyenes	 A7-es	 útra	Melrose	 felé,	 és	 csak
ekkor	tudta	a	figyelmét	a	vezetés	részleteiről	Donald	Laing	közlegény	felé
fordítani,	a	Királyi	Határőrezredből,	akivel	először	tizenegy	évvel	azelőtt
találkozott	a	ringben.
A	meccsre	 estefelé	 került	 sor	 egy	 sivár,	 sötét	 sportcsarnokban,	 ötszáz

üvöltő	 katonatársuk	 rekedt,	 visszhangzó	 kiabálása	 közepette.	Akkor	még
Cormoran	 Strike	 tizedes	 volt	 csak	 a	 Királyi	 Katonai	 Rendőrség
kötelékében,	egészséges,	jó	kondiban,	dagadó	izmokkal,	két	erős	lábon,	és
készen	 állt	 az	Ezredközi	Ökölvívó-torna	 keretei	 közt	 bemutatni,	mit	 tud.
Laing	szurkolói	 legalább	háromszor	annyian	voltak,	mint	az	övéi.	Ebben
persze	 nem	 volt	 semmi	 személyes.	 A	 katonai	 rendőröket	 elvből	 nem
szerette	 senki.	 Ha	 láthatják,	 hogy	 valaki	 kiüt	 egy	 vörös	 sapkást	 az	 este
végén,	azzal	mindenki	igen	elégedett	lett	volna.	A	két	nagydarab	ökölvívó
összecsapása	volt	az	utolsó	meccs	aznap	este.	A	 tömeg	üvöltése	második
szívverésként	lüktetett	mindkettejük	ereiben.
Strike	 emlékezett,	 hogy	 az	 ellenfelének	 apró,	 fekete	 szeme	 volt	 és

nagyon	rövidre	vágott	haja,	sötétvörös,	mint	a	róka	bundája.	Az	egész	bal
alkarját	 egy	 sárga	 rózsát	 ábrázoló	 tetoválás	 borította.	 A	 nyaka	 sokkal
vastagabb	 volt,	mint	 keskeny	 állkapcsa,	 sápadt,	 csupasz	mellkasán	 pedig
úgy	 feszültek	 az	 izmok,	mint	 egy	márvány	Atlasz-szobron.	 Fehér	 bőrén
szúnyogcsípésként	éktelenkedtek	a	karját	és	vállát	ellepő	szeplők.



Négy	menet	 után	 döntetlenre	 álltak:	 a	 fiatalabb	 harcos	 talán	 egy	 kicsit
gyorsabb	volt,	de	Strike	meg	technikásabb.
Az	 ötödik	 menetben	 Strike	 elhárított	 egy	 ütést,	 megtévesztésből

ellenfele	 feje	 felé	 csapott,	 aztán	 úgy	 vesén	 vágta	 Lainget,	 hogy	 az	 a
padlóra	került.	Az	ellene	szurkolóknak	hirtelen	elállt	a	szava,	ahogy	Strike
ellenfele	 a	 földre	 zuhant,	 aztán	 olyan	 fújolás	 zendült	 fel	 a	 visszhangzó
csarnokban,	mintha	elefántok	trombitálnának.
Laing	 hatra	 már	 fel	 is	 állt,	 de	 önfegyelmének	 jó	 része	 lent	 maradt	 a

padlón.	 Vadul	 csapkodott,	 egy	 ideig	 nem	 volt	 hajlandó	 elereszteni	 az
ellenfelét,	amiért	a	bíró	keményen	meg	is	rótta,	aztán	a	menet	végét	jelző
gong	 után	 megpróbálkozott	 még	 egy	 ütéssel,	 és	 ezért	 újabb
figyelmeztetést	kapott.
Egy	perccel	a	hatodik	menet	kezdete	után	Strike-nak	sikerült	az	immár

vérző	orrú	ellenfelének	egyre	romló	technikájából	erényt	kovácsolni,	és	a
kötelekhez	szorította	Lainget.	De	amikor	a	bíró	szétválasztotta	őket,	majd
megadta	a	jelet	a	folytatásra,	Laing	a	civilizált	viselkedés	utolsó	maradékát
is	 feladta,	 és	megpróbálta	 lefejelni.	A	 bíró	 próbált	 közbelépni,	 de	Laing
teljesen	megvadult.	 Strike	 épp	 csak	 el	 tudott	 kerülni	 egy,	 az	 ágyéka	 felé
irányzott	rúgást,	de	aztán	a	másik	karjai	a	nyaka	köré	fonódtak,	és	fogai	az
arcában	vicsorogtak.	Strike	távolról,	halványan	hallotta	a	bíró	kiabálását,
meg	 ahogy	 a	 közönség	 zaja	 hirtelen	 elült,	 amint	 a	 lelkesedésből
kényelmetlen	 érzés	 lett	 a	 Laingből	 áradó	 csúf	 erő	 láttán.	 A	 bíró	 végül
sikeresen	 szétszedte	 őket,	 ordítozott	 Lainggel,	 de	 az	 mintha	 meg	 se
hallotta	 volna,	 csak	 összeszedte	 magát	 egy	 kicsit,	 és	 már	 ütött	 is	 Strike
felé,	aki	ellépett	előle,	és	bevitt	egy	kemény	csapást	a	hasába.	Laing	kétrét
görnyedt,	 kiszaladt	 a	 tüdejéből	 a	 levegő,	 és	 térdre	 esett.	 Strike	 halovány
taps	közepette	hagyta	el	a	ringet,	az	arcán	vér	folydogált	a	csípős,	harapott
sebből.
Strike	 másodikként	 végzett	 a	 tornán	 egy	 őrmester	 mögött	 a	 3-as

ejtőernyős	 zászlóaljból,	 és	 két	 hét	 múlva	 át	 is	 helyezték	 máshová
Aldershotból,	de	az	a	hír	még	eljutott	hozzá,	hogy	Laing	laktanyafogságot
kapott	a	 szorítóban	 tanúsított	 fegyelmezetlensége	és	erőszakossága	miatt.
Kaphatott	 volna	 persze	 szigorúbb	 büntetést	 is,	 de	 Strike	 azt	 is	 hallotta,
hogy	 a	 rangidős	 tiszt	 elfogadta	 a	mentőkörülményeit.	Laing	 azt	 állította,
hogy	eleve	feldúltan	lépett	a	ringbe,	mert	akkor	jutott	el	hozzá	a	hír,	hogy
a	menyasszonya	elvetélt.
De	 Strike	 már	 akkor,	 évekkel	 azelőtt,	 hogy	 megtudta	 volna	 Laingről



mindazt,	ami	miatt	most	itt	autózik	az	országúton	a	kölcsön-Miniben,	sem
hitte	 el,	 hogy	 a	 halott	 magzat	 jelentett	 volna	 bármit	 annak	 a	 háborgó
vadállatnak,	amit	hirtelen	megérzett	Laing	csupasz,	sápadt,	fehér	bőre	alatt.
Amikor	elhagyta	az	országot,	a	férfi	metszőfogainak	nyoma	még	mindig
látható	volt	az	arcán.
Három	 évvel	 később	 Ciprusra	 érkezett,	 hogy	 egy	 állítólagos	 nemi

erőszak	 ügyében	 nyomozzon.	 A	 kihallgatóhelyiségbe	 lépve	 immár
másodszor	találta	magát	szemben	Donald	Lainggel,	aki	akkorra	felszedett
magára	valamicskét,	csináltatott	néhány	további	tetoválást,	és	a	ciprusi	nap
hatására	 az	 arcán	 is	 feltűntek	 a	 szeplők,	mélyen	 ülő	 szemei	 körül	 pedig
sűrű	ráncok	húzódtak.
Laing	 ügyvédje	 egyáltalán	 nem	 meglepő	 módon	 tiltakozott,	 hogy

olyasvalaki	vezesse	a	nyomozást,	akit	ügyfele	egyszer	megharapott,	Strike
így	 elcserélte	 az	 ügyet	 egy	 kollégájával,	 aki	 egy	 kábítószer-terjesztő
hálózatot	 jött	 Ciprusra	 kivizsgálni.	 Amikor	 aztán	 egy	 hét	 múlva	 leült
meginni	 valamit	 ezzel	 a	 kollégájával,	 Strike	meglepve	 hallotta,	 hogy	 az
hajlik	 rá,	 hogy	 higgyen	 Laingnek.	 Laing	 azt	 vallotta,	 az	 állítólagos
áldozattal,	 egy	 helyi	 pincérnővel	 ügyetlen,	 részeg,	 de	 közös
beleegyezéssel	történő	szexuális	kapcsolatot	létesített,	csak	a	nő	ezt	közben
megbánta,	 amikor	 a	 barátja	 meghallotta,	 hogy	 a	 katonával	 távozott	 a
munkahelyéről.	Az	állítólagos	 támadásnak	nem	volt	egyetlen	 tanúja	sem,
de	a	pincérnő	azt	mondta,	Laing	késsel	fenyegette	meg.
–	Olyan	igazi	bulizós	lány	–	nyilatkozott	az	áldozatról	Strike	kollégája

a	Különleges	Egységből.
Strike	ugyan	nem	volt	abban	a	helyzetben,	hogy	ellentmondjon	neki,	bár

azt	 nem	 felejtette	 el,	 hogy	 Laingnek	 már	 korábban	 is	 sikerült	 rangidős
tisztet	 maga	 mellé	 állítania,	 pedig	 akkor	 több	 száz	 tanúja	 volt	 az
erőszakos,	 parancsmegtagadó	 viselkedésének.	 Amikor	 a	 részletekről	 és
Laing	 személyiségéről	 kérdezte	 kollégáját,	 az	 éles	 eszű,	 fanyar	 humorú,
rokonszenves	embernek	írta	le	a	skótot.
–	 Fegyelmezettebb	 mondjuk	 lehetne	 –	 vallotta	 be	 a	 nyomozó,	 miután

átnézte	Laing	dossziéját	–,	de	nem	gondolom,	hogy	erőszakoló	lenne.	Van
felesége	is,	otthoni	lány,	az	is	itt	van	vele.
Strike	 a	 ciprusi	 hőségben	 belevetette	 magát	 a	 kábítószerügyi

nyomozásba.	 Néhány	 héttel	 később	 már	 sűrű	 szakálla	 volt	 (szerencsére
nagyon	 hamar	 tudott	 ilyet	 növeszteni,	 ha	 azt	 akarta,	 hogy	 „ne	 olyan
seregnek”	 nézzen	 ki,	 ahogy	 a	 katonák	 mondták),	 és	 egy	 füstös



padlásszobában	heverészett	a	padlón,	úgy	hallgatta	a	fura	történetet,	amit	a
fiatal	ciprusi	díler	mesélt.	Strike	 torzonborz	volt,	hippiszandált	viselt,	bő
rövidnadrágot,	 és	 vastag	 csuklóján	 mindenféle	 karkötőket	 –	 a	 beszívott
ciprusi	 srác	 talán	 okkal	 gondolhatta,	 hogy	 nem	 pont	 egy	 brit	 katonai
rendőrrel	 beszél.	 Ahogy	 ott	 hevertek	 egymás	mellett,	 kezükben	 egy-egy
dzsointtal,	 a	 srác	 elárulta	 Strike-nak,	mely	 katonák	 árulnak	 kábítószert	 a
szigeten	 –	 és	 nem	 is	 csak	 füvet.	 Olyan	 szörnyű	 kiejtéssel	 beszélt,	 Strike
pedig	 olyan	 kétségbeesetten	 próbálta	 megjegyezni	 ezeket	 a	 valódi
nevekhez	(vagy	akár	álnevekhez)	legfeljebb	közelítő	hangsorokat,	hogy	a
„Dunnulleng”	 névről	 nem	 asszociált	 azonnal	 ismerősre.	 Csak	 akkor
kapcsolta	 össze	 Lainggel,	 amikor	 informátora	 arról	 mesélt,	 hogy
„Dunnulleng”	megkötözte	és	megkínozta	a	feleségét.
–	 Ember	 bolond	 –	 mondta	 tágra	 nyílt	 szemmel,	 szenvtelen	 hangon	 a

srác.	–	Csak	mert	nő	próbálta	elhagyni.
Gondos,	 bár	 lazának	 tűnő	 kérdéseire	 a	 ciprusi	 azt	 is	 elmondta,	 hogy

magától	 Laingtől	 hallotta	mindezt.	Úgy	 tűnt,	 Laing	 részben	 szórakoztató
történetként,	 részben	 pedig	 figyelmeztetésként	 mesélte	 el	 mindezt	 a
fiatalembernek,	akivel	üzletelt.
A	Seaforth	telepre	másnap	rekkenő,	déli	hőségben	ment	el.	Ezek	a	házak

a	 szigeten	 legrégebben	 felhúzott	 katonai	 lakások	 közé	 tartoztak:	 fehérre
festett,	 kissé	 már	 leromlott	 épületek	 voltak.	 Strike	 úgy	 döntött,	 akkor
látogat	 ide,	 amikor	 Laing,	 aki	 ekkorra	 sikeresen	 kibújt	 a	 nemi	 erőszak
vádja	 alól,	 épp	 szolgálatban	 van.	 Megnyomta	 a	 csengőt,	 de	 csak	 távoli
gyereksírást	hallott.
–	Szerintünk	agorafóbiás	–	árulta	el	egy	pletykás	szomszédasszony,	aki

persze	 rögtön	 ajtót	 nyitott,	 hogy	 mindent	 elmondhasson.	 –	 Valami	 nem
stimmel	vele.	Olyan	tényleg	nagyon	visszahúzódó.
–	Na	és	a	férje?	–	érdeklődött	Strike.
–	Hogy	Donnie?	Ó,	ő	szörnyen	jópofa,	a	Donnie	–	villanyozódott	fel	a

szomszédasszony.	–	Hallaná	csak,	hogy	utánozza	Oakley	tizedest!	Hát	pont
olyan.	Szörnyen	vicces!
Volt	arra	szabály,	nem	is	kevés,	mikor	léphet	be	valaki	egy	másik	katona

lakhelyére	annak	kimondott	engedélye	nélkül.	Strike	dörömbölt	az	ajtón,
de	 nem	 kapott	 választ.	 A	 gyereksírást	 még	 mindig	 hallotta.	 A	 házat
megkerülve	 a	 hátsó	 ajtóhoz	 ment.	 Minden	 függöny	 behúzva.	 Itt	 is
bekopogott.	Semmi.
Ha	 meg	 kell	 indokolnia,	 miért	 cselekszik,	 nem	 tudott	 volna	 mást



felhozni,	 csak	azt	 a	gyereksírást.	Lehet,	hogy	nem	 fogadják	el	 elégséges
indoknak,	hogy	házkutatási	parancs	nélkül	is	behatoljon.	Strike	nem	bízott
senkiben,	 aki	 túlságosan	 hallgat	 az	 ösztöneire	 vagy	 a	 megérzéseire,	 de
akkor	meg	volt	róla	győződve,	hogy	valami	nincs	rendben.	A	fura,	gonosz
dolgok	iránt	 igen	kifinomult	érzékkel	rendelkezett.	Egész	gyerekkorában
olyasmiket	látott,	amelyekről	a	legtöbben	inkább	azt	hitték,	csak	filmekben
vannak.
Csak	kétszer	kellett	a	vállával	megtaszítania,	és	az	ajtó	reccsenve	betört.

Rossz	 szag	uralkodott	 a	 konyhában.	A	 szemetet	 napok	óta	 nem	vitték	 ki.
Beljebb	ment.
–	Mrs.	Laing!
Nem	kapott	választ.	A	halk	gyereksírás	az	emeletről	jött;	Strike	elindult

felfelé	a	lépcsőn,	folyamatosan	szólongatva	a	nőt.	A	nagy	hálószoba	ajtaja
nyitva	állt.	Bent	félhomály	volt,	és	rettenetes	szag.
–	Mrs.	Laing?
A	nő	meztelenül	hevert	 az	 ágyon,	 az	 egyik	 csuklójánál	 az	 ágy	 fejéhez

kötözve,	egy	 jókora	vérfoltokkal	borított	 lepedővel	 részben	betakarva.	A
gyerek	ott	 feküdt	mellette	a	matracon	egy	szál	pelenkában.	Strike	 rögtön
látta,	hogy	csontsovány,	és	betegnek	tűnt.
Már	ugrott	is,	hogy	kiszabadítsa	a	nőt,	a	másik	kezével	a	mobiltelefonját

keresgélte,	hogy	mentőt	hívjon,	de	ekkor	a	nő	megtört	hangon	megszólalt:
–	Ne…	menjen…	innen…
Strike	 ritkán	 látott	 olyan	 mélységes	 rettegést.	 Embertelen	 férje	 lassan

szinte	 természetfölötti	 hatalmúnak	 tűnt	 a	 szemében.	 Még	 akkor	 is
könyörgött,	 hogy	 hagyja	 ott,	 amikor	 Strike	 a	 véres,	 feldagadt	 csuklóját
próbálta	 kiszabadítani.	 Laing	 azt	mondta	 neki,	megöli,	 ha	 a	 gyerek	 nem
nyugszik	 le,	 mire	 hazaér.	 Úgy	 látszott,	 ez	 a	 nő	 képtelen	 olyan	 jövőt
elképzelni,	amelyben	Laing	nem	mindenható.

Donald	 Lainget	 17	 év	 börtönre	 ítélték	 azért,	 amit	 a	 feleségével	 tett,	 és
Strike	tanúvallomása	volt,	ami	döntőnek	bizonyult	az	ügyben.	Maga	Laing
a	 végsőkig	 tagadott	mindent,	 azt	 állította,	 a	 felesége	 kötözte	 oda	magát,
hogy	a	nő	ezt	szerette,	kicsit	perverz	volt,	hogy	elhanyagolta	a	gyereket,
hogy	 megpróbálta	 őt	 bűnösnek	 beállítani,	 hogy	 az	 egész	 előre	 kitalált
trükk.
Ezek	 Strike	 legrondább	 emlékei	 közé	 tartoztak.	 Fura	 is	 volt	 most



felidézni,	 ahogy	 a	 Miniben	 a	 felhők	 mögül	 lassan	 kikandikáló	 nap
fényében	ragyogó,	zöld	domboldalak	mellett	suhant	el.	Ez	a	 táj	nem	volt
annyira	 ismerős	 Strike	 számára,	 és	 a	 jókora	 gránitcsúcsok,	 a	 lankás	 kis
dombok	 ürességében,	 nyugodt,	 tágas	 terében	 valami	 idegen	 nagyságot
érzett.	 Gyerekkorának	 nagy	 részét	 a	 tengerparton	 töltötte,	 ahol	 a	 só	 íze
még	a	levegőben	is	benne	volt,	de	itt	erdők-folyók	alkották	a	tájat,	amely
egészen	máshogy	volt	titokzatos,	sőt	titkolózó,	mint	St.	Mawes,	ez	a	szép
csempészmúltra	 visszatekintő	 városka,	 melynek	 színes	 házai	 egészen	 a
tenger	partjáig	nyújtózkodtak.
Miközben	 jobbról	 egy	 igen	 látványos	 viadukt	 tűnt	 fel,	 Strike	 a

pszichopatákon	 gondolkodott	 –	 hogy	 ott	 vannak	 mindenütt,	 nemcsak	 a
lepusztult	 bérházakban,	 a	 nyomornegyedekben,	 foglaltházakban,	 hanem
még	 itt	 is,	 az	 ilyen	 nyugodtan	 gyönyörű	 vidéken.	 Az	 ilyen	 Laing-fajták
olyanok,	 mint	 a	 patkányok	 –	 az	 ember	 tudja	 róluk,	 hogy	 ott	 vannak,
mégsem	foglalkozik	velük	igazán,	amíg	szembe	nem	találkozik	eggyel.
Az	út	két	oldalán	két	miniatűr	kővár	állt	őrt.	A	nap	épp	akkor	 tört	át	a

felhőkön	 vakító	 ragyogással,	 amikor	 Strike	 behajtott	 Donald	 Laing
városkájába.
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So	grab	your	rose	and	ringside	seat,
We’re	back	home	at	Conry’s	bar.
(Hát	fogd	a	rózsád,	a	ring	melletti	helyet,

Conry	bárjában	itt	vagyunk	megint.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Before	the	Kiss’
(A	csók	előtt)

A	 főutcán,	 egy	 bolt	 üvegajtaja	 mögött	 asztalkendő	 lógott.	 A	 helyi
látványosságok	egyszerű,	vonalas	képei	díszítették,	de	Strike	 inkább	arra
figyelt	fel,	hogy	jó	néhány	stilizált,	sárga	rózsa	is	felbukkant,	pont	olyan,
mint	ami	emlékezete	szerint	Donald	Laing	izmos	alkarjára	volt	tetoválva.
Megállt,	és	elolvasta	a	középen	lévő	versikét:

A	 Minit	 lerakta	 az	 apátság	 mellett,	 egy	 parkolóban.	 A	 romok	 vörös
boltívei	 még	 sötétebbnek	 tűntek	 a	 halványkék	 ég	 hátterén.	 Délkeletre,	 a
távolban	ott	magasodott	 az	Eildon-hegy	hármas	 csúcsa;	 ezt	Strike	már	 a
térképen	 kiszúrta,	 innen	 pedig	 látszott	 az	 is,	 milyen	 jellegzetes,	 drámai
eleme	a	tájnak.	Vett	egy	baconös	kiflit	egy	közeli	kávézóban,	majd	a	kinti



asztalnál	 leülve	 megette,	 aztán	 elszívott	 egy	 cigarettát	 és	 megitta	 aznapi
második	 erős	 teáját.	 Aztán	 gyalog	 elindult	 megkeresni	 a	 „Szelet”,	 amit
Laing	 16	 évvel	 azelőtt	 otthoni	 lakcímként	 megadott,	 amikor	 belépett	 a
seregbe.	Strike	nem	volt	biztos	benne,	hogy	is	kéne	értenie	az	utca	nevét:
„Szél”	mint	fuvallat,	vagy	mint	valaminek	a	széle?
A	napsütésben	úgy	tűnt,	jó	az	élet	ebben	a	kisvárosban.	Strike	felsétált	a

lejtős	főutcán	a	főtérre,	ahol	egy	virágágyás	közepén	oszlop	állt,	a	tetején
egyszarvúval.	 A	 járdába	 illesztett	 kerek	 kőlapra	 a	 város	 római	 nevét
vésték:	 Trimontium	 –	 ez,	 gondolta,	 a	 hármas	 csúcsú	 hegyre	 utal	 a
közelben.
Valószínűleg	nem	vette	észre	ezt	a	Szél	nevű	utcácskát,	mely	a	telefonján

lévő	térkép	szerint	a	főutcából	ágazott	le.	Visszafordult,	és	a	jobb	oldalon,
egy	 falban	 talált	 is	 egy	 keskeny	 átjárót,	 alig	 egy	 ember	 szélességűt,	 ami
egy	félhomályos	belső	udvarra	vezetett.	Laingék	régi	házának	élénk,	kék
ajtaja	volt,	előtte	néhány	lépcsőfok.
Egy	 csinos,	 sötét	 hajú	 nő	 nyitott	 ajtót	 szinte	 azonnal,	 amikor	 Strike

bekopogott,	aki	nyilvánvalóan	 túl	 fiatal	volt	ahhoz,	hogy	ő	 legyen	Laing
anyja.	 A	 nyomozó	 elmondta,	 mi	 járatban	 van,	 a	 nő	 pedig	 enyhe	 skót
akcentussal	válaszolt	neki.	Strike	kimondottan	vonzónak	találta.
–	 Mrs.	 Laing?	 Már	 vagy	 tíz	 éve	 nem	 lakik	 itte’.	 –	 De	 mielőtt	 Strike

elkedvetlenedhetett	 volna,	 hozzátette:	 –	 Hanem	 fent	 lakik	 a	 Dingleton
Roadon.
–	A	Dingleton	Roadon?	Az	messze	van?
–	Csak	kicsit	feljebb	a’	utcá’	–	bökött	hátrafelé	a	nő,	jobbra.	–	A	számot

nem	t’om,	sajnos.
–	Semmi	baj.	Köszönöm	a	segítségét!
Ahogy	a	koszos	járdán	visszafelé	sétált	a	napsütötte	térre,	eszébe	jutott,

hogy	 a	 ringben	 a	 fülébe	 suttogott	 ocsmányságok	 kivételével
tulajdonképpen	 sosem	 hallotta	 Donald	 Laing	 hangját.	 Mivel	 továbbra	 is
beépített	 emberként	 kellett	 dolgoznia	 a	 kábítószerügyön,	 életbevágóan
fontos	 volt,	 hogy	 semmiképp	 se	 lássák	 szakállasan	 a	 rendőrségre
mászkálni.	Lainget	tehát	mások	hallgatták	ki	a	letartóztatása	után.	Később,
amikor	az	ügyet	már	 lezárta	és	megborotválkozhatott,	 tanúskodott	Laing
ellen,	de	mire	az	 is	bíróság	elé	állt,	 és	váltig	 tagadta,	hogy	összekötözte
vagy	megkínozta	 volna	 a	 feleségét,	 Strike	már	 el	 is	 repült	 Ciprusról.	A
Market	 Square-en	 áthaladtában	 az	 jutott	 eszébe,	 vajon	 nem	 a	 skót
határvidéki	 akcentusa	 miatt	 voltak-e	 hajlamosak	 annyian	 hinni	 Donnie



Laingnek,	 megbocsátani	 neki,	 sőt	 kedvelni	 is?	 Mintha	 emlékezett	 volna
valami	 olyasmire,	 hogy	 a	 reklámszakemberek	 eszköztárában	 a	 skót
kiejtések	 arra	 használatosak,	 hogy	 tisztességet,	 őszinteséget	 sugalljanak
velük.
Egyelőre	 csak	 egyetlen	kocsmát	 látott	 –	ott	 volt	 bent	 egy	utcácskában,

amely	 mellett	 a	 Dingleton	 Road	 felé	 elhaladt.	 Úgy	 tűnt,	 a	 melrose-iak
szeretik	a	sárga	színt	–	bár	a	falakat	fehérre	festették,	a	kocsma	ajtaja	és	az
ablakok	 is	 világítóan	 élénk	 citromsárgában	 és	 feketében	 pompáztak.
Cornwalli	lelkét	különösen	mulattatta,	hogy	bár	a	városka	a	szárazföldön
helyezkedik	 el,	 a	 kocsmát	 „a	Hajó”-nak	hívják.	Továbbment	 a	Dingleton
Road	felé,	ami	átkanyargott	egy	híd	alatt,	 fel	egy	meredek	domboldalon,
és	eltűnt	a	szeme	elől.
Az,	 hogy	 valami	 „nincs	 messze”,	 elég	 relatív	 kifejezés,	 mint	 már

számtalanszor	 megfigyelte	 azóta,	 hogy	 elvesztette	 az	 alsó	 lábszárát.
Miután	már	tíz	perce	kapaszkodott	felfelé	a	domboldalon,	kezdte	sajnálni,
hogy	nem	ment	inkább	vissza	a	Miniért	a	parkolóba,	az	apátság	mellé.	Két
nőt	 is	 megkérdezett	 az	 utcán,	 nem	 tudják-e,	 hol	 lakik	Mrs.	 Laing;	 azok
udvariasan	 és	 barátságosan	 válaszoltak,	 de	 egyikük	 sem	 tudott	 segíteni.
Kicsit	már	megizzadva	 tovább	baktatott,	 el	 egy	 sor	 fehér	 házikó	mellett.
Ekkor	 egy	 idősebb	 úr	 jött	 vele	 szembe	 tweed	micisapkában,	 egy	 fekete-
fehér	border	collie-val.
–	Elnézést	–	szólította	meg	Strike.	–	Nem	tudja	véletlenül,	hol	lakik	Mrs.

Laing?	Elfelejtettem	a	számot.
–	Messzösz	Laing?	–	kérdezett	 vissza	 a	 kutyasétáltató	 úr,	 és	 bozontos,

ősz	szemöldöke	alól	végigmérte	Strike-ot.	–	Há’	ő	nekem	a	szomszédom!
Hála	istennek!
–	Hárommal	arrább!	–	mutatott	hátra	az	úr.	–	Am’ik	előtt	a	kőkút	van.
–	Nagyon	köszönöm!	–	felelte	hálásan	Strike.
Amikor	 bement	 az	 utcáról	 Mrs.	 Laing	 ajtajához,	 a	 szeme	 sarkából

észrevette,	 hogy	 az	 öregúr	 még	 mindig	 ugyanott	 állva	 figyeli	 őt,	 hiába
rángatná	a	kutya	lefelé	a	domboldalon.
Mrs.	 Laing	 házikója	 tiszta,	 rendes	 háznak	 nézett	 ki.	 Disney-sen	 cuki

állatkaszobrok	 voltak	 elszórva	 a	 gyepen,	 a	 virágágyásokból	 is	 ilyenek
kandikáltak	 ki.	 A	 bejárati	 ajtó	 az	 épület	 oldalából	 nyílt,	 az	 árnyékból.
Strike-nak	 csak	 akkor	 esett	 le,	 amikor	már	 nyúlt	 a	 kopogtató	 után:	 az	 is
lehet,	hogy	pillanatokon	belül	szemben	találja	magát	Donald	Lainggel.
Nem	 történt	 semmi	 egy	 teljes	 percig	 azután,	 hogy	 bekopogott,	 csak	 a



kutyás	 öregúr	 jött	 vissza	 Mrs.	 Laing	 kapujába,	 és	 leplezetlenül	 bámulta
Strike-ot.	 Strike	 azt	 gyanította,	 az	 öreg	 most	 már	 megbánta,	 hogy	 a
szomszédja	 házához	 irányította	 az	 idegent,	 és	 meg	 akar	 bizonyosodni
felőle,	hogy	nem	bántja	az	asszonyt;	de	tévedett.
–	 Otthon	 van	 ám!	 –	 kiáltott	 be	 Strike-nak	 az	 öregúr,	míg	 a	 nyomozó

azon	tűnődött,	kopogjon-e	megint.	–	Csak	flepnis.
–	 Hogy	 micsoda?	 –	 kiáltott	 vissza	 Strike,	 és	 közben	 másodszor	 is

bekopogott.
–	Flepnis.	Süsü.
Az	öregúr	néhány	lépéssel	beljebb	jött	a	kapun	Strike	felé.
–	Há’	bolond!	–	fordította	le	végül	ennek	az	értetlen	angolnak.
–	Áh!	–	nézett	rá	Strike.
Ekkor	kinyílt	az	ajtó,	és	egy	aprócska,	összeaszott,	sápadt	öregasszony

állt	előtte	mélykék	köntösben.	Valami	homályos	 rosszindulattal	nézett	 fel
Strike-ra.	Az	állán	jó	néhány	vastag	szőrszál	meredezett.
–	Mrs.	Laing?
Az	öregasszony	nem	felelt,	csak	nézte	a	véres,	üveges	szemével	–	Strike

könnyen	 meglátta	 bennük,	 hogy	 valaha	 sötét,	 menyétre	 hasonlító
gombszemek	lehettek.
–	Mrs.	Laing,	a	fiát	keresem,	Donaldot.
–	Nem!	 –	 válaszolt	 az	 asszony	meglepően	 erélyesen.	 –	Nem!	 –	Azzal

visszalépett,	és	becsapta	az	ajtót.
–	 Basszus!	 –	 morogta	 maga	 elé	 Strike,	 és	 erről	 rögtön	 Robin	 jutott

eszébe.	 Ő	 szinte	 biztos,	 hogy	 ügyesebben	 közelítette	 volna	 meg	 a	 kis
öregasszonyt.	Lassan	 sarkon	 fordult,	 azon	gondolkodva,	 vajon	 találhat-e
Melrose-ban	 bárki	 mást,	 aki	 segíthet	 neki	 (határozottan	 emlékezett	 rá,
hogy	 a	 tudakozó	 listájában	 más	 Laingeket	 is	 látott),	 és	 ekkor	 a	 kutyás
öregúrral	találta	magát	szemben,	aki	már	egészen	a	házig	bejött	a	kaputól,
arcán	óvatos	izgalommal.
–	Maga	a	nyomozó!	–	mondta.	–	Maga	a	nyomozó,	aki	leű’tette	a	fiát!
Strike	szörnyen	meglepődött.	El	sem	tudta	képzelni,	hogy	ismerheti	fel

egy	 skót	öregúr,	 akivel	még	 sosem	 találkozott.	Ez	 az	ő	úgynevezett	 híre
nagyon	kevesett	 jelentett,	 ha	 arról	volt	 szó,	 hogy	 idegenek	 is	 felismerik.
Minden	 nap	 járta	 a	 londoni	 utcákat,	 és	 senkit	 sem	 érdekelt,	 kicsoda,	 és
hacsak	 nem	 egy	 nyomozás	 keretében	 találkozott	 valakivel,	 vagy	 ilyen
kontextusban	 hangzott	 el	 a	 neve,	 szinte	 senki	 sem	kapcsolta	 a	megoldott
ügyeiről	szóló	újságcikkekhez.



–	 Ohó,	 maga	 vót!	 –	 folytatta	 az	 öreg	 növekvő	 izgalommal.	 –	 A
feleségemmel	 jó	 barátai	 vagyunk	 Margaret	 Bunyannak.	 –	 Aztán	 látva,
Strike	milyen	értetlenül	néz,	hozzátette:	–	Hát	a	Rhona	anyjának!
Eltartott	 néhány	 másodpercig,	 míg	 Strike	 tekintélyes	 mennyiségű

emléke	 közül	 előhívta	 a	 részletet,	 hogy	 Laing	 feleségét,	 azt	 a	 fiatal	 nőt,
akit	a	véres	takaró	alatt	az	ágyhoz	kötözve	megtalált,	Rhonának	hívták.
–	Mikó’	Margaret	látta	magát	a’	újságba’,	mondta	is:	„ő	az,	ez	az	a	fiú,

aki	megmentette	 a	mi	Rhonánkat!”	Hát	 jó’	megy	mostan	magának,	nem?
Wullie,	nyughassá’	már!	–	szólt	oda	hangosan	a	türelmetlen	collie-nak,	aki
még	mindig	a	pórázt	ráncigálta,	próbálva	visszamenni	az	utcára.	–	Bizony,
hát	Margaret	 tud	minden	 lépéséről,	 elolvassa	 a’	 újságba’!	Maga	derítette
ki,	ki	ölte	meg	azt	a	modell	lányt…	meg	azt	az	írót!	Margaret	sose’	felejti
e’	magának,	hogy	megmentette	a	lányát,	bizony	sose’!
Strike	 mormogott	 valami	 érthetetlent	 –	 remélte,	 úgy	 hangzik,	 mintha

örülne	Margaret	hálájának.
–	Hát	a’	öreg	Mrs.	Lainggel	meg	minek	akar	beszé’ni?	Csak	nem	csiná’t

valamit	megin’	ez	a	Donnie?
–	Csak	meg	akarom	 találni	–	 tért	ki	 a	válasz	elől	Strike.	–	Nem	 tudja,

nem	jött-e	vissza	Melrose-ba?
–	 Hú,	 nem,	 azt	 nem	 gondolnám.	 Néhány	 éve	má’,	 akkó’	 visszajött	 az

anyját	meglátogatni,	 de	 azt	nem	 t’om,	 azóta	vót-e	 itt.	Csak	hát	kicsi	 ez	 a
város,	ha	Donnie	Laing	hazajön…	arról	tudnánk,	érti?
–	 Gondolja,	 hogy	 Mrs…	 mit	 is	 mondott,	 Mrs.	 Bunyan?	 Hogy	 ő

esetleg…?
–	Ó,	biztosan	szeretne	magával	találkozni!	–	felelte	izgatottan	az	öreg.	–

Wullie!	Nem!	 –	 fordult	 a	 kutyájához,	 aki	már	 nyüszítve	 próbálta	 a	 kapu
felé	 ráncigálni.	 –	 Há’	 fe’hívom,	 jó?	 Odaát	 lakik	 Darnickba’.	 Az	 a
következő	falu.	Fe’hívjam?
–	Az	nagy	segítség	lenne.
Így	 hát	 Strike	 követte	 az	 öregurat	 a	 szomszédba,	 és	 az	 apró,

makulátlanul	 tiszta	 nappaliban	 megvárta,	 amíg	 az	 lelkesen	 csevegett	 a
telefonon,	miközben	a	kutyája	már	egyre	dühösebben	szűkölt	mellette.
–	 Átjön!	 –	 fedte	 el	 tenyerével	 a	 kagylót	 az	 öreg.	 –	 Akarja	 itten

megvárni?	Nyugodtan!	A	nejem	maj’	csinál	teát…
–	Köszönöm,	 de	 addig	még	 van	 némi	 dolgom	 –	 hazudta	 Strike,	mert

nem	 nagyon	 hitte,	 hogy	 ilyen	 bőbeszédű	 tanú	 jelenlétében	 eredményes
lehet	 a	 beszélgetés.	 –	 Megkérdezné,	 ráér-e	 ebédre	 a	 Hajóban?	 Egy	 óra



múlva?
A	sétáját	egyre	elszántabban	követelő	collie	döntötte	el	a	kérdést	Strike

javára.	A	két	férfi	kilépett	a	házból,	és	együtt	indult	lefelé	a	domboldalon;
a	kutya	végig	úgy	 loholt	 előre,	hogy	Strike-nak	muszáj	volt	gyorsabban
lépkednie,	 mint	 az	 a	 lefelé	 lejtős	 úton	 kényelmes	 lett	 volna.	 A	 Market
Square-en	 végül	 megkönnyebbülten	 búcsút	 mondott	 segítőkész	 új
ismerősének.	 Az	 öregúr	 vidám	 integetéssel	 a	 Tweed	 folyó	 felé	 vette	 az
irányt,	Strike	pedig,	 immár	kicsit	bicegve,	elindult	 lefelé	a	főutcán,	hogy
valahogy	elüsse	az	időt,	amíg	majd	vissza	kell	mennie	a	Hajóba.
Az	 utca	 végén	 újabb	 fekete-élénksárga	 színorgiába	 csöppent,	 és	 ebből

arra	 is	 rájött,	miért	 festették	 ilyenre	 a	Hajót.	 Ismét	 a	 sárga	 rózsa	 tűnt	 fel
egy	 táblán,	mellette,	 a	MELROSE-I	RÖGBIKLUB	 felirat.	 Strike	 zsebre	 dugott
kézzel	megállt	előtte,	és	az	alacsony	fal	 felett	átnézve	bámulta	a	mögötte
elterülő	sík,	egyenes,	bársonyosan	kékeszöld	területet,	körülötte	a	fákat,	a
napsütésben	tündöklő	sárga	rögbikapukat,	jobbra	a	lelátót,	azon	túl	meg	a
lágyan	 hullámzó	 dombokat.	 Szépen	 karbantartott	 pálya	 volt,	 akár	 egy
templomkert,	ráadásul	különösen	jó	elhelyezkedésű	egy	ilyen	kisvároshoz
képest.
A	bársonyos	gyepet	bámulva	Strike-nak	Whittaker	jutott	eszébe,	ahogy	a

foglaltházban	 ül	 a	 sarokban	 –	 büdös	 volt	 és	 dohányzott,	 Leda	 pedig
mellette	hevert,	és	tátott	szájjal	hallgatta	a	kemény	életéről	szóló	meséket.
Strike	most	már	 látta,	milyen	hiszékeny	volt,	úgy	várta	Whittaker	kitalált
történeteit,	mint	valami	éhes	madárfióka.	Leda	fejében	Gordonstoun	akár
az	Alcatraz	 is	 lehetett	 volna	 –	 egyenesen	 felháborító	 volt,	 hogy	 ezt	 az	 ő
törékeny	költőjét	kizavarják	a	csípős,	skót	télbe,	hogy	ott	a	sárban-esőben
üssék-verjék	egy	kicsit.
–	Rögbi,	drágám?	Jaj,	szegénykém…	hogy	neked	rögbizni	kelljen!
És	 amikor	 a	 tizenhét	 éves	 Strike	 (akkor	 épp	 a	 bokszklub	 miatt	 volt

feldagadva	 a	 szája)	 halkan	 elnevette	 magát	 a	 leckéje	 fölé	 hajolva,
Whittaker	 tántorogva	 talpra	 állt,	 és	 ronda,	 affektált	 munkásakcentusával
ordítani	kezdett	vele:	–	Hátte	mi	a	faszon	röhögsz,	izomagyú?
Whittaker	 nem	 tudta	 elviselni,	 ha	 rajta	 nevetnek.	 Neki	 imádatra	 volt

szüksége,	 egyszerűen	muszáj	 volt,	 hogy	 imádják,	 és	 ha	 azt	 nem	 lehetett,
kiegyezett	 abban,	 hogy	 a	 hatalmát	 félelem	 vagy	 akár	 utálat	 jelezze,	 de	 a
nevetés	 azt	 jelentette,	 valaki	 más	 nála	 felsőbbrendűnek	 érzi	 magát	 –	 ezt
tehát	elviselhetetlennek	érezte.
–	Mer ’	 te	 persze	 kurvára	 imádnád,	mi,	 hülye	 kis	 pöcs?	Asszed,	máris



valami	 tiszt	 vagyol,	 mi,	 a	 többi	 rögbis	 köcsöggel?	 Szóljál	 a	 gazdag
papájának,	 hogy	 adja	 csak	 be	 a	 kibaszott	 Gordonstounba!	 –	 kiabált	 rá
Ledára.
–	 Nyugodj	 már	 meg,	 drágám!	 –	 felelte	 a	 nő,	 aztán	 valamivel

határozottabban	Strike-hoz	fordult:	–	Corm,	ne!
Strike	ugyanis	felállt,	és	kihúzta	magát	–	nagyon	is	szívesen	megütötte

volna	Whittakert.	 Ekkor	 jutott	 legközelebb	 hozzá,	 hogy	 valóban	meg	 is
tegye,	de	az	anyja	odaugrott	közéjük,	vékonyka,	gyűrűkkel	teleaggatott	két
kezét	a	két	lihegő	mellkasra	téve.
Strike	 pislogott	 egyet.	 Kezdett	 kitisztulni	 a	 szeme	 előtt	 a	 ragyogó,

napfényes	 pálya,	 az	 ártatlan	 igyekezet	 és	 izgalom	 szentélye.	 Érezte	 a
falevelek	 illatát,	 a	 fűét,	 a	 mellette	 húzódó	 útról	 az	 égett	 gumi	 szagát.
Lassan	elfordult,	és	megindult	a	Hajó	felé.	Szörnyen	vágyott	egy	italra,	de
az	az	álnok	tudatalattija	nem	hagyta	annyiban	a	dolgot.
A	sima	rögbipálya	látványa	még	egy	emléket	felélesztett	benne:	a	fekete

hajú,	fekete	szemű	Noel	Brockbank	képét,	ahogy	nekirohan,	kezében	egy
törött	 sörösüveggel.	 Brockbank	 nagydarab,	 erős,	 gyors	 ember	 volt,	 az
egyik	leváló	a	csapatban.	Strike-ban	felrémlett,	ahogy	az	ő	ökle	is	felugrik
az	éles	üvegdarab	mellett,	épp	akkor	csapódik	Brockbank	fejébe,	amikor
az	üveg	eléri	az	ő	nyakát…
Koponyaalapi	 törés	 –	 azt	mondták,	 így	 hívják.	Vér	 folyt	 a	 füléből.	 És

komoly	agysérülést	szenvedett.
–	Bassza	meg,	bassza	meg,	bassza	meg!	–	mormogta	Strike	maga	elé,	a

léptei	ritmusára.
Laing,	most	Laing	miatt	vagy	itt.	Laing	miatt!
Elment	az	élénksárga	vitorlájú	 fémgálya	alatt,	 ami	a	Hajó	ajtaja	 fölött

lógott.	Bent	egy	felirat	fogadta:	AZ	EGYETLEN	KOCSMA	MELROSE-BAN.
Azonnal	 érezte,	 milyen	 megnyugtató	 ez	 a	 hely	 –	 a	 meleg	 színek

ragyogása,	 csillogó	 üveg	 és	 réz,	 a	 szőnyeg,	 amit	mintha	 kifakult	 barna-
vörös-zöld	 foltokból	 varrtak	 volna	 össze,	 kellemes,	 barackszín	 falak	 és
nyers	 kőburkolat.	 Bárhová	 nézett,	 Melrose	 sportrajongásának	 újabb
bizonyítékai	 tűntek	 a	 szemébe,	 a	 közelgő	 meccsek	 dátumai	 táblákra
krétával	kiírva,	 jó	néhány	hatalmas	plazmatévé,	 és	 a	piszoár	 fölött	 (órák
teltek	el,	hogy	utoljára	elment	vécére)	egy	kisebb	tévé	a	falon,	ha	esetleg
egy	célba	futás	közepén	jönne	el	a	pillanat,	hogy	az	ember	már	nem	bírja
tovább.
Mivel	még	 vissza	 kellett	 jutnia	 Edinburghbe	Hardacre	 kocsijával,	 egy



fél	pint	John	Smith-t	vett	csak,	és	leült	a	pulttal	szemben	egy	bőrkanapéra.
A	 laminált	 étlapot	 kezdte	 tanulmányozni,	 és	 remélte,	 Margaret	 Bunyan
pontosan	érkezik,	mert	hirtelen	nagyon	megéhezett.
Az	 asszony	 alig	 öt	 perccel	 később	 futott	 be.	 Bár	 Strike	 már	 alig

emlékezett	 rá,	 hogy	 is	 nézett	 ki	 a	 lánya,	 Mrs.	 Bunyannal	 pedig	 sosem
találkozott	még,	az	arcán	lévő	nyugtalan,	de	egyben	várakozó	kifejezésről
egyből	megismerte,	ahogy	a	küszöbön	megállva	meredt	rá.
Strike	 felállt,	 az	 asszony	 pedig	 megindult	 felé,	 két	 kézzel	 markolva

jókora	fekete	táskájának	fülét.
–	Hát	tényleg	maga	az!	–	nyögte	ki	elakadó	lélegzettel.
Hatvan	körül	járt,	apró	volt	és	törékenynek	tűnt.	Fémkeretes	szemüveget

viselt,	az	arca	aggódó	volt	a	szorosan	összefogott	szőke	haja	alatt.
Strike	odanyújtotta	neki	a	 lapát	 tenyerét,	és	megrázta	az	asszony	egyik

kicsit	remegő,	hideg	és	törékeny	kis	kezét.
–	 Apjuk	 át	 van	 Hawickben	 ma,	 nem	 tudott	 jönni,	 de	 felhívtam,	 azt

mondta,	 mondjam	meg,	 sosem	 felejtjük	 el,	 amit	 Rhonáért	 tett	 –	 hadarta
egyetlen	 lélegzettel.	 Aztán	 leült	 Strike	 mellé	 a	 kanapéra,	 és	 továbbra	 is
áhítattal	vegyes	 idegességgel	nézegette.	–	Sosem	felejtettük	el!	Olvastunk
magáról	az	újságban.	Annyira	sajnáltuk,	hogy	a	lába!	Hogy	amit	Rhonáért
tett!	 Amit…	 –	 És	 hirtelen	 már	 könnyek	 is	 szöktek	 a	 szemébe.	 –	 Mi
annyira…
–	Örülök,	hogy…	–	Hogy	megtalálta	a	lányukat	véresen,	meztelenül	az

ágyhoz	 kötözve?	 Ebben	 a	munkában	 az	 az	 egyik	 legrosszabb,	 amikor	 a
rokonokkal	arról	kell	beszélni,	amin	a	szeretteik	keresztülmentek.	–	Hogy
segíthettem	neki.
Mrs.	 Bunyan	 kifújta	 az	 orrát,	 a	 zsebkendőt	 a	 fekete	 táskája	 aljáról

bányászta	elő.	Strike	látta,	hogy	az	asszony	ahhoz	a	generációhoz	tartozik,
amelynek	 nőtagjai	 rendesen	 sosem	 lépnek	 be	 egyedül	 egy	 kocsmába,	 és
nyilvánvalóan	sosem	mennek	a	pulthoz	italt	vásárolni,	ha	van	a	közelben
férfi,	aki	meg	tud	birkózni	a	feladattal	helyettük.
–	Hozhatok	önnek	valamit?
–	Csak	 egy	 narancslét	 –	 pihegte	 az	 asszony,	 és	 a	 szemét	 nyomkodta	 a

zsebkendővel.
–	És	valami	harapnivalót?	–	erőltette	Strike,	mert	már	nagyon	szerette

volna	megrendelni	magának	azt	a	sörös	tőkehalat	sült	krumplival.
Amikor	 visszatért	 a	 pulttól	 az	 asszonyhoz,	 az	megkérdezte,	mit	 keres

Melrose-ban,	és	egyből	kiderült,	miért	olyan	ideges.



–	Ugye,	nem	jött	vissza,	ugye,	nem?	Már	hogy	Donnie.	Visszajött?
–	 Amennyire	 én	 tudom,	 nem	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Fogalmam	 sincs,	 hol

lehet.
–	 Gondolja,	 hogy	 van	 valami	 köze	 ahhoz,	 hogy…	 –	 Innen	 már	 csak

suttogott:	 –	Olvastuk	 az	 újságban…	 láttuk,	 hogy	 valaki	 küldött	magának
egy…	egy…
–	 Nos,	 igen	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Azt	 nem	 tudom,	 volt-e	 hozzá	 köze,

mindenesetre	 szeretném	 megtalálni.	 Úgy	 veszem	 ki,	 járt	 már	 itt	 az
anyjánál,	amióta	kijött	a	börtönből.
–	Ó,	 igen,	négy	vagy	öt	 éve,	 akkortájt	–	helyeselt	Margaret	Bunyan.	–

Megjelent	 a	 ház	 előtt,	 benyomult	 az	 ajtón.	 Az	 asszony	 meg	 most	 már
Alzheimeres.	Ő	 aztán	 nem	 tudott	mit	 csinálni,	 de	 a	 szomszédok	 hívták	 a
testvéreit,	azok	meg	jöttek	és	kidobták.
–	Tényleg,	kidobták?
–	 Donnie	 a	 legkisebb	 gyerek.	 Négy	 bátyja	 van.	 Elég	 kemény	 fiúk	 –

mesélte	Mrs.	Bunyan.	–	Mindannyian.	Jamie	Selkirkben	lakik…	hát	rohant
rögtön,	 hogy	 kipenderítse	 Donnie-t	 az	 anyjuk	 házából.	 Azt	 mondják,
eszméletlenre	verték.	–	Reszketegen	belekortyolt	a	narancsléjébe,	mielőtt
folytatta	volna:	–	Hallotunk	ám	mindent.	Brian,	a	barátunk,	akivel	maga	is
találkozott,	 hát	ő	 látta	 az	 egészet	kint	 az	utcán.	Mind	a	négyen	nekiestek,
kiabáltak-ordítoztak	mind.	Aztán	valaki	hívta	a	 rendőrséget.	 Jamie	kapott
is	egy	figyelmeztetést.	De	nem	érdekelte	–	szőtte	tovább	az	asszony.	–	Nem
akarták,	 hogy	 itt	 legyen	 a	 közelükben,	 vagy	 az	 anyjuk	 közelében.
Elkergették	 a	 városból.	 Én	 is	 halálra	 voltam	 rémülve	 –	 nézett	 Strike-ra
aztán.	–	Rhona	miatt.	Mert	azt	mondta,	megkeresi,	ha	kijön.
–	És	megkereste?	–	érdeklődött	Strike.
–	Ó,	igen	–	felelte	Margaret	Bunyan.	–	Tudtuk,	hogy	meg	fogja.	Rhona

meg	el	is	költözött	Glasgow-ba,	kapott	munkát	egy	utazási	irodában.	És	ott
is	megtalálta.	Fél	évig	rettegett	minden	nap,	hogy	felbukkan,	aztán	egy	nap
tényleg.	Egy	este	megjelent	a	lakásánál,	csak	látszott,	hogy	beteg	volt.	Nem
ugyanaz	az	ember.
–	Beteg	volt?	–	figyelt	fel	erre	Strike.
–	Már	nem	emlékszem,	mije	volt,	valami	ízületi	gyulladás,	azt	hiszem,

meg	azt	is	mondta	Rhona,	hogy	nagyon	sokat	hízott.	Odament	a	lakásához
este,	megtalálta,	de	hát	hála	istennek	–	Mrs.	Bunyan	tényleg	igen	hálásnak
tűnt	–,	ott	volt	épp	a	vőlegénye.	Bennek	hívják	–	vágta	ki	diadalmasan,	és
még	valami	szín	is	visszatért	erre	a	sápadt	arcára	–	és	rendőr!



Úgy	mondta,	mintha	arra	számítana,	Strike	ennek	majd	különösen	örül,
mintha	Bennel	ők	valami	nagy-nagy	nyomozótestvériség	 tagjai	 lennének
mindketten.
–	Már	összeházasodtak	–	folytatta	az	asszony.	–	Gyerekük	nincs,	mert…

hát,	 tudja,	 miért…	 –	 És	 akkor	 minden	 előzmény	 nélkül	 kitört	 belőle	 a
zokogás,	 csak	 úgy	 patakzottak	 a	 könnyek	 az	 arcán	 a	 szemüvege	mögött.
Hirtelen	megint	frissen,	élénken	vágott	bele	az	évtizeddel	korábban	történt
rettenet,	 mintha	 lecsaptak	 volna	 eléjük	 az	 asztalra	 egy	 kupac	 véres
belsőséget.	–	Hogy	Laing	feldugott	neki	egy	kést	–	suttogta	Mrs.	Bunyan.
Úgy	 vallott	 Strike-nak	 minderről,	 mintha	 orvos	 vagy	 pap	 lenne,	 úgy

mondta	el	a	rá	nehezedő	titkokat,	amelyeket	a	barátainak	nem	mondhatott.
Strike	 már	 úgyis	 tudta	 a	 legrosszabbakat.	 Míg	 az	 asszony	 megint
zsebkendő	 után	 kutatott	 a	 szögletes,	 fekete	 táskában,	 Strike	 felidézte	 a
takarón	 azt	 a	 széles	 vérfoltot,	 a	 véresre	 dörzsölt	 bőrt	 a	 lány	 csuklóján,
ahonnan	Rhona	megpróbálta	 leszedni	a	kötelet.	Hál’	 istennek,	az	asszony
nem	lát	a	fejébe.
–	Feldugott	egy	kést,	megpróbálták…	tudja…	rendbe	hozni…
Két	tányért	tettek	le	eléjük.	Mrs.	Bunyan	remegve	nagy	levegőt	vett.
–	 De	 most	 Bennel	 olyan	 jól	 megvannak	 a	 szünidőben	 –	 suttogta

kétségbeesetten,	 és	 a	 beesett	 arcát	 törölgette	 a	 zsebkendővel,	 aztán
megemelte	 a	 szemüvegét,	 hogy	 a	 szemét	 is	 megtörölhesse.	 –	 És	 né…
német…	német	juhászokat	te…	tenyésztenek.
Bármilyen	éhes	is	volt,	Strike	képtelen	lett	volna	enni	közvetlenül	annak

felelevenítése	után,	ami	Rhona	Lainggel	történt.
–	Született	 egy	 gyereke	 is	Laingtől,	 nem?	–	 kérdezte,	 és	 eszébe	 jutott,

ahogy	 halkan	 nyöszörög	 a	 csupa	 vér,	 kiszáradt	 anyja	 mellett.	 –	 Az	 a
gyerek	most	mennyi	is?	Úgy	tízéves	lehet.
–	Me-meghalt	–	suttogta	az	asszony,	és	a	könnyei	lecsöpögtek	az	álláról.

–	 Bö-bölcsőhalál.	 Mindig	 is	 gyengécske	 volt,	 az	 a	 kis	 angyal.	 Ké-két
nappal	 azután	 történt,	 hogy	 Do-Donnie-t	 lecsukták.	 Ő-hő	 meg,	 Donnie,
felhívta	 Rhonát	 a	 börtönből,	 és	 azt	 mondta,	 ő	 tudja,	 hogy	 ő	 ölte…	 ölte
meg…	a	kicsit…	és	hogy	megöli,	ha	kijön…
Strike	egy	pillanatra	a	zokogó	asszony	vállára	tette	az	egyik	lapát	kezét,

aztán	feltápászkodott,	és	odament	a	fiatal	pultoslányhoz,	aki	szájtátva	nézte
őket.	Ennek	a	kis	verébszerű	asszonynak	itt	mögötte	a	brandy	túl	erősnek
tűnt.	 Strike	 nagynénje,	 Joan,	 aki	 Mrs.	 Bunyannál	 csak	 kicsivel	 volt
öregebb,	mindig	azt	mondta,	a	portói	gyógyhatású	ital.	Kért	egy	pohárral,



és	visszavitte	az	asztalhoz.
–	Tessék.	Igya	ezt	meg!
De	erre	csak	megint	eleredtek	Mrs.	Bunyan	könnyei.	Miután	még	sokáig

törölgette	a	szemét	a	teljesen	elázott	zsebkendővel,	végül	remegő	hangon
annyit	mondott:	 –	Nagyon	 kedves	 –	 és	 ivott	 egy	 kis	 kortyot.	 Kis	 lihegő
sóhaj	szakadt	ki	belőle,	és	pislogva	nézett	Strike-ra.	Szőke	szempillái	közt
rózsaszín	volt	a	szeme,	mint	egy	kismalacnak.
–	 Van	 róla	 bármi	 elképzelése,	 hová	 ment	 Laing,	 miután	 megjelent

Rhonánál?
–	Igen	–	suttogta	az	asszony.	–	Ben	utánanézett	kicsit	a	munkahelyén,	a

pártfogó	szolgálaton	keresztül.	Úgy	néz	ki,	Gatesheadbe	ment,	de	azt	nem
tudom,	még	most	is	ott	van-e.
Gatesheadbe.	 Strike-nak	 eszébe	 jutott	 az	 a	 Donald	 Laing,	 akire	 az

interneten	talált	rá.	Vajon	átköltözött	Corbyba	Gatesheadből?	Vagy	az	egy
másik	Laing?
–	De	egyébként	–	folytatta	Mrs.	Bunyan	–,	többet	sosem	zargatta	Rhonát

és	Bent.
–	Azt	lefogadom	–	bólintott	Strike,	és	kézbe	vette	az	evőeszközét.	–	Egy

zsaru	meg	egy	csomó	német	juhász,	mi?	Annyira	nem	ostoba!
Úgy	tűnt,	az	asszonyt	megnyugtatták	a	szavai,	mert	bátortalan,	könnyes

kis	mosollyal	ő	is	megpiszkálta	a	sajtos	tésztáját.
–	Fiatalon	házasodtak	össze	–	jegyezte	meg	Strike,	mert	szeretett	volna

minél	többet	megtudni	Laingról,	bármit,	amiből	megismerheti	a	szokásait,
hogy	milyen	emberek	társaságát	keresi.
Mrs.	Bunyan	bólintott.
–	Túl	fiatalon!	–	helyeselt.	–	Rhona	még	csak	tizenöt	éves	volt,	amikor

találkozgatni	kezdtek,	és	hát	nekünk	ez	nem	tetszett.	Már	hallottunk	egyet	s
mást	 Donnie	 Laingről.	 Volt	 egy	 fiatal	 lány,	 az	 állította,	 hogy
erőszakoskodott	vele	a	Fiatal	Földművelők	diszkójában.	De	nem	lett	belőle
semmi,	a	rendőrség	azt	mondta,	nincs	elég	bizonyíték.	Próbáltuk	Rhonát	is
figyelmeztetni,	 hogy	 csak	 baj	 lesz	 belőle	 –	 sóhajtotta	 –,	 de	 ettől	 csak
eltökéltebb	lett.	Mindig	olyan	akaratos	volt	ez	a	mi	Rhonánk.
–	Szóval	már	korábban	is	vádolták	nemi	erőszakkal?	–	kérdezett	vissza

Strike.	 A	 sült	 hala	 és	 krumplija	 remek	 volt.	 Kezdett	megtelni	 a	 kocsma,
aminek	 nagyon	 örült,	 mert	 a	 vendégek	 elvonták	 róluk	 a	 pultoslány
figyelmét.
–	Hát,	 igen.	Kemény	egy	család	az	övék	–	felelte	Mrs.	Bunyan,	valami



olyan	 kimért	 kisvárosi	 sznobizmussal	 a	 hangjában,	 ami	 saját
gyerekkorából	Strike-nak	is	igen	ismerős	volt.	–	Ezek	a	fiúk	mind,	mindig
csak	 verekedtek,	 meggyűlt	 a	 bajuk	 a	 rendőrséggel,	 de	 Donnie	 volt	 a
legrosszabb	 mind	 között.	 Még	 a	 saját	 testvérei	 sem	 szerették.	 És	 nem
hinném,	hogy	akár	az	anyja	is	szerette	volna,	hogy	őszinte	legyek.	Azt	is
beszélték	 –	 folytatta	már	 határozottabban	 –,	 hogy	 nem	 is	 a	 férjéé	 volt	 a
gyerek.	A	szülők	is	folyton	csak	veszekedtek,	akkoriban	költöztek	külön,
amikor	 az	 asszony	 terhes	 lett	 Donnie-val.	 Azt	 mondják,	 volt	 valami
viszonya	egy	rendőrrel	a	városból,	egyébként.	Azt	nem	tudom,	igaz-e.	Ez
a	 rendőr	 továbbállt,	Mr.	 Laing	meg	 visszaköltözött,	 de	 azt	 tudom,	 hogy
Donnie-t	soha	ki	nem	állhatta.	Egyáltalán	nem.	Azt	mondták	a	népek,	azért,
mert	 tudta,	 hogy	 nem	 az	 övé.	 És	 hát	 ő	 volt	 a	 legvadabb	mind	 közül.	 Jó
nagydarab	gyerek.	Be	is	jutott	az	ifiválogatottba…
–	Milyen	válogatottba?
–	Hát	 a	 rögbibe	–	nézett	 rá	Mrs.	Bunyan,	 és	még	ezen	az	 apró,	 finom

asszonyon	is	látszott,	meglepi,	hogy	Strike	nem	értette	meg	azonnal,	hogy
erről	 a	 Melrose-ban	 már	 inkább	 vallásnak	 tűnő	 sportról	 van	 szó.	 –	 De
aztán	 kidobták.	 Fegyelmezetlen	 volt.	 Aztán	 valaki	 összevissza	 feltúrta	 a
Zöldet	 egy	 héttel	 azután,	 hogy	 kidobták.	Mármint	 a	 pályát	 –	 tette	 hozzá,
mert	ez	az	angol	már	megint	olyan	értetlenül	nézett.
A	portóitól	kezdett	megeredni	a	nyelve,	csak	úgy	dőlt	belőle	a	szó.
–	 Úgyhogy	 inkább	 bokszolni	 kezdett.	 De	 azért	 elég	 jó	 beszélőkéje	 is

volt	ám,	de	még	milyen!	Amikor	Rhona	először	kezdett	vele,	tizenöt	volt,
Donnie	 meg	 tizenhét,	 hát	 akkor	 is	 mondták	 már	 egyesek	 nekem,	 hogy
igazából	nem	egy	 rossz	gyerek.	Bizony!	–	bólogatott	Strike	hitetlenkedő
arckifejezése	láttán.	–	Akik	nem	ismerték	olyan	jól,	azokat	át	 tudta	verni.
Mert	ha	akart,	elbűvölő	is	tudott	ám	lenni	ez	a	Donnie	Laing.	De	azért	csak
kérdezze	 meg	 Walter	 Gilchristot,	 hogy	 milyen	 elbűvölő	 volt!	 Walter
kirúgta	a	 farmról,	mert	mindig	elkésett,	 aztán	valaki	 nem	 sokkal	 később
felgyújtotta	 a	 pajtáját.	 Persze,	 sose	 bizonyították	 rá	 Donnie-ra.	 Azt	 se,
hogy	 ő	 tette	 tönkre	 a	 pályát,	 de	 én	 aztán	 tudom,	 amit	 tudok.	Rhona	meg
nem	 hallgatott	 ránk.	 Azt	 hitte,	 ő	 jobban	 ismeri.	 Hogy	 ezt	 a	 gyereket
mindenki	félreérti,	meg	még	mit	tudom	én,	mi	minden.	Hogy	az	emberek
előítéletesek,	elfogultak.	Donnie	be	akart	lépni	a	seregbe.	Hát	csak	menjen,
gondoltam.	 Azt	 reméltem,	 Rhona	 elfelejti,	 ha	 elmegy.	 Csak	 aztán
visszajött.	Teherbe	 is	ejtette,	 csak	elvetélt.	Rám	meg	dühös	volt,	mert	azt
mondtam…	–	Azt	már	nem	akarta	kibökni,	mit	mondott,	de	Strike	el	tudta



képzelni.	 –	 És	 akkor	 már	 Rhona	 sem	 beszélt	 velem,	 aztán	 meg	 tessék,
hozzáment	a	következő	eltávon.	Az	apját	meg	engem	meg	se	hívtak	–	tette
hozzá.	–	Mentek	is	Ciprusra.	De	én	tudom,	hogy	ő	ölte	meg	a	macskánkat.
–	Micsoda?	–	bukott	ki	a	teljesen	elképedt	Strike-ból.
–	Én	tudom,	hogy	ő	volt.	Mondtuk	Rhonának,	hogy	szörnyű	nagy	hibát

követ	 el,	 amikor	 utoljára	 találkoztunk	 vele,	mielőtt	 hozzáment.	És	 aznap
este	 eltűnt	 a	 Csini.	 Másnap	 meg	 megtaláltuk	 a	 hátsó	 kertben,	 meg	 volt
dögölve.	Az	állatorvos	azt	mondta,	megfojtották.
Strike	 látta	 az	 asszony	 válla	 fölött,	 a	 plazmatévén,	 hogy	 a

skarlátvörösbe	bújt	Dimitar	Berbatov	épp	egy	Fulham	elleni	gólt	ünnepel.
Körülöttük	mindenütt	skót	akcentusok.	Poharak	csilingeltek,	evőeszközök
csörögtek,	Mrs.	Bunyan	meg	halálról	és	csonkításról	beszélt.
–	 Én	 tudom,	 hogy	 ő	 volt,	 ő	 ölte	 meg	 a	 Csinit	 –	 ismételte	 lázas

igyekezettel.	–	Hát	nézze	meg,	mit	művelt	Rhonával	meg	a	kicsivel	is!	Ez
egy	gonosz	ember!	–	Remegő	kézzel	matatott	a	táskája	csatján,	és	egy	kis
köteg	fényképet	húzott	elő.	–	Az	uram	mindig	azt	mondja:	„Ugyan	minek
rakosgatod?	Égesd	el!”	De	én	meg	mindig	gondoltam,	hogy	egyszer	még
kellenek	majd	 róla	 a	képek.	Tessék	–	nyomta	Strike	 lelkesen	odanyújtott
kezébe.	–	Tegye	el,	legyen	magánál!	És	Gateshead…	oda	ment	innen.
Később,	 miután	 Mrs.	 Bunyan	 újabb	 könnyes	 köszönetnyilvánítás	 után

távozott,	Strike	pedig	kifizette	a	számlát,	átsétált	a	Millersbe,	egy	melrose-
i	családi	hentesüzletbe,	amit	még	korábban	pillantott	meg.	Itt	vett	magának
néhány	szarvashúsos	pitét	–	úgy	sejtette,	sokkal	finomabb	itt,	mint	amit	az
állomáson	 vehet	 majd,	 mielőtt	 felszáll	 az	 éjszakai	 vonatra,	 vissza
Londonba.
Egy	 rövid	 utcácskán	 keresztül	 ment	 vissza	 a	 parkolóhoz,	 mindenütt

aranysárga	rózsák	virítottak	benne.	Strike-nak	megint	az	a	tetoválás	jutott
eszébe	Laing	izmos	alkarján.
Valaha,	 évekkel	 ezelőtt,	 még	 jelentett	 valamit	 Donnie	 Laing	 számára,

hogy	idetartozik,	ebbe	a	kedves	kisvárosba,	körülötte	a	földekkel,	fölötte
az	 Eildon-hegy	 hármas	 csúcsával.	 Csakhogy	 nem	 volt	 becsületes
földművelő,	 se	 csapatjátékos,	 nem	vette	 semmi	 hasznát	 egy	 olyan	 város,
amely	 büszke	 volt	 önfegyelmére,	 tisztességes	 munkájára.	 Melrose
kivetette	 magából	 a	 pajtagyújtogatókat,	 a	 macskafojtogatókat,	 a
rögbipálya-feltúrókat,	 így	 Laing	 is	 oda	 menekült,	 ahol	 előtte	 már	 oly
sokan	találtak	rá	vagy	a	megváltásra,	vagy	az	elkerülhetetlen	büntetésre	–	a
Brit	 Hadseregbe.	 Amikor	 onnan	 börtönbe	 jutott,	 és	 a	 börtön	 is	 kiköpte



magából,	próbált	hazajönni,	de	nem	kellett	senkinek.
Vajon	Gatesheadben	melegebb	 fogadtatás	 várta	Donald	Lainget?	Vagy

továbbment	onnan	is	Corbyba?	Vagy,	tűnődött	Strike,	mialatt	bepréselődött
Hardacre	Minijébe,	ezek	csak	ideiglenes	állomások	voltak	az	útján	vissza
Londonba,	Strike-hoz?
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The	Girl	That	Love	Made	Blind
(A	lány,	aki	belevakult	a	szerelembe)

Kedd	 reggel.	 Az	még	 aludt,	 azt	 mondta,	 hosszú,	 kemény	 éjszakája	 volt.
Mintha	 érdekelné	 őt	 Annak	 a	 kurva	 éjszakája,	 bár	 úgy	 kellett	 tennie,
mintha	érdekelné.	Sikerült	meggyőznie	Azt,	hogy	menjen	és	feküdjön	le,
és	 amikor	 már	 mélyen,	 egyenletesen	 lélegzett,	 figyelte	 egy	 ideig,
elképzelte,	 ahogy	 kiszorítja	 belőle	 a	 kibaszott	 szuszt,	 maga	 előtt	 látta,
ahogy	 tágra	 nyílik	 a	 szeme,	 küszködik	 a	 lélegzetért,	 lassan	 ellilul	 az
arca…
Amikor	 már	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 nem	 fog	 felébredni,	 csendesen

kiment	a	hálóból,	felhúzta	a	dzsekijét,	és	kisurrant	a	kora	reggeli	városba,
hogy	 megkeresse	 a	 Titkárnőt.	 Napok	 óta	 most	 először	 nyílt	 alkalma
követni,	 de	 már	 túl	 késő	 volt,	 hogy	 a	 lakásához	 legközelebb	 eső
metrómegállónál	szegődjön	a	nyomába.	Az	maradt	a	legjobb	esélye,	hogy
a	Denmark	Street	elején	várakozik.
Már	messziről	 észrevette,	 azt	 a	 világító,	 hullámos,	 vörösesszőke	hajat

lehetetlen	 nem	 kiszúrni.	 A	 hiú	 kurva,	 biztosan	 imádja,	 hogy	 kilóghat	 az
emberek	közül,	különben	kendőt	kötne	 rá,	vagy	 levágná,	vagy	befestené.
Ezek	 mind	 csak	 azt	 akarják,	 hogy	 rájuk	 figyeljen	 mindenki,	 ő	 bizony
tudja,	mind	ilyenek.
Ahogy	 lassan	 közelebb	 jutott	 hozzá,	 jelzett	 az	 a	 tévedhetetlen	 ösztöne,

ami	mások	hangulatát	érzékelte:	valami	megváltozott.	A	nő	most	lehajtott
fejjel	ment,	kicsit	meggörnyedve,	észre	se	vette	a	körülötte	nyüzsgő	többi
dolgozót,	kezükben	táskák,	kávék,	telefonok.
Ott	ment	 el	 épp	mellette,	 szembe	 vele,	 olyan	 közel	 lépett	 hozzá,	 hogy

érezhette	 volna	 a	 nő	 parfümjét,	 ha	 nem	 ezen	 a	 kipufogófüstös,	 koszos,
élénk	 forgalmú	utcán	 lettek	volna.	De	 így	ő	 akár	 valami	 forgalomterelő
bója	 is	 lehetett	 volna.	Ez	 bosszantotta	 kicsit,	 bár	 épp	 az	 volt	 a	 szándéka,
hogy	észrevétlenül	haladjon	el	a	nő	mellett.	Ő	külön	ezt	a	nőt	választotta
ki,	az	meg	tudomást	sem	vesz	róla.
Viszont	valamit	észre	is	vett	rajta:	ez	a	nő	órákon	keresztül	sírt.	Nagyon



jól	 tudta,	 hogy	 néznek	 ki	 olyankor	 a	 nők,	 rengetegszer	 látta	 már.
Felpuffadt,	 vörös	 szemű,	 petyhüdt	 arcú	 dögök,	 könnyeznek	 és
nyenyeregnek,	 ilyenek	 mind.	 Imádják	 az	 áldozatot	 játszani.	 Az	 ember
legszívesebben	megölné	őket,	csak	fogják	már	be.
Megfordult	 és	 követte	 a	 nőt	 a	 Denmark	 Streetig,	 ezen	 a	 rövid	 távon.

Amikor	ilyen	állapotban	vannak,	a	nők	gyakran	befolyásolhatóbbak,	mint
különben	 lennének,	ha	épp	nem	szenvednek	meg	félnek.	Megfeledkeznek
arról	 a	 mindenféléről,	 amivel	 az	 ilyesfajta	 kurvák	 a	 magafajtát	 távol
tartják	–	ökölbe	szorítani	a	kulcsaikat,	telefont	kézben	tartani,	a	zsebükben
a	 riasztót	 fogdosni,	 csordában	 közlekedni.	 Ilyenkor	 olyan	 rászorulók
lesznek,	 minden	 jó	 szóért	 hálásak,	 csak	 hallgassa	 meg	 őket	 valaki.	 Így
sikerült	behúznia	Azt	is.
Gyorsított	a	léptein,	ahogy	a	nő	befordult	a	Denmark	Streetre.	Végre	az

újságírók	 is	 feladták	 a	 felesleges	 álldogálást	 nyolc	 nap	 után.	 A	 nő
kinyitotta	a	fekete	ajtót	és	bement.
Vajon	 kijön	 majd	 újra,	 vagy	 az	 egész	 napot	 Strike-kal	 tölti?	 Tényleg

remélte,	hogy	ezek	dugnak.	Valószínűleg	dugnak.	Hát	folyton	csak	ketten
vannak	az	irodában	–	nyilván	dugnak.
Behúzódott	egy	kapualjba,	és	előhúzta	a	telefonját;	közben	fél	szemmel

azért	a	24-es	szám	második	emeleti	ablakát	figyelte.



18

I’ve	been	stripped,	the	insulation’s	gone.
(Lehámlott	rólam	minden,	nincs	semmi	védelem.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Lips	in	the	Hills’
(Ajkak	a	lejtőn)

Amikor	 Robin	 először	 lépett	 Strike	 irodájába,	 eljegyzett	 életének	 első
napja	volt.	Ahogy	most	kinyitotta	az	üvegajtót,	eszébe	is	jutott,	hogy	nézte
az	ujján	a	hirtelen	elsötétülő	zafírgyűrűt,	majd	Strike	 rövidesen	kirontott
az	irodából,	és	majdnem	lelökte	a	vaslépcsőn	a	biztos	halálba.
Hát	most	már	nem	volt	gyűrű	az	ujján.	Szuperérzékeny	maradt	a	helye,

ahol	már	hónapok	óta	viselte,	mintha	a	gyűrű	megbélyegezte	volna.	Egy
kis	utazótáskát	cipelt	magával,	egy	váltás	ruhával,	néhány	piperecikkel.
Itt	nem	sírhatsz.	Nem	szabad	itt	sírnod!
Automatikusan	végigcsinálta	az	összes	reggeli	rutinfeladatot	–	levette	a

kabátját,	 felakasztotta	 a	 táskájával	 együtt	 a	 fogasra	 az	 ajtó	 mellett,
megtöltötte	 és	 bekapcsolta	 az	 elektromos	 vízforralót,	 és	 az	 utazótáskát
bedobta	az	asztala	alá,	ahol	Strike	nem	láthatja.	Folyton	meg	kellett	néznie
újra,	 megcsinálta-e,	 amit	 épp	 csinálni	 akart;	 szinte	 testetlennek	 érezte
magát,	mint	egy	szellem,	akinek	hűvös	szellemujjai	egyszerűen	áthatolnak
a	táskák	vagy	vízforralók	fogantyúin.
Négy	 napig	 tartott	 lebontani	 a	 kilenc	 évig	 tartó	 kapcsolatukat.	 Négy

napig	egyre	csak	gyűlt	az	ellenségesség,	egyre	több	fájó	ügyet	hoztak	elő,
egyre	 több	 mindent	 vágtak	 egymás	 fejéhez.	 Így	 utólag	 volt	 közte,	 ami
egészen	 triviálisnak	 tűnt.	A	Land	Rover,	a	nagy	derby,	az,	hogy	hazavitte
magával	 a	 laptopját.	 Vasárnap	 kicsinyesen	 azon	 veszekedtek,	 melyikük
szülei	 fizessék	 a	 kocsikat	 az	 esküvőre,	 és	 erről	 megint	 áttértek	 arra,
milyen	 kínosan	 keveset	 is	 keres	 Robin.	 Amikor	 hétfő	 reggel	 beültek	 a
Land	 Roverbe	 és	 elindultak	 haza,	 jóformán	 már	 nem	 is	 szóltak
egymáshoz.
Aztán	tegnap	este,	már	otthon,	West	Ealingben,	robbant	az	a	veszekedés,



amitől	 az	 összes	 eddigi	 csipcsup	 vitájuk	 apróságnak	 tűnt:	 puszta
előrengései	 voltak	 ennek	 a	 katasztrofális	 összeveszésnek,	 ami	 aztán
összedöntött	mindent.
Strike	 hamarosan	 már	 lejön.	 Robin	 hallotta	 is,	 ahogy	 mászkál	 fent	 a

lakásában.	Tudta,	hogy	nem	látszhat	bizonytalannak,	nem	tűnhet	úgy,	hogy
nem	bírja	a	feszültséget.	Nem	maradt	most	más	neki,	csak	ez	a	munka.	Kell
majd	 keresnie	 egy	 szobát	 valakinél,	 ennél	 többet	 nem	 engedhet	 meg
magának	 a	 szánalmas	 pénzből,	 amit	 Strike	 fizet.	 Próbált	 jövendőbeli
lakótársakat	képzelni	magának.	Olyan	lesz,	mintha	megint	a	kollégiumban
lakna.
Ne	gondolj	most	erre!
Ahogy	megcsinálta	 a	 teát,	 eszébe	 jutott,	hogy	elfelejtette	behozni	 azt	 a

doboznyi	 teafiltert,	 amit	 Bettynél	 vett	 nem	 sokkal	 azután,	 hogy	 utoljára
felpróbálta	 az	 esküvői	 ruháját.	A	 gondolat	majdnem	 ki	 is	 zökkentette	 az
egyensúlyából,	 de	 megfeszített	 akaraterővel	 sikerült	 mégsem	 elsírnia
magát;	 leült	 a	 gép	 elé	 a	 csészéjével,	 hogy	 átnézze	 a	 sok	 e-mailt,	 amit
egyhetes	otthoni	száműzetése	alatt	nem	tudott	megválaszolni.
Tudta,	 hogy	 Strike	 nemrég	 ért	 vissza	 Skóciából,	 az	 éjjeli	 vonattal.

Amikor	 lejön,	majd	 arról	 beszélget	 vele,	 hogy	 ne	 a	 saját	 vörös,	 dagadt
szeme	legyen	a	téma.	Reggel,	mielőtt	eljött	otthonról,	próbált	javítani	rajta
jég	meg	hideg	víz	segítségével,	de	nem	sok	sikerrel	járt.
Matthew	próbálta	elállni	az	útját	indulásnál.	Ő	is	rettenetesen	festett.
–	Figyelj,	beszélnünk	kell.	Muszáj!
Hát,	már	nem,	gondolta	Robin,	és	még	most	is	remegett	a	keze,	ahogy	a

szájához	 emelte	 a	 teáscsészét.	Már	 nem	 muszáj	 semmi	 olyat	 csinálnom,
amit	nem	akarok.
Rontotta	 kicsit	 a	 bátor	 gondolat	 értékét	 az	 az	 egyetlen,	 forró

könnycsepp,	 ami	 hirtelen	 legördült	 az	 arcán.	 Elborzadva	 letörölte;	 azt
hitte,	 már	 nem	 is	 maradt	 több	 elsírható	 könnye	 mára.	 A	 képernyőhöz
fordult,	 és	 nekiállt	 választ	 írni	 egy	 ügyfélnek	 a	 számlájával	 kapcsolatos
kérdésére,	de	tulajdonképpen	azt	sem	tudta,	mit	ír.
A	lépcsőházból	felhangzó	fémes	léptek	zajára	aztán	összeszedte	magát.

Kinyílt	az	ajtó.	Robin	felnézett.	Csakhogy	nem	Strike	állt	előtte.
Valami	ösztönszerű,	elemi	rémület	hasított	belé.	Nem	volt	most	idő	azon

gondolkodni,	miért	hatott	rá	így	ez	az	idegen,	de	azt	biztosan	tudta,	hogy
veszélyes.	Egyetlen	pillanat	alatt	átlátta,	hogy	nem	tudna	időben	elérni	az
ajtóhoz,	 hogy	 a	 riasztója	 a	 kabátja	 zsebében	maradt,	 és	 a	 keze	 ügyében



lévő	 legjobb	 fegyver	 a	 hegyes	 papírvágó	 kés,	 alig	 néhány	 centire	 a	 bal
kezétől.
Az	 idegen	vézna	volt	és	sápadt,	 feje	kopaszra	borotválva,	széles	orrán

itt-ott	 néhány	 szeplő,	 a	 szája	 széles,	 vastag	 ajkakkal.	 A	 csuklóját,	 ujjait,
nyakát	tetoválások	borították.	Ahogy	elvigyorodott,	egy	aranyfog	csillant
meg	 a	 szájában	 az	 egyik	 oldalon.	 A	 felső	 ajka	 közepétől	 mély	 sebhely
futott	fel	az	arccsontja	felé,	valami	folyamatos,	féloldalas	Elvis-mosolyba
rántva	az	arcát.	Bő	farmert	viselt	és	melegítőfölsőt,	áporodott	dohány-	és
fűszag	áradt	belőle.
–	 Na,	 mi	 van?	 –	 szólalt	 meg	 a	 jövevény.	 Ahogy	 beljebb	 jött	 a

helyiségbe,	 folyamatosan	 csettintgetett	 mindkét	 lelógó	 kezével.	 Csett,
csett,	csett.	–	Há’	csak	nem	egyedül	van,	hm?
–	Nem	–	nyögte	ki	Robin	csontszáraz	szájjal.	Szerette	volna	felkapni	a

papírvágó	kést,	mielőtt	az	idegen	még	közelebb	ér.	Csett,	csett,	csett.	–	A
főnök	rögtön…
–	Shanker!	–	hangzott	fel	Strike	hangja	az	ajtóban.
Az	idegen	sarkon	fordult.
–	Bunsen!	–	rikkantotta,	és	a	csettintést	abbahagyva	Strike	felé	nyújtotta

a	kezét	valami	fura	kézfogásra.	–	Há’	hogy	vagy,	öreg?
Jézus	 isten,	 sóhajtott	 magában	 Robin,	 és	 majd’	 összeesett	 a

megkönnyebbüléstől.	 Miért	 nem	 szólt	 Strike,	 hogy	 jön	 ez	 a	 pasas?
Elfordult	 tőlük,	 a	megkezdett	 e-maillel	 foglalatoskodott,	 hogy	 Strike	 ne
láthassa	 az	 arcát.	 Ahogy	 Shankerrel	 bementek	 a	 belső	 irodába,	 és
becsukták	 az	 ajtót	 maguk	 mögött,	 Robin	 még	 el	 tudott	 kapni	 egy	 szót:
„Whittaker”.
Rendesen	 azt	 kívánta	 volna,	 bárcsak	 ő	 is	 bent	 lehetne	 és	 hallhatna

mindent.	 Befejezte	 az	 e-mailt;	 gondolta,	 meg	 kéne	 kérdeznie,	 kérnek-e
kávét.	 De	 előbb	megint	 megmosta	 az	 arcát	 hideg	 vízzel	 a	 lépcsőházban
lévő	 aprócska	 mosdóban,	 amiben	 mindig	 megmaradt	 a	 csatornaszag,
akármennyi	légfrissítőt	vett	bele	a	kiskasszából.
Strike	viszont	épp	eleget	 látott	Robinból,	 és	egészen	megdöbbentette	a

látvány.	Még	sosem	látta	ilyen	sápadtnak	az	arcát,	a	szemét	ilyen	véresnek,
bedagadtnak.	 Még	 amikor	 az	 íróasztalához	 ülve	 érdeklődve	 várta,	 mit
tudott	meg	neki	Whittakerről	Shanker,	még	akkor	 is	az	 jutott	eszébe:	mit
csinált	vele	az	a	rohadék?	És	mielőtt	teljesen	Shankerre	figyelhetett	volna,
egy	másodperc	törtrészéig	elképzelte,	hogy	jól	állon	csapja	Matthew-t	–	és
még	élvezi	is.



–	Mé’	néze’	ki	ilyen	szarú’,	Bunsen?	–	érdeklődött	Shanker.	Kinyújtózott
Strike-kal	szemben	a	széken,	és	újult	lelkesedéssel	csettintgetett.	Tizenéves
kora	 óta	megvolt	 ez	 a	 szokása,	 és	 Strike	 teljes	 szívéből	 sajnálta	 azt,	 aki
esetleg	majd	megpróbálja	abbahagyatni	vele.
–	Kész	vagyok	–	felelte.	–	Néhány	órája	értem	vissza	Skóciából.
–	Sose	vótam	Skóciába’	–	nézett	rá	Shanker.
Amennyire	Strike	tudta,	Shanker	életében	nem	járt	még	Londonon	kívül

sem.
–	Na,	mit	tudtál	meg	nekem?
–	 Há’	 még	 él	 –	 mondta	 Shanker;	 abbahagyta	 a	 csettintgetést,	 és	 egy

csomag	Mayfairt	húzott	elő	a	zsebéből.	Egy	olcsó	öngyújtóval	rágyújtott,
meg	 sem	 kérdezte	 Strike-tól,	 zavarja-e.	 Strike	 lélekben	 vállat	 vont,
előhúzta	 a	 saját	Benson	&	Hedgesét,	 és	 elkérte	 a	 gyújtót.	 –	Beszé’tem	 a
dílerével.	A	pali	aszondja,	Catfordba’	van.
–	Már	nem	Hackney-ben?
–	Há’	 hacsak	 nem	hagyott	 ottan	 egy	 klónt	maga	 helyett,	Bunsen.	Csak

klónokat	nem	néztem.	Adol	még	egy	százast,	akkó’	megnézem	azt	is.
Strike	erre	vidáman	felhorkantott.	Shankert	mindenki	saját	felelősségére

becsüli	csak	alá.	Mivel	úgy	nézett	ki,	mint	aki	a	világ	minden	elképzelhető
tiltott	 drogját	 kipróbálta	 már,	 nyughatatlan	 mocorgásából	 az	 ismerősei
gyakran	(tévesen)	azt	hitték,	épp	most	is	bevett	valamit.	Csakhogy	igazából
tisztább	a	feje,	józanabb,	mint	számos	üzletember	a	nap	végére	–	még	ha
javíthatatlan	bűnöző	is.
–	Címet	tudsz?	–	kérdezte	Strike,	és	odahúzta	a	jegyzetfüzetét	maga	elé.
–	Még	nem	–	intett	Shanker.
–	Dolgozik	valamit?
–	Aszondja	mindenkinek,	hogy	turnémenedzser	valami	metálbandába’.
–	Közben	meg…?
–	Striciskedik	–	felelte	Shanker	a	legnagyobb	természetességgel.
Kopogtak	az	ajtón.
–	Kérnek	kávét?	–	szólt	be	Robin.	Strike	rögtön	látta,	hogy	szándékosan

marad	az	árnyékban.	A	tekintete	a	lány	bal	kezére	ugrott:	hiányzott	róla	a
jegygyűrű.
–	Köszi!	–	nézett	rá	Shanker.	–	Két	cukorra’!
–	Egy	tea	remek	lenne,	köszönöm!	–	tette	hozzá	Strike,	és	nézte,	ahogy	a

lány	 kimegy;	 közben	 benyúlt	 a	 fiókba,	 és	 előszedte	 a	 kis	 ón	 hamutálat,
amit	egy	bárból	nyúlt	le	Németországban.	Odatolta	Shanker	elé,	mielőtt	az



a	 padlóra	 pöccinthette	 volna	 az	 egyre	 növekvő	 hamuréteget	 a
cigarettájáról.
–	És	honnan	tudod,	hogy	striciskedik?
–	 Van	 ez	 a	 másik	 pasas,	 akit	 ismerek,	 az	 látta	 a	 ribizlivel	 –	 felelte

Shanker.	Strike	jól	tudta,	mit	jelent	ez	London	keleti	felében:	ribi,	ribanc.	–
Aszondja,	 Whittaker	 együtt	 él	 a	 csajjal.	 Nagyon	 fiatal.	 Épp	 csak	 elmú’t
tizennyóc.
–	Aha	–	bólintott	Strike.
Strike	 a	 prostitúció	 mindenféle	 fajtájával	 szembekerült	 már,	 amióta

nyomozó	lett,	de	ez	mégis	más	volt,	itt	most	a	nevelőapjáról	van	szó,	arról
az	 emberről,	 akit	 az	 anyja	 szeretett,	 akit	 romantikusan	 megszépített
magában,	 és	 akinek	 gyereket	 is	 szült.	 Szinte	 Whittaker	 szagát	 is	 érezte
most	a	helyiségben,	a	koszos	ruháiét,	azt	az	állati	bűzét.
–	Szóval	Catford	–	ismételte.
–	 Aha.	 Azé’	 nézem	 tovább,	 ha	 gondolod	 –	 bólintott	 Shanker,	 és	 a

hamutálra	rá	se	hederítve	a	padlóra	pöckölte	a	hamut.	–	Azt’	mennyit	ér	ez
meg	neked,	Bunsen?
Miközben	még	Shanker	díjazásán	alkudoztak	(kellő	humorral,	bár	épp

elég	 komolyan,	 hisz	 mindketten	 tökéletesen	 tisztában	 voltak	 vele,	 hogy
Shanker	a	kisujját	sem	mozdítja	fizetség	nélkül),	Robin	meghozta	a	kávét.
Most,	hogy	az	arcát	is	megvilágította	az	ablakon	bejövő	fény,	Strike	látta,
milyen	rémesen	fest.
–	A	legfontosabb	e-maileket	elintéztem	–	fordult	Strike-hoz,	és	úgy	tett,

mintha	 észre	 sem	 vette	 volna	 annak	 kérdő	 tekintetét.	 –	 Most	 viszont
megyek,	és	megcsinálom	Platinát.
Shanker	arcán	mélységes	értetlenség	ömlött	el	erre,	de	senki	nem	fűzött

hozzá	magyarázatot.
–	 Jól	van?	–	kérdezte	Robint	Strike,	 és	kicsit	 azt	kívánta,	bár	ne	 lenne

most	itt	Shanker.
–	 Persze	 –	 bólintott	 Robin,	 és	 szánalmasan	 sikertelenül	 próbált

rámosolyogni.	–	Később	beszélünk!
–	 „Megyek	 és	 megcsiná’om	 a	 platinát?”	 –	 nézett	 Strike-ra	 Shanker

kíváncsian.	Hallották,	ahogy	a	külső	ajtó	becsukódik.
–	Nem	olyan	jó,	mint	amilyennek	hangzik	–	felelte	Strike,	és	hátradőlt	a

székében,	hogy	kinézhessen	az	ablakon.	A	lódenkabátos	Robin	kilépett	az
épületből,	elindult	a	Denmark	Streeten,	és	eltűnt	a	szeme	elől.	Szemben,	a
gitárboltból	 egy	 nagydarab	 pasas	 jött	 ki	 kötött	 sapkában,	 és	 ugyanarra



indult,	de	Strike	ekkor	már	Shankerre	figyelt.
–	 És	 valaki	 tényleg	 egy	 kibaszott	 lábat	 kű’dött	 neked,	 Bunsen?	 –

kérdezte	az.
–	Aha	–	erősítette	meg	Strike.	–	Levágta,	bedobozolta,	és	saját	kezűleg

hozta	ide.
–	Hát	baszódjak	meg	elöl-hátul!	–	nézett	nagyot	Shanker,	pedig	őt	elég

nehéz	megdöbbenteni.
Miután	 Shanker	 távozott,	 kezében	 kötegnyi	 pénzzel	 az	 eddigi

szolgáltatásaiért,	meg	egy	ígérettel,	hogy	kap	még	ugyanennyit,	ha	kiderít
további	 részleteket	Whittakerről,	 Strike	 gyorsan	 felhívta	 Robint.	 A	 lány
nem	vette	fel,	de	ez	nem	volt	épp	szokatlan,	ha	olyan	helyen	járt,	ahol	nem
nagyon	tudna	beszélni.	Strike	küldött	egy	SMS-t:

Szóljon,	ha	tudunk	vhol	találkozni

Aztán	 leült	 Robin	 üres	 székébe,	 hogy	 ő	 is	 kivegye	 a	 részét	 a	 levelek
megválaszolásából,	és	a	számlák	kifizetéséből.
De	kiderült,	hogy	nem	nagyon	tud	odafigyelni	így,	hogy	két	éjszakát	is

a	vonaton	 töltött.	Öt	perccel	később	ránézett	a	 telefonjára,	de	Robin	nem
válaszolt,	 így	 felállt	 és	 csinált	 magának	 még	 egy	 csésze	 teát.	 Ahogy	 a
szájához	emelte,	megcsapta	 az	 enyhe	 fűszag,	 ami	 a	kezén	maradt,	mikor
Shankerrel	búcsúzóul	kezet	rázott.
Shanker	 eredetileg	 Canning	 Townból	 jött,	 de	 laktak	 unokatestvérei

Whitechapelben	 is,	 akik	 húsz	 évvel	 ezelőtt	 összezördültek	 egy	 rivális
bandával.	Shanker	 szívesen	 segített	 nekik,	 így	 történhetett,	 hogy	 egy	 este
ott	 hevert	 egyedül	 az	 út	 mellett	 a	 Fulbourne	 Street	 végén,	 a	 szájától	 a
füléig	húzódó	mély	vágás	pedig,	amit	a	mai	napig	viselt,	rendesen	vérzett.
Itt	talált	rá	Leda	Strike,	hazafelé	jövet	egy	esti	cigipapír-vásárlásból.
Teljesen	 lehetetlen	 lett	 volna,	 hogy	 Leda	 csak	 úgy	 elmenjen	 a	 fiával

egykorú,	vérző	srác	mellett.	Az	mit	sem	számított	neki,	hogy	a	fiú	kezében
is	 véres	 kés	 van,	 hogy	 üvöltve	 káromkodik,	 és	 hogy	 nyilvánvalóan
valamilyen	szer	hatása	alatt	áll.	Shanker	egyszer	csak	azt	vette	észre,	hogy
valaki	 letörölgeti	 az	 arcát,	 és	 úgy	 beszél	 vele,	 ahogy	 senki	 sem	 beszélt
azóta,	 hogy	 az	 anyja	 meghalt,	 amikor	 ő	 még	 csak	 nyolcéves	 volt.	 És
amikor	kerek-perec	elutasította,	hogy	ez	az	idegen	nő	mentőt	hívjon,	mert
félt	a	rendőröktől	(végül	is	épp	az	előbb	szúrta	combon	a	támadóját),	Leda
az	 egyetlen	 megoldást	 választotta,	 ami	 eszébe	 jutott:	 hazatámogatta	 a



foglaltházba,	 és	 maga	 viselte	 gondját.	 Feldarabolt	 némi	 ragtapaszt,	 és
ügyetlenül	 a	 fiú	 arcán	 lévő	 mély	 vágásra	 ragasztotta,	 mintha	 öltések
lennének;	főzött	neki	valami	ragacsos,	cigarettahamuval	teli	ételt,	és	szólt
a	zavartan	álldogáló	fiának,	keressen	egy	matracot,	ahol	elalhat.
Leda	 kezdettől	 úgy	 kezelte	 Shankert,	 mintha	 valami	 rég	 látott

unokaöccse	 lenne,	 a	 fiú	 pedig	 úgy	 imádta	 cserébe,	 ahogy	 csak	 egy
elveszett	 anyja	 emlékéhez	 foggal-körömmel	 ragaszkodó,	 összetört	 fiatal
tudja.	 Miután	 meggyógyult,	 Leda	 őszinte	 invitálására	 be-benézett
hozzájuk,	amikor	csak	kedve	támadt.	Shanker	úgy	beszélt	Ledával,	ahogy
senki	mással	nem	tudott,	talán	ő	volt	az	egyetlen,	aki	semmilyen	hibát	nem
látott	 az	 asszonyban.	 Tisztelete	 Strike-ra	 is	 kiterjedt,	 és	 bár	 a	 két	 fiú
minden	 más	 szempontból	 a	 lehető	 legtávolabb	 állt	 egymástól,	 mégis
összekötötte	őket	a	Whittaker	iránti	parázs	gyűlöletük.	Whittaker	eszement
módon	féltékeny	volt	erre	az	új	 jövevényre	Leda	életében,	mégsem	mert
ugyanolyan	lekezelően	bánni	vele,	mint	Strike-kal.
Strike	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	Whittaker	 ugyanazt	 a	 rendellenességet

ismerte	fel	Shankerben,	amitől	ő	maga	is	szenvedett:	a	normális	gátlások
hiányát.	 Nagyon	 helyesen	 arra	 a	 következtetésre	 jutott,	 hogy	 noha
tizenéves	 nevelt	 fia	 talán	 nem	nagyon	 siratná	meg,	 őt	mégis	 féken	 tartja
annak	 a	 vágya,	 hogy	 az	 anyjának	 ne	 okozzon	 bánatot,	 no	 meg	 a
törvénytisztelet,	 és	 hogy	 határozottan	 nem	 akart	 olyasvalamit	 elkövetni,
ami	örökre,	visszavonhatatlanul	tönkreteheti	a	jövőjét.	Shankerben	viszont
nyoma	 sem	 volt	 ilyen	 önmérsékletnek,	 és	 az,	 hogy	 időnként	 hosszabb
ideig	 is	 ott	 élt	 ezzel	 az	 egymásnak	 feszülő	 családdal,	 bármilyen
bizonytalanul	 is,	 de	 visszafogta	 Whittaker	 egyre	 erőszakosabb
viselkedését.
Igazából	 Strike	 éppen	 azért	 érezte	 úgy,	 hogy	 nyugodtan	 elmehet

egyetemre,	 mert	 Shanker	 rendszeresen	 megfordult	 a	 foglaltházukban.
Képtelen	volt	szavakba	önteni,	mitől	fél	leginkább,	amikor	elbúcsúztak,	de
Shanker	így	is	értette.
–	Ne	aggódjá’,	Bunsen,	édes	öregem!	Ne	aggódjá’!
De	 azért	 ő	 sem	 lehetett	 ott	 mindig.	 Leda	 halála	 napján	 Shanker	 épp

szokásos	 üzleti	 útjai	 egyikén	 volt	 valami	 kábítószerügyben.	 Strike
emlékezetében	 élénken	 élt	 az	 a	 fájdalom,	 bűntudat,	 amit	 legközelebbi
találkozásukkor	 a	könnyeivel	hiába	küzdő	Shankeren	 látott.	Mert	 amíg	ő
Kentish	 Townban	 egy	 kiló	 legjobb	 bolíviai	 kokainra	 alkudozott,	 Leda
Strike	teste	lassan	kihűlt	a	koszos	matracon.	A	boncolás	azt	mutatta	ki,	jó



hat	 órával	 azelőtt	 meghalt,	 hogy	 a	 foglaltházban	 bárki	 egyáltalán
megpróbálta	volna	felébreszteni;	azt	hitték,	csak	nagyon	mélyen	alszik.
Akárcsak	 Strike,	 Shanker	 is	 kezdettől	 meg	 volt	 róla	 győződve,	 hogy

Ledát	 Whittaker	 ölte	 meg,	 és	 olyan	 rémületes	 kínokon	 ment	 át,	 olyan
elemi	vágyat	érzett	az	azonnali	bosszúra,	hogy	Whittaker	örülhetett,	hogy
még	 Shanker	 érkezése	 előtt	 őrizetbe	 vették.	 Bármennyire	 is	 nem	 tűnt	 jó
ötletnek,	beidézték	 tanúnak,	hogy	beszéljen	erről	az	erős	anyai	ösztönnel
bíró	asszonyról,	aki	életében	nem	használt	heroint	–	„Az	a	rohadék	vót!”,
ordított	 Shanker	 a	 tárgyalóteremben,	 megpróbált	 átmászni	 a	 korláton
Whittakerhez,	aztán	minden	további	nélkül	kidobták	a	bíróságról.
Strike	 tudatos	 erőfeszítéssel	 igyekezett	 eltolni	 magától	 ezeket	 a	 rég

eltemetett	emlékeket	–	nem	lett	jobb	szaguk	így	újra	kiásva.	Belekortyolt	a
forró	 teájába,	 és	megint	 a	 telefonjára	 pillantott.	Robin	még	mindig	 nem
jelentkezett.
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Workshop	of	the	Telescopes
(Távcsövek	műhelye)

Már	akkor	tudta,	hogy	a	Titkárnőnek	valami	baja	van,	hogy	ma	meg	van
zakkanva,	 amikor	 reggel	 először	 meglátta.	 Tessék,	 ott	 ül	 az	 ablaknál	 a
Garrickban,	 a	 nagy	 hallgatói	 menzán	 a	 Közgazdasági	 Egyetemen.	 Ma
nagyon	 egyszerűen	 öltözött.	 És	 dagadt	 meg	 vörös	 a	 szeme,	 sápadt	 is.
Valószínűleg	akár	oda	is	ülhetne	mellé,	és	a	hülye	picsa	észre	se	venné.	Az
ezüstös	hajú	kurvára	figyel,	az	is	ott	ül	arrébb	néhány	asztallal,	a	laptopján
kalimpál;	most	nem	tud	még	férfiakra	is	odafigyelni.	Nekem	aztán	jó	így,
gondolta.	Hamarosan	úgyis	felfigyel	majd	rám.	Én	leszek	az	utolsó,	amit
életében	lát.
Ma	 nem	 kell	 Csini	 Fiúnak	 kinéznie:	 ha	 feldúltak,	 sose	 próbálkozik

szexuális	közeledéssel.	Olyankor	az	oly	nagyon	vágyott	jó	barátot	játssza,
a	 kicsit	 öreguras	 idegent.	Nem	minden	 férfi	 ilyen,	 kedveském.	Magácska
jobbat	 érdemel.	 Hadd	 kísérjem	 haza!	 Jöjjön	 csak,	 elviszem!	 Az	 ember
szinte	bármit	megtehet	velük,	ha	megfeledkeznek	róla,	hogy	van	fasza.
Bement	ő	is	a	tömött	menzára,	a	sarokban	téblábolt,	vett	egy	kávét,	aztán

keresett	egy	szegletet,	ahonnan	hátulról	figyelhette.
Nincs	 rajta	 a	 jegygyűrű.	 Hát	 ez	 érdekes.	 Egyből	 más	 megvilágításba

helyezi	 az	 utazótáskát,	 amit	 a	 nő	ma	 a	 vállára	 vetve	 cipel,	 máskor	meg
bedug	 az	 asztal	 alá.	Csak	 nem	 arra	 készül,	 hogy	 valahol	máshol	 tölti	 az
éjszakát,	 nem	 az	 ealingi	 lakásban?	 Esetleg	 befordul	 végre	 valami
elhagyatott	 kis	 utcára,	 valami	 rosszul	 megvilágított,	 rövidebb	 útra
valahová,	egy	üres	aluljáróba?
Ez	 volt	 akkor	 is,	 amikor	 először	 ölt,	 egyszerűen	 csak	 megragadta	 a

kínálkozó	lehetőséget.	Pillanatképekben	emlékezett	rá,	mint	egy	diavetítés,
annyira	 izgalmas,	 új	 élmény	 volt.	 De	 akkor	 még	 nem	 tökéletesítette
művészi	szintre,	még	nem	tudta	olyan	igazán	jól	játszani.
Az	 a	 lány	 duci	 volt,	 sötét	 bőrű.	 A	 társa	 épp	 otthagyta,	 beült	 egy	 pasi

mellé	a	kocsiba	és	elhajtottak.	A	pasas	a	kocsiban,	hát	 fogalma	sem	volt,
hogy	azt	kell	eldöntenie,	melyik	éli	túl	ezt	az	éjszakát.



Ő	meg	eközben	fel-alá	kocsikázott	az	utcán,	zsebében	a	késsel.	Amikor
megbizonyosodott	róla,	hogy	a	lány	egyedül	maradt,	de	teljesen	egyedül,
akkor	 megállt	 mellette,	 és	 az	 anyósülésen	 keresztül	 az	 ablakhoz	 hajolt,
hogy	beszéljen	vele.	Kiszáradt	a	szája,	úgy	tette	fel	a	kérdést.	Megegyeztek
egy	árban,	a	lány	beült	a	kocsiba.	Befordultak	egy	zsákutcába	nem	messze,
ahol	se	a	lámpák	fénye,	se	a	járókelők	nem	zavarhatták	meg	őket.
Megkapta,	amit	akart,	 aztán,	amikor	a	 lány	 felült	volna,	még	mielőtt	 a

sliccét	felhúzta	volna,	ököllel	megütötte,	neki	a	kocsi	ajtajának,	a	 tarkója
az	ablaknak	csapódott.	Még	meg	se	tudott	nyikkanni,	már	előhúzta	a	kést.
Ahogy	 a	 penge	 puhán	 belecsapódotta	 testébe	 –	 a	 forró	 vér	 a	 kezére

bugyogott	 –,	 a	 lány	 még	 csak	 nem	 is	 sikított,	 csak	 elakadt	 a	 lélegzete,
nyöszörögni	kezdett,	 az	ülésre	hanyatlott,	ő	meg	újra	és	újra	beledöfte	a
kést.	Letépte	azt	az	aranymedált	a	nyakából.	Akkor	még	nem	jutott	eszébe,
hogy	olyan	igazi	trófeát	is	vigyen,	egy	darabot	belőle,	csak	megtörölte	a
kezét	 a	 ruhájában,	 az	 meg	 ott	 hevert	 mellette	 az	 ülésen,	 és	 rángatózva
haldoklott.	Kifarolt	a	kis	utcából,	a	félelemtől,	a	lelkesedéstől	remegve,	és
kihajtott	 a	 városból.	 A	 hulla	 ott	 feküdt	 mellette,	 ő	 meg	 ügyelt	 rá,	 hogy
betartsa	 a	 sebességkorlátozásokat,	 néhány	 másodpercenként	 a	 tükörbe
pillantott.	 Volt	 egy	 hely,	 amit	 épp	 néhány	 napja	 talált,	 egy	 elhagyatott
útszakasz	gazzal	 felvert	 árokkal.	A	 lány	 teste	 súlyos,	nedves	dobbanással
ért	földet,	amikor	belelökte.
A	medál	még	most	is	megvolt,	néhány	másik	kis	emlékkel	együtt.	Az	ő

kincsei.	Na	és	vajon	a	Titkárnőből	mit	visz	haza?
Mellette	 egy	 kínai	 fiú	 egy	 tableten	 olvasott	 valamit.	 Viselkedési

közgazdaságtan.	 Ostoba	 pszichoblabla.	 Egyszer	 ő	 is	 volt	 már
pszichológusnál,	muszáj	volt	elmennie.
–	Meséljen	az	anyjáról!
Komolyan	 ezt	mondta,	 szó	 szerint,	 az	 a	 kis	 kopasz,	 ezt	 a	 poént,	 ezt	 a

teljes	 közhelyet.	 Pedig	 elvileg	 ezek	 okosak,	 ezek	 a	 pszichológusok.
Szórakozásból	 úgy	 tett,	 mintha	 belemenne	 a	 játékba,	 és	 mesélt	 ennek	 a
marhának	az	anyjáról,	hogy	egy	hideg,	gonosz,	elbaszott	kurva	volt.	Hogy
az	 ő	 születését	 csak	 kellemetlenségnek,	 szégyennek	 élte	 meg,	 nem
érdekelte,	él-e	vagy	hal-e	a	gyereke.
–	És	az	apja?
–	Nincs	apám	–	felelte	erre.
–	Úgy	érti,	nem	tartja	vele	a	kapcsolatot?
Néma	csend.



–	Vagy	nem	is	tudja,	ki	az?
Néma	csend.
–	Vagy	egyszerűen	csak	nem	kedveli?
Nem	válaszolt.	Megunta	a	játékot.	Agyhalottnak	kell	lenni,	hogy	valaki

bevegye	ezt	a	hülyeséget,	de	hát	ő	már	rég	rájött,	hogy	igen,	az	emberek
valóban	agyhalottak.
De	 egyébként	 is,	 igazat	 mondott,	 nem	 volt	 apja.	 A	 pasas,	 aki	 ezt	 a

szerepet	 betöltötte,	 már	 ha	 annak	 akarja	 hívni	 az	 ember	 –	 aki	 folyton-
folyvást	csak	keménykedett	vele	(„kemény	ember,	de	tisztességes”)	–,	hát	ő
nem	 az	 apja.	 Erőszak,	 elutasítás,	 ezeket	 jelentette	 neki	 a	 család.
Ugyanakkor	viszont	otthon	tanulta	meg	a	 túlélés	 technikáit,	hogy	hogyan
kell	okosan	 játszani.	Mindig	 is	 tudta,	hogy	 jobb	a	 többieknél,	még	akkor
is,	amikor	gyerekkorában	a	konyhaasztal	alá	bújva	remegett.	Bizony,	már
akkor	is	tudta,	hogy	őt	jobb	fából	faragták,	mint	azt	a	rohadékot,	aki	csak
jött	neki	a	nagy	öklével	meg	az	eltorzult	arcával…
A	Titkárnő	most	 felállt,	 ahogy	az	ezüstös	hajú	kurva	 is	–	 az	épp	most

tette	a	tokjába	a	laptopját,	és	indult	el	kifelé.	Ő	is	felhörpintette	a	kávéját,
és	ment	utánuk.
Annyira	 könnyű	 célpont	 ma	 ez	 a	 nő,	 annyira	 könnyű!	 Minden

óvatossága	 elpárolgott,	 még	 a	 platinaszőke	 kurvára	 is	 alig	 tudott
odafigyelni.	Felszállt	ő	is	ugyanarra	a	metróra,	mint	a	két	nő;	háttal	állt	a
Titkárnőnek,	 de	 az	 ablakban	 tovább	 bámulta	 a	 tükérképét	 az	 új-zélandi
turisták	 ide-oda	 nyúlkáló	 karjai	 között.	 Könnyedén	 elvegyült	 mögötte	 a
tömegben,	amikor	leszállt.
Mentek	 hárman	 egymás	 után,	 elöl	 az	 ezüstös	 hajú	 kurva,	 utána	 a

Titkárnő,	 meg	 ő,	 fel	 a	 lépcsőn,	 ki	 a	 járdára,	 el	 az	 utcán	 a	 Mentolos
Orrszarvú	 felé…	 már	 így	 is	 elkésett	 otthonról,	 de	 nem	 tudott	 ennek
ellenállni.	A	Titkárnő	eddig	sosem	maradt	ki	sötétedés	után,	az	utazótáska
meg	 az,	 hogy	 eltűnt	 a	 jegygyűrűje,	 mind-mind	 teljesen	 ellenállhatatlan
lehetőséget	jeleztek.	Simán	csak	kitalál	majd	valami	mesét	Annak.
Az	 ezüstös	 hajú	 kurva	 eltűnt	 a	 sztriptízbárban.	 A	 Titkárnő	 lassított,

bizonytalanul	 álldogált	 a	 járda	 közepén.	Ő	meg	 előhúzta	 a	 telefonját,	 és
egy	sötét	kapualjba	húzódva	figyelte	tovább.
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I	never	realized	she	was	so	undone.
(Sose	gondoltam,	hogy	ennyire	kész	van.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Debbie	Denise’
Szöveg:	Patti	Smith

Robin	 teljesen	 megfeledkezett	 róla,	 hogy	 megígérte	 Strike-nak:	 nem
mászkál	 az	 utcán	 sötétedés	 után.	 Sőt	 igazából	 nem	 is	 nagyon	 tudatosult
benne,	 hogy	 lement	 a	 nap,	 amíg	 fel	 nem	 figyelt	 az	 elhúzó	 autók
fényszóróira,	 a	 kivilágított	 kirakatokra.	 Platina	 ma	 változtatott	 a
programján.	 Ilyenkorra	 rendesen	 már	 órák	 óta	 bent	 van	 a	 Mentolos
Orrszarvúban,	 félmeztelenül	 vonaglik	 az	 ismeretlen	 férfiak	 örömére,	 és
nem	 sétálgat	 kint	 az	 utcán	 teljesen	 felöltözve,	 farmerban,	 magas	 sarkú
csizmában,	 rojtos,	 hasítottbőr	 kabátban.	Biztosan	másik	műszakot	 kapott,
de	most	már	hamarosan	tényleg	megy	szépen	vonaglani	a	rúd	mellett,	ami
felveti	a	kérdést	Robinban	–	akkor	hol	is	tölti	most	ő	az	éjszakát?
Egész	 nap	 rezgett	 a	 kabátja	 zsebében	 a	 telefon.	 Matthew	 több	 mint

harminc	SMS-t	küldött.

Beszélnünk	kell.
Hívj	fel,	légyszi!
Robin,	semmit	sem	tudunk	megoldani,	ha	nem	beszélsz	velem.

Ahogy	telt	az	idő,	Robin	pedig	nem	törte	meg	a	némaságot,	a	fiú	hívogatni
kezdte.	Ekkor	már	az	SMS-ek	hangneme	is	megváltozott:

Robin,	tudod,	hogy	szeretlek!
Bár	 ne	 történt	 volna	 meg!	 Bár	 vissza	 tudnám	 csinálni,	 de	 nem
tudom.
Én	 téged	 szeretlek,	Robin!	Mindig	 is	 téged	 szerettelek,	mindig	 is
téged	foglak.



Robin	nem	válaszolt	neki,	nem	vette	fel	a	telefont,	nem	hívta	vissza.	Csak
azt	 tudta,	hogy	nem	bírja	elviselni,	ha	ma	este	vissza	kell	mennie	abba	a
lakásba.	 Hogy	 holnap	 mi	 lesz,	 vagy	 azután,	 arról	 fogalma	 sem	 volt.
Éhesen,	kimerülve,	teljesen	érzéketlenül	állt	ott.
Késő	délutánra	Strike	is	majdnem	ilyen	erőszakosan	próbálta	elérni:

Merre	van?	Hívjon	fel,	legyen	szíves!

Neki	válaszolt,	mert	vele	sem	tudott	elképzelni	egy	beszélgetést:

Nem	tudok	beszélni.	Platina	nincs	a	munkahelyén.

Strike-kal	 mindig	 bizonyos	 érzelmi	 távolságot	 tartottak	 egymástól,	 és
Robin	 attól	 félt,	 ha	 Strike	most	 kedves	 lesz	 vele,	 elsírja	magát,	 és	 azzal
olyan	 gyengeségről	 tesz	 tanúbizonyságot,	 amit	 a	 férfi	 nem	 akar	 a
segédjében	 látni.	 Mivel	 gyakorlatilag	 nem	 maradtak	 ügyeik,	 hiszen	 ott
lebegett	 a	 fejük	 felett	 a	 lábat	 küldő	 pasas	 fenyegetése,	 nem	 adhat	 újabb
okot	Strike-nak,	hogy	hazaküldje.
Strike-nak	nyilván	nem	tetszett	a	válasza:

Hívjon	fel,	amint	tud!

Robin	 ezt	 figyelmen	 kívül	 hagyta	 azon	 az	 alapon,	 hogy	 akár	 meg	 sem
kaphatta	 volna,	 mert	 már	 majdnem	 a	 metróban	 járt,	 amikor	 Strike
elküldte;	hamarosan	el	 is	ment	a	térerő,	amíg	vissza	nem	ért	Platinával	a
Tottenham	 Court	 Roadra.	 Ahogy	 feljött	 az	 állomásról,	 látta,	 hogy	 volt
még	egy	nem	fogadott	hívása	Strike-tól,	és	egy	új	SMS	is	jött	Matthew-tól:

Muszáj	 tudnom,	 hazajössz-e	 ma	 este.	 Halálra	 aggódom	 magam
miattad.	Csak	írj	egy	üzit,	h	élsz-e	még,	csak	ennyit	kérek.

–	Pfff,	ne	már	–	morogta	Robin.	–	Majd	pont	miattad	leszek	öngyilkos!
Furcsán	 ismerős	öltönyös,	pocakos	pasas	ment	el	mellette,	a	Mentolos

Orrszarvú	 kiugró	 tetején	 a	 fények	megvilágították.	Dupla	 volt	 az.	Robin
azon	 tűnődött,	 csak	 ő	 képzelte-e,	 vagy	 tényleg	 olyan	 önelégülten
vigyorgott	rá	a	férfi.



Azért	jött,	hogy	megnézze	a	barátnőjét	más	férfiak	előtt	vonaglani?	Az
izgatja	 fel,	 hogy	 valaki	 dokumentálja	 a	 szexuális	 életét?	 Mégis,	 miféle
beteg	állat	az	ilyen?
Robin	elfordult	 tőle.	El	kellett	döntenie,	mihez	kezd	ma	este.	Úgy	száz

méterre	 tőle	mintha	 egy	nagydarab,	 kötött	 sapkás	pasast	 látott	 volna	 egy
sötét	kapualjban,	ahogy	hangosan	veszekszik	valakivel	telefonon.
Most,	 hogy	 Platina	 eltűnt,	 Robin	 ott	maradt	 céltalanul.	Hol	 fog	 aludni

ma	 este?	 Ahogy	 bizonytalanul	 nézelődött,	 elment	mellette	 egy	 csapatnyi
fiatal	 férfi,	 direkt	 túl	 közel,	 az	 egyikük	 meg	 is	 lökte	 a	 táskáját.	 Robin
érezte	rajta	az	Axe	dezodort	meg	a	sörszagot.
–	A	fellépőruhád,	cica?
Ekkor	 tudatosult	 benne,	 hogy	 egy	 sztriptízklub	 előtt	 álldogál.

Ösztönösen	 Strike	 irodája	 irányába	 fordult,	 amikor	 megcsörrent	 a
telefonja.	Nem	is	gondolkodott,	felvette.
–	Hol	a	fenében	volt?	–	rivallt	rá	Strike	dühös	hangja.	Robin	még	annak

is	 csak	 alig	 tudott	 örülni,	 hogy	 nem	Matthew	 az,	mert	 Strike	 folytatta:	 –
Egész	nap	próbáltam	elérni!	Hát	merre	van,	de	tényleg?
–	A	Tottenham	Court	Roadon	–	felelte	Robin,	és	gyorsan	elsétált	a	még

mindig	vihorászó	fiataloktól.	–	Platina	épp	most	ment	be,	és	Dup…
–	Mit	mondtam	magának,	hogy	ne	legyen	az	utcán	sötétedés	után!
–	Itt	jó	a	közvilágítás	–	nyögte	ki	Robin.
Próbálta	 felidézni,	 nem	 látott-e	 errefelé	 egy	Travelodge-ot	 valamikor.

Valami	tiszta	és	olcsó	helyet	kell	találnia.	Olcsót,	mert	a	közös	számláról
költötte	a	pénzt,	és	eltökélte,	hogy	nem	vesz	ki	többet,	mint	amit	beletett.
–	De	jól	van?	–	kérdezte	most	Strike	egy	kicsit	kevésbé	agresszívan.
Robinnak	elszorult	a	torka.
–	Persze	–	felelte,	amilyen	határozottan	csak	tudta.	Igyekezett	profiként

viselkedni,	olyannak	lenni,	amilyennek	Strike	akarta.
–	Még	 itt	 vagyok	 az	 irodában	 –	mondta	 erre	 a	 férfi.	 –	Azt	mondta,	 a

Tottenham	Court	Roadon	van?
–	Mennem	kell,	bocsánat	–	vágta	rá	Robin	elszoruló,	hűvös	hangon,	és

letette.
Most	már	annyira	félt,	hogy	elsírja	magát,	hogy	muszáj	volt	befejeznie

a	 beszélgetést.	 Úgy	 érezte,	 Strike	 már	 épp	 azt	 ajánlaná,	 hogy
találkozzanak,	és	ha	 találkoznak,	ő	bizony	elmondana	neki	mindent	–	azt
pedig	semmiképp	sem	teheti.
Hirtelen	 már	 el	 is	 öntötték	 az	 arcát	 a	 könnyek.	 Senki	 máshoz	 nem



fordulhat!	Tessék	–	végre	bevallotta	saját	magának	is.	Azok,	akikkel	együtt
ebédelgettek	 hétvégenként,	 akikkel	 rögbimeccsekre	 jártak:	 azok	 mind
Matthew	barátai,	Matthew	kollégái,	Matthew	régi	egyetemi	évfolyamtársai.
Neki	nem	volt	senkije,	csak	Strike.
–	Jaj,	istenem	–	nyögte,	és	szemét-orrát	a	kabátja	ujjába	törölte.
–	 Jól	 van,	 kedveském?	 –	 szólt	 oda	 neki	 egy	 fogatlan	 koldus	 egy

kapualjból.
Nem	is	tudta	biztosan,	miért	kötött	ki	a	Tottenhamben:	talán	mert	itt	már

ismerték	 a	 pultosok,	 tudta,	 hol	 a	 női	 vécé,	 és	 mert	 ez	 olyan	 hely,	 ahol
Matthew	sosem	 járt.	Nem	vágyott	másra,	 csak	egy	csendes	 sarokra,	 ahol
kereshet	valami	olcsó	szállást	ma	estére.	És	egy	italra	is	vágyott,	ami	nem
volt	 jellemző.	Megmosta	az	arcát	hideg	vízzel	a	mosdóban,	aztán	rendelt
egy	 pohár	 vörösbort,	 leült	 vele	 egy	 asztalhoz,	 és	 megint	 elővette	 a
telefonját.	Újabb	nem	fogadott	hívás	Strike-tól.
A	pultnál	álló	férfiak	őt	méregették.	El	tudta	képzelni,	hogy	néz	ki	most,

könnyes	 szemmel,	 egyedül,	 az	 utazótáskával.	 Hát,	 ezzel	 nem	 tud	 mit
csinálni.	Beírta	a	telefonba:	„Travelodge,	Tottenham	Court	Road”,	és	várt,
amíg	az	lassan	betöltötte	a	találatokat,	közben	meg	talán	gyorsabban	is	itta
a	 borát,	 mint	 ahogy	 az	 üres	 gyomorral	 ajánlatos	 lett	 volna.	 Nem
reggelizett,	 nem	 is	 ebédelt,	 egész	 nap	 csak	 egy	 zacskó	 chipset	meg	 egy
almát	evett	azon	a	hallgatói	menzán,	ahol	Platina	üldögélt.
High	Holbornnál	volt	egy	Travelodge.	Akkor	be	kell	érnie	azzal.	Kicsit

megnyugodott	 ettől,	 hogy	már	 tudta,	 hol	 éjszakázik.	 Odament	 a	 pulthoz
egy	második	pohár	borért,	 és	kínosan	ügyelt	 rá,	hogy	az	ott	 álló	 férfiak
közül	 senkivel	 se	 teremtsen	 szemkontaktust.	 Talán	 fel	 kéne	 hívnia	 az
anyját,	jutott	eszébe	hirtelen,	de	erre	a	gondolatra	megint	majdnem	elsírta
magát.	 Nem	 tudott	 volna	 Linda	 szeretetével	 és	 egyben	 csalódottságával
szembenézni	–	most	még	nem.
Nagydarab,	kötött	sapkás	pasas	jött	be	épp	az	ajtón,	de	Robin	eltökélten

csak	a	borára	meg	a	visszajáróra	 figyelt,	nehogy	a	pultnál	 reménykedve
álldogálók	bármelyike	akár	véletlenül	úgy	érezze,	szeretné,	ha	csatlakozna
hozzá.
A	 második	 pohár	 bortól	 máris	 sokkal	 nyugodtabbnak	 érezte	 magát.

Eszébe	 jutott,	 amikor	 Strike	 úgy	 berúgott	 pont	 itt,	 ebben	 a	 kocsmában,
hogy	alig	állt	a	lábán.	Ez	volt	az	egyetlen	alkalom,	hogy	valaha	személyes
dolgokról	 beszélt	 neki.	 És	 talán	 most	 is	 igazából	 ezért	 kötött	 ki	 itt,
gondolta	Robin,	és	felnézett	a	színes	üvegkupolára	a	feje	fölé.	Ide	jön	az



ember	inni,	amikor	megtudja,	hogy	hűtlen	volt	hozzá,	akit	szeret.
–	Egyedül?	–	kérdezte	egy	férfihang.
–	Várok	valakit	–	felelte	neki.
Kicsit	 elmosódottan	 látta	 csak,	 ahogy	 felnézett	 rá	 –	 vékony,	 izmos,

szőke	pasas	volt,	fakókék	szemmel,	és	látta	rajta,	hogy	nem	hisz	neki.
–	Várhatom	magával?
–	Hát	kurvára	nem	várhatja!	–	szólalt	meg	egy	másik,	ismerős	hang.
Megjött	 Strike	 –	 az	 idegen	 fölé	 magasodva	 dühösen	 bámult	 a	 szeme

közé,	az	félszegen	vissza	is	tért	a	pultnál	álló	barátaihoz.
–	Maga	meg	mit	keres	itt?	–	nézett	rá	Robin.	Meglepte,	hogy	két	pohár

bor	után	máris	érzéketlen	volt	és	nehezen	forgott	a	nyelve.
–	Magát	keresem	–	felelte	Strike.
–	Honnan	tudta,	hogy…?
–	 Nyomozó	 vagyok.	 Hányadik	 ilyennél	 tart?	 –	 kérdezte	 Strike	 a

borospohárra	pillantva.
–	 Csak	 az	 elsőnél	 –	 hazudta	 a	 lány,	 úgyhogy	 Strike	 elment	 a	 pulthoz

még	egyért,	meg	egy	pint	Doom	Barért	magának.	Míg	rendelt,	egy	kötött
sapkás,	nagydarab	pasas	surrant	ki	az	ajtón,	de	Strike	inkább	a	szőke	férfit
figyelte,	 aki	még	mindig	Robint	 bámulta,	 és	úgy	 tűnt,	 csak	 akkor	 tesz	 le
erről,	 amikor	 Strike	 visszatért	 az	 italokkal,	 és	 egy	 fenyegető	 pillantást
vetve	a	pasasra	leült	Robinnal	szemben.
–	Mi	van	magával?
–	Semmi.
–	Na	ne	csinálja	már!	Rohadtul	halálra	van	válva.
–	Hát	 –	 kortyolt	 nagyot	 a	 borából	Robin	 –,	 ettől	máris	 sokkal	 jobban

érzem	magam.
Strike	felnevetett	egy	kicsit.
–	Miért	hurcolja	magával	ezt	a	táskát?	–	És	amikor	a	lány	nem	válaszolt,

folytatta:	–	És	hol	a	jegygyűrűje?
Robin	már	nyitotta	a	száját,	hogy	válaszoljon,	de	megint	beléfojtotta	a

szót	 az	 a	 nyavalyás	 sírhatnék.	 Rövid	 küszködés	 és	 újabb	 korty	 bor	 után
szólalt	csak	meg:	–	Már	nem	vagyok	eljegyezve.
–	És	miért	nem?
–	Hát	ez	jó,	pláne	így	magától!
Be	vagyok	rúgva,	gondolta	Robin,	mintha	saját	testén	kívülről	látta	volna

magát.	 Tessék.	 Berúgtam	 két	 és	 fél	 pohár	 bortól,	 a	 semmi	 kajától	 és	 a
semmi	alvástól.



–	Mi	a	jó?	–	nézett	zavarodottan	Strike.
–	 Hogy	 nem	 is	 szoktunk	 személyes…	 hogy	 maga	 nem	 beszél	 soha

személyes	dolgokról!
–	Mintha	rémlene,	hogy	pont	ebben	a	kocsmában	öntöttem	ki	magának	a

lelkem!
–	Egyszer!	–	vágta	rá	Robin.
Strike	 a	 lány	 kipirult	 arcából,	 nehézkes	 beszédéből	 kitalálta,	 hogy	 ez

mégsem	a	második	pohár	bora.	Ez	egyszerre	mulattatta	és	aggasztotta	is.
–	Szerintem	ennie	kéne	valamit	–	mondta	neki.
–	Há’	én	is	pontossan	ezt	mondtam	magának	–	felelte	Robin	–	az	ezsdén

amiko’…	 aztán	 végül	 kebabot	 ettünk…	 és	 én	 nem	 akarok…	–	 nézett	 fel
öntudatosan	–,	nem	akarok	kebabot	enni!
–	 Hát	 akkor	 –	 bólintott	 Strike	 –,	 ez	 itt	 London,	 tudja.	 Valószínűleg

találhatunk	magának	valamit,	ami	nem	kebab.
–	 A	 chipset,	 azt	 szeretem!	 –	 felelte	 erre	 Robin,	 így	 Strike	 vett	 neki

chipset.
–	 Szóval,	mi	 van	magával?	 –	 kérdezte	meg	 ismét,	 amikor	 visszaért	 a

pulttól.	 Nézte	 néhány	 másodpercig,	 ahogy	 Robin	 próbálja	 kinyitni	 a
chipses	zacskót,	aztán	elvette	tőle	és	kibontotta	neki.
–	Semmi.	Csak	ma	este	majd	egy	Travelodge-ban	alszom,	ennyi.
–	Egy	Travelodge-ban.
–	 Aha!	 Van	 egy	 a…	 van	 egy…	 –	 Robin	 lepillantott	 a	 telefonjára.

Lemerült.	 Rájött,	 hogy	 előző	 este	 elfelejtette	 feltölteni.	 –	 Hát,	 nem
emlékszem,	hol	van	–	folytatta.	–	De	hagyjon	csak,	jól	vagyok	–	jelentette
ki,	és	az	utazótáskában	kezdett	kotorászni	valamiért,	amibe	belefújhatja	az
orrát.
–	 Nos	 –	 fújtatott	 nagyot	 Strike	 –,	 most,	 hogy	 így	 láttam	 magát,	 hát

teljesen	megnyugtatott.
–	De	tényleg	 jól	vagyok!	–	 tiltakozott	hevesen	Robin.	–	Holnap	szokás

szerint	megyek	dolgozni,	majd	meglátja!
–	 Azt	 hiszi,	 azért	 indultam	 megkeresni	 magát,	 mert	 a	 munkája	 miatt

aggódom?
–	Ne	 legyen	 kedves!	 –	 nyögött	 fel	 a	 lány,	 és	 a	 papír	 zsebkendő	mögé

bújt.	–	Nem	bírom!	Legyen	normális!
–	Hogyhogy	normális?	–	nézett	rá	zavartan	Strike.
–	Mo-mogorva	és	záhá-zárkózott…
–	Miért,	miről	akarna	hallani?



–	Semmi	különösről	–	hazudta	Robin.	–	Csak	gondoltam…	őrizzük	meg
a	szagmai	kabcsolatot.
–	Mi	történt	maga	meg	Matthew	között?
–	Mi	történik	maga	meg	Elin	között?	–	vágott	vissza	a	lány.
–	Ez	meg	hogy	jön	ide?	–	hökkent	meg	teljesen	Strike.
–	Hát	ugyanaz	–	kente	 el	 a	kérdést	Robin,	 és	kihörpintette	 a	harmadik

pohár	bort	is.	–	Kérek	mégegye…
–	Most	üdítőt	fog	inni.
Robin	 a	 mennyezetet	 tanulmányozta,	 amíg	 Strike	 elment	 a	 pulthoz.

Színpadi	 jeleneteket	 ábrázoltak	 fent	 a	 festmények:	 Zuboly	 és	 Titánia
táncoltak	egy	csoport	tündér	gyűrűjében.
–	Elinnel	minden	rendben	megy	–	közölte	Strike,	amikor	visszaült	vele

szembe.	 Úgy	 döntött,	 legegyszerűbben	 úgy	 veheti	 rá	 a	 lányt,	 hogy
beszéljen	a	gondjairól,	ha	cserébe	ő	is	elmond	valamit.	–	Nekem	megfelel,
hogy	 ilyen	 visszafogott	 az	 egész.	 Van	 egy	 kislánya,	 nem	 akarja,	 hogy
túlságosan	kötődni	kezdjen	hozzám.	Ronda	válás	volt.
–	Óh	–	pislogott	rá	Robin	a	kólája	fölött.	–	Hogy	ismerkedtek	meg?
–	Nicken	és	Ilsán	keresztül.
–	És	ők	honnan	ismerik?
–	 Nem	 ismerik.	 Rendeztek	 egy	 bulit,	 és	 ő	 is	 eljött	 a	 testvérével.	 Aki

orvos,	Nick	munkatársa.	Elinnel	azelőtt	még	sosem	találkoztak.
–	Óh	–	mondta	Robin	megint.
Egy	pillanatra	megfeledkezett	a	saját	gondjairól,	elvonta	a	figyelmét	ez

a	 kis	 betekintés	 Strike	 világába.	Milyen	mindennapi,	 milyen	megszokott
dolog	 –	 volt	 egy	 buli,	 amire	 elment,	 és	 beszédbe	 elegyedett	 a	 szőke
bombázóval.	A	nők	szeretik	Strike-ot,	ezt	már	megállapította	az	 irodánál
töltött	hónapok	alatt.	Kezdetben	nem	értette,	mi	benne	a	vonzó	számukra.
Hiszen	annyira	más,	mint	Matthew!
–	És	Ilsa	kedveli	Elint?	–	kérdezte.
Strike-ot	meglepte	ez	az	éles	megfigyelés.
–	Ööö…	aha,	szerintem	igen	–	hazudta.
Robin	belekortyolt	a	kólájába.
–	 Jól	 van	 –	 bólintott	 Strike,	 bár	 csak	 nagy	 nehezen	 tudott	 uralkodni

türelmetlenségén	–,	maga	jön!
–	Szakítottunk	–	közölte	Robin.
A	kihallgatás	módszertanából	Strike	tudta,	hogy	most	hallgatnia	kell;	és

egy-két	percnyi	csend	után	a	döntése	valóban	meghozta	a	várt	eredményt.



–	El…	elmondott	valamit	–	bökte	ki	Robin.	–	Tegnap	este.
Strike	csak	várt	tovább.
–	És	onnan	már	nincs	visszaút.	Onnan	nincs.
Sápadtnak,	de	összeszedettnek	látszott,	Strike	szinte	érezte	a	kínlódást	a

szavak	mögött.	De	csak	várt	tovább.
–	 Matthew	 lefeküdt	 valaki	 mással	 –	 bökte	 ki	 végre	 halkan,	 feszült

hangon.
Csend	következett.	Robin	megfogta	a	chipses	zacskót,	aztán	látva,	hogy

már	mind	elfogyott,	visszaejtette	az	asztalra.
–	Picsába	–	kommentálta	Strike.
Meglepte	a	dolog.	Nem	is	az,	hogy	Matthew	lefeküdt	egy	másik	nővel,

hanem	 az,	 hogy	 bevallotta.	 Benne	 olyan	 benyomás	 alakult	 ki	 a	 jóképű,
fiatal	könyvelőről,	hogy	az	tudja,	hogyan	kell	a	maga	kedvére	alakítani	az
életét,	ha	szükséges,	jól	elválasztani	egymástól	a	különböző	kategóriákba
tartozó	dolgokat.
–	És	nem	is	csak	egyszer	–	folytatta	Robin	ugyanolyan	feszült	hangon.	–

Hónapokig.	Olyannal,	 akit	mindketten	 ismerünk.	 Sarah	 Shadlockkal.	Aki
egy	régi	barátja	az	egyetemről.
–	Jézusom	–	sóhajtott	Strike.	–	Sajnálom.
És	 tényleg	 sajnálta,	 őszintén	 sajnálta,	 hogy	 most	 ilyen	 kínokat	 kell

Robinnak	kiállnia.	Csakhogy	ettől	az	új	fejleménytől	megmozdultak	benne
bizonyos	 érzések	 –	 olyan	 érzések,	 amelyeket	 általában	 keményen
kordában	 tartott,	 mert	 hibának,	 veszélyesnek	 érezte,	 most	 mégis
próbálgatni	kezdték,	milyen	erővel	tudja	visszafogni	őket.
Ne	 legyél	 már	 hülye	 fasz,	 mondta	 magában.	 Épp	 ez	 az,	 ami	 sosem

történhet	meg.	Az	valami	egész	különlegesen	elcseszne	mindent.
–	És	mi	vette	rá,	hogy	elmondja?	–	kérdezte	Robintól.
A	 lány	 nem	 válaszolt,	 de	 a	 kérdéstől	 szörnyű	 tisztasággal	megjelent	 a

szeme	előtt	újra	az	egész.
A	magnóliaszín	nappalijuk	közel	sem	volt	elég	nagy,	hogy	egy	magából

ennyire	kikelt	pár	elférjen	benne.	Yorkshire-ből	épp	azzal	a	Land	Roverrel
kellett	 hazajönniük,	 amit	 Matthew	 nem	 is	 akart;	 dühében	 valamikor	 út
közben	 kijelentette,	 csak	 idő	 kérdése,	mikor	mászik	 rá	 Strike	Robinra	 –
sőt,	hogy	szerinte	Robin	kimondottan	örülne	ennek.
–	A	barátom,	ennyi	az	egész!	–	kiabált	Matthew-ra	az	olcsó	kanapéjuk

mellől.	A	hétvégi	csomagjaik	még	kint	hevertek	az	előszobában,	a	padlón.
–	És	hogy	egyáltalán	képes	vagy	azt	gondolni,	hogy	engem	kimondottan



izgat,	hogy	a	lábát…
–	 Te	 olyan	 rohadt	 naiv	 vagy!	 –	 ordított	 vissza	 Matthew.	 –	 Addig	 a

barátod,	Robin,	amíg	egyszer	meg	nem	próbál	ágyba	vinni…
–	És	mégis	kihez	hasonlítva	ítéled	meg	így?	Vagy	te	is	csak	azt	várod,

mikor	mászhatsz	rá	a	munkatársaidra?
–	Persze	hogy	nem,	a	francba	is,	csak	te	mindig	olyan	rohadtul	el	vagy

tőle	ájulva…	és	hát	ő	is	férfi,	csak	ketten	vagytok	az	irodában…
–	Strike	a	barátom,	ahogy	 ti	 is	barátok	 vagytok	Sarah	Shadlockkal,	 és

mégse…
És	látta	az	arcán.	Árnyékként	rebbent	át	rajta	valami	olyan	arckifejezés,

amit	Robin	még	sosem	látott.	Mintha	szó	szerint,	fizikailag	csurgott	volna
le	 a	 bűntudat	 a	 fiú	 magas	 arccsontjain,	 egyenes	 vágású	 állkapcsán,	 a
világosbarna	szemén,	amit	úgy	imádott	évek	óta.
–	Vagy	igen?	–	tette	hozzá,	hirtelen	elgondolkodva.	–	Vagy	igen?
Matthew	túl	sokáig	habozott.
–	Nem!	–	felelte	határozottan,	mint	amikor	egy	megállított	film	hirtelen

megint	mozgásba	lendül.	–	Hát	persze	hogy	ne…
–	De	igen!	–	bámult	rá	Robin.	–	Lefeküdtél	vele!
Látta	a	fiú	arcán.	Azért	nem	hitt	a	férfi-nő	barátságban,	mert	ő	sosem	élt

át	olyat.	Sarah-val	ugyanis	viszonyuk	volt.
–	Mikor?	–	kérdezte	Robin.	–	Ugye	nem…	akkor?
–	Én	nem…
Egy	olyan	férfi	gyengécske	ellenkezését	hallhatta	most,	aki	tudja,	hogy

veszített,	 aki	 talán	 akart	 is	 veszíteni.	 És	 ez	 sem	 hagyta	 nyugodni	 egész
éjjel,	 aztán	 egész	 nap	 –	 hogy	 bizonyos	 módon	 a	 férfi	 azt	 akarta,	 hogy
Robin	tudja	csak	meg.
Fura	 önuralma,	 melyet	 inkább	 a	 megdöbbenés	 okozott,	 nem	 a	 vádló

szándék,	 kihúzta	 Matthew-ból	 az	 egész	 történetet.	 Igen,	 akkor	 történt.
Szörnyen	érzi	magát	miatta,	mindig	is	szörnyen	érezte	–	de	hát	akkoriban
ők	 nem	 szexeltek	Robinnal,	 és	 egy	 este	 Sarah	 vigasztalta	 kicsit,	 és,	 nos,
kicsúszott	a	kezükből	az	irányítás…
–	Hogy	vigasztalt	egy	kicsit?	–	ismételte	Robin.	Ekkor	ömlött	el	benne

végre	 a	 düh,	 felszabadítva	 a	 döbbent	 hitetlenkedés	 állapotából.	 –	 Hogy
téged	vigasztalt?
–	Azért	tudod,	nekem	is	nehéz	volt!	–	kiabált	vele	Matthew.
Strike	csak	nézte,	ahogy	a	 lány	öntudatlanul	 is	megrázza	a	 fejét,	hátha

jobban	össze	 tudja	 szedni	 a	 gondolatait;	 de	 a	 beszélgetést	 felidézve	 csak



elpirult,	tekintete	ismét	szikrákat	hányt.
–	Mit	kérdezett?	–	kérdezte	kissé	zavarodottan	Strike-tól.
–	Hogy	mi	vette	rá,	hogy	elmondja.
–	 Nem	 tudom.	 Épp	 veszekedtünk.	Matthew	 azt	 hiszi…	 –	 nagy	 levegőt

vett.	Az	 éhgyomorra	megivott	 jó	 kétharmad	 üveg	 bortól	most	 őszintébb
lett,	 mint	 maga	 Matthew.	 –	 Nem	 hiszi,	 hogy	 mi	 csak	 barátok	 vagyunk
magával.
Ez	 nem	 lepte	 meg	 Strike-ot.	 Kiolvasta	 a	 gyanakvást	 Matthew	 minden

pillantásából,	amikor	csak	találkoztak,	hallotta	az	önbizalomhiányt	minden
neki	szánt,	kekeckedő	megjegyzésében.
–	Szóval	–	folytatta	Robin	bizonytalanul	–,	rámutattam,	hogy	márpedig

csak	barátok	vagyunk,	és	hogy	de	hát	neki	is	van	ilyen	plátói	barátja,	a	jó
öreg	 Sarah	 Shadlock.	 És	 akkor	 kiderült	 minden.	 Hogy	 viszonyuk	 volt
Sarah-val	az	egyetemen,	amíg	én…	amíg	én	otthon	voltam.
–	Olyan	régen?	–	kérdezte	Strike.
–	Gondolja,	hogy	ha	már	hét	éve	volt,	 akkor	nem	 is	kéne	zavarnia?	–

szegezte	 neki	 Robin.	 –	 És	 hogy	 azóta	 is	 hazudik	 erről,	 és	 ráadásul
állandóan	találkozgatunk	vele?
–	Csak	az	lepett	meg	–	felelte	Strike	kimérten,	mutatva,	hogy	nem	akar

vitába	bocsátkozni	–,	hogy	ennyi	idő	után	mégis	felvállalta.
–	 Áh	 –	 bólintott	 Robin.	 –	 Hát,	 szégyellte	magát.	Merthogy	 épp	 akkor

történt.
–	Az	egyetemen?	–	nézett	zavarodottan	Strike.
–	Rögtön	azután,	hogy	én	abbahagytam	–	válaszolt	Robin.
–	Áh	–	mondta	ezúttal	Strike.
Sosem	 beszéltek	 róla,	 miért	 hagyta	 félbe	 a	 lány	 a	 pszichológiai

tanulmányait,	és	miért	tért	vissza	Mashamba.
Robin	nem	szándékozott	elmondani	Strike-nak	ezt	a	történetet,	de	hát	ma

este	 minden	 fogadalmát	 elmosta	 az	 a	 kisebb	 alkoholtenger,	 amit	 éhes,
kimerült	 testébe	 beletöltött.	Ugyan	mit	 számít,	 ha	 elmondja	 neki?	Ha	 ezt
nem	tudja,	nem	látja	át	az	egész	helyzetet,	nem	tud	tanácsot	sem	adni,	mi
most	a	teendő.	Valami	homályos	felismerés	formálódott	benne	–	számított
rá,	 hogy	 Strike	 majd	 segít.	 Akár	 tetszik,	 akár	 nem	 (akár	 neki,	 akár
Matthew-nak),	 Strike	 a	 legjobb	 barátja	 Londonban.	 Eddig	 még	 sosem
nézett	 ilyen	 komolyan	 szembe	 ezzel	 a	 ténnyel.	 Az	 alkohol	 felhúzza	 az
embert,	tisztánlátóra	mossa	a	szemet.	In	vino	veritas,	szokták	mondani,	hát
nem?	 Strike	 biztos	 tudja.	 Fura	 szokása	 volt,	 hogy	 időnként	 latin



idézetekkel	hozakodott	elő.
–	Hát	én	nem	akartam	abbahagyni	az	egyetemet	–	kezdte	Robin	lassan;

már	szédült	is.	–	De	történt	velem	valami,	és	utána	gondjaim	voltak	a…
Ez	így	nem	jó.	Ez	nem	magyarázza	meg.
–	Egy	barátomtól	mentem	haza,	egy	másik	kollégiumból	–	kezdte	újra.

–	 Nem	 is	 volt	 olyan	 késő…	 csak	 este	 nyolc,	 vagy	 ilyesmi…	 de	 már
figyelmeztették	a	lakosságot,	hogy	ez	a	pasas…	a	helyi	hírekben…
Így	 sem	 jó.	 Túl	 részletes.	 Egyszerű	 ténymegállapításra	 van	 szükség,

nem	arra,	hogy	aprólékosan	végigmesélje	neki,	ahogy	a	bíróságon	kellett.
Nagy	 levegőt	 vett,	 Strike	 szemébe	 nézett,	 és	 látta,	 ahogy	 már	 kezdi

érteni	 a	 dolgot.	 Megkönnyebbülve,	 hogy	 mégsem	 kell	 kimondania,
megkérdezte:	–	Kaphatnék	még	egy	zacskó	chipset?
Amikor	 Strike	 visszatért	 a	 pulttól,	 némán	 a	 kezébe	 nyomta	 a	 zacskót.

Robinnak	nem	tetszett	az	arckifejezése.
–	 De	 nehogy	 azt	 gondolja…	 ez	 semmin	 nem	 változtat	 ám!	 –	 kezdte

kétségbeesetten.	–	Csak	húsz	perc	volt	az	életemből!	Megtörtént,	de	én	nem
ez	vagyok!	Ez	nem	határoz	meg	engem!
Strike	azt	gondolta,	valami	terápián	mondhatták	neki,	hogy	ilyesmikkel

írja	 körül.	 Beszélt	 már	 olyan	 nőkkel,	 akiket	 megerőszakoltak.	 Tudta,
milyen	 szavakat	 adnak	nekik,	 hátha	úgy	képesek	 értelmezni	 azt,	 ami	 egy
nő	 számára	 felfoghatatlan.	 Ez	 egy	 csomó	 mindent	 megmagyarázott
Robinnal	 kapcsolatban.	 Hogy	 miért	 tartott	 ki	 ilyen	 hosszan	 Matthew
mellett,	például	–	ő	a	megbízható	fiú,	még	otthonról.
Csakhogy	a	berúgott	Robin	annak	értelmezte	az	ő	hallgatását,	amitől	a

legjobban	félt,	hogy	most	máshogy	látja	őt,	egyenrangú	társból	áldozattá
vált	a	szemében.
–	 Ez	 nem	 változtat	 semmin!	 –	mondta	megint	 dühösen.	 –	Ugyanaz	 az

ember	vagyok!
–	Azt	tudom	–	bólintott	Strike.	–	De	attól	még	ez	egy	kibaszottul	rettentő

dolog,	ami	magával	történt.
–	Hát,	az…	az	volt…	–	mormogta	a	lány	megenyhülve.	De	aztán	megint

kitört	 belőle	 az	 indulat:	 –	 De	 az	 én	 vallomásommal	 kapták	 el!
Megfigyeltem	rajta	dolgokat,	amíg	ő…	hogy	volt	egy	ilyen	kis	fehér	folt	a
bőrén,	 a	 füle	 alatt…	 vitiligónak	 hívják…	 és	 hogy	 az	 egyik	 pupillája
folyamatosan	 ki	 volt	 tágulva,	 nem	 húzódott	 össze.	 –	 Most	 már	 kicsit
hadarva	 beszélt,	 miközben	 a	 harmadik	 csomag	 chipsét	 habzsolta.	 –
Fojtogatni	 próbált;	 én	 meg	 elengedtem	 magam,	 játszottam	 a	 halottat,	 ő



meg	bevette	és	elmenekült.	Két	másik	lányt	is	megtámadott	ugyanabban	a
maszkban,	 és	 egyikük	 se	 tudott	 semmi	 részletet	 mondani	 róla	 a
rendőröknek.	Az	én	vallomásom	miatt	ítélték	el.
–	Hát	ez	nem	lep	meg	–	válaszolta	Strike.
Robin	kielégítőnek	találta	a	választ.	Nem	beszéltek,	amíg	el	nem	fogyott

a	harmadik	zacskó	chips	is.
–	 Csak	 épp	 utána	 képtelen	 voltam	 kilépni	 a	 szobámból	 –	 szólalt	 meg

Robin,	 mintha	 nem	 is	 hallgatott	 volna	 el	 az	 előbb.	 –	 Az	 egyetem	 meg
végül	hazaküldött.	Elvileg	csak	arra	a	 félévre,	de	én…	utána	már	nem	is
mentem	vissza.
Ezen	 egy	 kicsit	 elmélázott,	 és	 csak	 meredt	 maga	 elé.	 Matthew	 is	 azt

javasolta,	 hogy	 maradjon	 otthon.	 Amikor	 az	 agorafóbiája	 alábbhagyott,
több	mint	egy	év	elteltével,	Robin	elkezdett	lejárni	a	fiúhoz	az	egyetemre,
Bathba.	 Ott	 andalogtak	 kézen	 fogva	 a	 puha	 cotswoldi	 kőből	 épült	 házak
között,	a	19.	századi	ívelt	utcácskákon,	az	Avon	folyó	fákkal	szegélyezett
partján.	Valahányszor	 csak	 elmentek	 valahová	Matthew	 barátaival,	 Sarah
Shadlock	mindig	ott	volt,	nyerítve	nevetett	a	fiú	viccein,	folyton	hozzáért	a
karjához,	 állandóan	arra	a	 sok	 remek	dologra	 terelte	 a	beszélgetést,	 ami
akkor	történt	velük,	amikor	Robin,	az	otthonról	maradt,	unalmas	barátnő
nem	volt	ott…
Csak	vigasztalt	egy	kicsit.	Azért	tudod,	nekem	is	nehéz	volt!
–	Jól	van	–	nézett	rá	Strike.	–	Akkor	most	ki	kell	találnunk,	hol	tölti	az

éjszakát.
–	Majd	elmegyek	a	Trave…
–	Dehogy	megy!
Strike-nak	 esze	 ágában	 sem	 volt	 hagyni,	 hogy	 Robin	 olyan	 helyen

szálljon	 meg,	 ahol	 bárki	 nyugodtan	 mászkálhat	 a	 folyosókon,	 vagy
besétálhat	 az	 utcáról.	 Lehet,	 hogy	 csak	 ő	 paranoiás,	 gondolta,	 de	 inkább
olyan	helyre	vinné,	ahol	egy	sikolyt	nem	nyom	el	a	 lánybúcsúk	 túláradó
ordibálása.
–	 Alhatnék	 az	 irodában	 –	 mondta	 Robin,	 miközben	 dülöngélve

megpróbált	 felállni.	 Strike	 megfogta	 a	 karját.	 –	 Ha	 még	 megvan	 az	 a
kemping…
–	Nem	alszik	az	irodában	sem	–	jelentette	ki.	–	Tudok	egy	jó	helyet.	A

nagynénémék	 szálltak	 meg	 ott,	 amikor	 feljöttek	 megnézni	 az	Egérfogót.
Na,	jöjjön,	adja	ide	azt	a	táskát!
Egyszer	 már	 előfordult	 olyan,	 hogy	 átkarolta	 Robin	 vállát,	 de	 az



egészen	más	 helyzet	 volt,	 akkor	 azért	 kellett	 rátámaszkodnia,	 hogy	 járni
tudjon.	Ezúttal	viszont	a	lány	volt,	aki	nem	nagyon	tudott	egyenesen	menni.
Keze	 megkereste	 Robin	 derekát,	 és	 szilárdan	 tartotta,	 ahogy	 kiléptek	 a
kocsmából.
–	Hát	ez	 –	 jegyezte	meg	a	 lány,	 ahogy	elindultak	az	utcán	–,	ez	 biztos

nem	tetszene	Matthew-nak!
Strike	 nem	 felelt.	Mindannak	 dacára,	 amit	 megtudott,	 nem	 volt	 benne

olyan	 biztos,	mint	 Robin,	 hogy	 a	 kapcsolatnak	 vége.	 Kilenc	 évig	 voltak
együtt,	 és	 otthon,	 Mashamban	 készen	 várt	 az	 esküvői	 ruha.	 Gondosan
ügyelt	rá,	hogy	ne	mondjon	semmi	olyat	Matthew-ról,	amit	Robin	esetleg
a	 volt	 vőlegénye	 arcába	 vághatna,	 ha	 újabb	 veszekedésre	 kerül	 a	 sor	 –
márpedig	bizonyosan	így	lesz,	mert	a	kilenc	év	alatt	keletkezett	összekötő
szálakat	 nem	 lehet	 mind	 egy	 este	 alatt	 szétszakítani.	 Nem	 maga	 miatt,
inkább	 Robin	 érdekében	 nem	 nyilvánított	 véleményt.	 Ő	 aztán	 nem	 félt
Matthew-tól.
–	Na	de	ki	volt	az	a	pasas?	–	kérdezte	álmosan	Robin,	mikor	már	vagy

száz	métert	megtettek	némán.
–	Milyen	pasas?
–	Az	a	pasas	reggel…	én	azt	hittem,	talán	ő	a	lábas…	halálra	rémített!
–	Á…	az	csak	Shanker.	Egy	régi	barátom.
–	Szörnyűséges.
–	 Shanker	 sosem	 bántaná	 magát	 –	 nyugtatta	 Strike.	 Aztán	 gyorsan

hozzátette:	–	De	sose	hagyja	egyedül	az	irodában!
–	Miért?
–	Elvisz	bármit,	ami	nincs	lebetonozva.	Semmit	nem	csinál	ingyen.
–	Honnan	ismeri	egyáltalán?
Shanker	és	Leda	története	kitartott	egész	a	Frith	Streetig,	a	néma	polgári

házakig,	melyekből	méltóság	és	rend	sugárzott.
–	 Ide?	 –	 bámulta	 Robin	 tátott	 szájjal	 a	 Hazlitt	 szállót.	 –	 Ide	 nem

mehetek…	ez	nagyon	drága	lehet!
–	Én	fizetem	–	jelentette	ki	Strike.	–	Vegye	úgy,	hogy	ez	az	éves	jutalom.

Vita	 nincs!	 –	 tette	még	hozzá,	 és	már	 nyílt	 is	 az	 ajtó,	 és	 egy	mosolygós
fiatalember	 félreállt,	 hogy	 beléphessenek.	 –	 Eleve	 miattam	 kell
biztonságos	helyet	keresnie.
Otthonos	 érzést	 keltett	 a	 faborítású	 előtér,	 mintha	 egy	 magánházban

járna.	 Csak	 ez	 az	 egy	 bejárat	 volt,	 és	 kívülről	 nem	 lehetett	 kinyitni	 a
bejárati	ajtót.



Miután	 átadta	 a	 hitelkártyáját	 a	 fiatalembernek,	 Strike	 a	 lépcsőhöz
kísérte	a	bizonytalanul	álldogáló	Robint.
–	Ha	gondolja,	holnap	nem	kell	bejönnie	reggel…
–	Kilenckor	ott	leszek	–	felelte	a	lány.	–	Cormoran,	köszönöm	a…	a…
–	Szívesen.	Jó	éjszakát!
Csend	 honolt	 a	 Frith	 Streeten,	 ahogy	 behúzta	 maga	 mögött	 a	 Hazlitt

ajtaját.	Zsebre	dugott	kézzel,	gondolataiba	merülve	indult	haza.
Ezt	a	 lányt	megerőszakolták,	és	otthagyták	úgy,	hogy	azt	hitték,	halott.

Jézus	isten!
Aztán	 nyolc	 nappal	 ezelőtt	 valami	 baromarcú	 a	 kezébe	 nyomott	 egy

levágott	 női	 lábat,	 ő	 pedig	 egyetlen	 szóval	 sem	 említette	 a	múltját,	 nem
kérte,	 hogy	 a	 különleges	 körülményekre	 való	 tekintettel	 hadd	 vegyen	 ki
szabadságot,	 és	 egyáltalán	 semmilyen	 módon	 nem	 adott	 alább	 abból	 a
tökéletesen	profi	hozzáállásból,	amivel	minden	reggel	munkába	jött.	Épp
ő,	Strike	volt,	 aki,	bár	 fogalma	sem	volt,	mi	 történt	vele,	 ragaszkodott	 a
legjobb	 riasztóhoz,	 ahhoz,	 hogy	 sötétedés	 után	 ne	 mászkáljon	 az	 utcán,
hogy	napközben	is	rendszeresen	felhívja…
Strike	pont	 abban	 a	 pillanatban	 jött	 rá,	 hogy	nem	 is	 a	Denmark	Street

felé	megy,	hanem	pont	 az	ellenkező	 irányba,	 amikor	húsz	méterre	maga
előtt	 meglátott	 egy	 kötött	 sapkás	 férfit.	 Az	 égő	 cigaretta	 parázsló	 fénye
rögtön	el	is	tűnt,	ahogy	a	pasas	elfordult,	és	sietve	megindult.
–	Elnézést,	ne	haragudjon!
Strike	hangja	visszhangzott	a	csendes	kis	téren,	és	ő	is	megszaporázta	a

lépteit.	A	férfi	előtte	hátra	sem	nézve	futásnak	eredt.
–	Hé,	te!
Most	már	Strike	 is	 szaladt	 utána,	 tiltakozott	 is	 a	 térde	minden	kemény

lépésnél.	 A	 pasas	 egyszer	 visszapillantott,	 aztán	 élesen	 balra	 fordult.
Strike,	 amilyen	 gyorsan	 csak	 tudta,	 követte.	 A	 Carlisle	 Streetre	 érve
hunyorogva	 szembe	 került	 a	 Toucan	 előtt	 álldogáló	 tömeggel,	 és	 nem
tudhatta,	vajon	az	embere	is	beállt-e	közéjük.	Lihegve	elszaladt	a	kocsma
közönsége	előtt,	majd	megállt	a	Dean	Street	sarkán	és	körbenézett,	hátha
meglátja	 valahol	 a	 férfit.	 Mehetett	 balra,	 jobbra	 vagy	 tovább	 a	 Carlisle
Streeten,	 és	 mindegyik	 irányban	 rengeteg	 kapualj,	 alagsorlejárat
kínálkozott,	 ahol	 a	 kötött	 sapkás	 pasas	 elbújhatott,	 már	 ha	 nem	 intett	 le
gyorsan	egy	taxit	valahol.
–	 Picsába	 –	 morogta	 Strike	 maga	 elé.	 A	 térdcsonkja	 sajgott	 a	 műláb

dörzsölésétől.	 Csak	 egy	 gyors	 benyomása	 volt,	 hogy	 milyen	 magas	 és



nagydarab	 a	 pasas,	 hogy	 sötét	 kabátja	 van	 és	 sapkája,	 meg	 persze	 az	 is
gyanús	 volt,	 hogy	 elszaladt,	 amikor	 odaszólt	 neki	 –	 még	 azelőtt,	 hogy
megkérdezhette	 volna	 a	 pontos	 időt,	 tüzet	 vagy	 útbaigazítást	 kérhetett
volna.
Találomra	jobbra	fordult,	a	Dean	Streetre.	Mindkét	irányban	erős	volt	a

forgalom.	 Strike	 még	 majd’	 egy	 órán	 át	 mászkált	 a	 környéken,	 sötét
kapualjakba,	 alagsorokba	 pillantva	 be.	 Tudta,	 ez	 szinte	 biztosan	 teljesen
felesleges,	 de	 ha…	 ha…	 ha	 az	 követte	 őket,	 aki	 a	 lábat	 küldte,	 akkor
nyilván	 olyan	 vakmerő	 egy	 marha,	 hogy	 talán	 az	 sem	 ijeszti	 el	 Robin
közeléből,	hogy	Strike	ilyen	ügyetlenül	megkergette.
Hálózsákos	 emberek	 bámultak	 vissza	 rá,	 amikor	 közelebb	 lépett

hozzájuk,	mint	a	 járókelők	általában,	két	macskát	 is	kiugrasztott	 a	kukák
mögül,	de	a	kötött	sapkás	pasast	sehol	sem	találta.
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…	the	damn	call	came,
And	I	knew	what	I	knew	and	didn’t	want	to	know.
(…	jött	a	rohadt	hívás,

És	én	tudtam,	amit	tudtam,	bár	nem	akartam	tudni.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Live	for	Me’
(Éljél	értem)

Robin	másnap	arra	ébredt,	hogy	fáj	a	feje	és	a	gyomrában	valami	súlyos
dolog	van.	Az	előző	este	történései	mintha	teljes	erővel	rázuhantak	volna
abban	 a	 kis	 időben,	 amíg	 a	 másik	 oldalára	 fordult	 az	 ismeretlen,
ropogósan	 fehér	 párnákon.	 Kirázta	 a	 haját	 a	 szeméből	 és	 felült,
körülnézett.	 A	 baldachinos	 ágy	 fából	 faragott	 oszlopai	 mögött	 csak	 a
szoba	 homályos	 körvonalait	 tudta	 kivenni,	 a	 brokátfüggönyök	 közti
vékony	 csíkban	 beragyogó	 napfény	 alig	 világított	 meg	 valamit.	 Lassan
hozzászokott	 a	 szeme	 ehhez	 az	 aranyozott	 félhomályhoz,	 és	 rögtön	 egy
kövér,	 pofaszakállas	 úriember	 aranykeretbe	 foglalt	 portréján	 állapodott
meg	 a	 tekintete.	 Olyasfajta	 szálló	 ez,	 ahová	 az	 ember	 drága	 városi
kiruccanásai	alkalmával	megy,	nem	pedig	a	másnaposságát	alussza	ki,	az
utazótáskába	sietve	begyömöszölt	néhány	ruha	szerény	választékával.
Vajon	 Strike	 azért	 dugta	 be	 ebbe	 az	 elegáns,	 régimódi	 luxusba,	 hogy

már	előre	 is	kárpótolja	a	ma	esedékes	komoly	elbeszélgetésükért?	Maga
most	 nyilván	 igen	 feszült	 érzelmileg…	 szerintem	 jót	 tenne,	 ha	 kicsit
szabadságra	menne.
Kétharmad	 üvegnyi	 rossz	 bor	 kellett	 csak,	 és	 elmondott	 neki	mindent.

Robin	 halk	 nyögéssel	 visszahanyatlott	 a	 párnákra,	 karjával	 eltakarta	 az
arcát,	 és	 hagyta,	 hogy	 lerohanják	 az	 emlékek,	 melyek	most,	 hogy	 ilyen
gyenge,	nyomorult	állapotban	találták,	teljes	erővel	törtek	rá.
A	 támadója	 egy	 gumiból	 készült	 gorillaálarcot	 viselt.	 Fél	 kézzel

szorította	 le,	 az	 egész	 karja	 súlya	 Robin	 torkára	 nehezedett.	 Mialatt
megerőszakolta,	 azt	mondogatta	neki,	hogy	most	mindjárt	meghal,	hogy



kiszorítja	 belőle	 a	 kibaszott	 szuszt.	 Az	 agya	 vérvörös,	 sikítástól
visszhangzó	üreg	volt,	a	férfi	keze	hurokként	szorult	a	torkán,	és	az	élete
attól	függött,	el	tudja-e	vele	hitetni,	hogy	meghalt.
Később	 aztán	 napokig,	 hetekig	 úgy	 érezte,	 mintha	 valóban	 meghalt

volna,	 csak	 benne	 rekedt	 ebben	 a	 testben,	 amivel	 semmiféle	 közösséget
nem	érzett.	Úgy	 tűnt	 számára,	 egyes-egyedül	úgy	védheti	meg	magát,	 ha
leválasztja	magát	a	saját	testéről,	ha	letagadja,	hogy	igenis	összetartoznak.
Hosszú	 időbe	 telt,	mire	képesnek	érezte	magát	arra,	hogy	 ismét	birtokba
vegye.
A	 pasas	 csak	 halkan,	 szelíden	 válaszolgatott	 a	 bíróságon:	 „igen,	 bíró

úr”,	 „nem,	 bíró	 úr”	 –	 jellegtelen,	 középkorú	 fehér	 férfi	 volt,	 az	 arca
pirospozsgás,	kivéve	azt	a	kis	fehér	foltot	a	füle	alatt.	Sápatag,	fakó	szeme
túl	 sokat	 pislogott,	 és	 az	 álarc	 szemnyílásain	 keresztül	 összeszűkült
csíknak	látszott	csak.
Amit	ez	az	ember	tett	vele,	az	darabokra	törte	Robin	elképzelését	arról,

hol	 a	 helye	 a	 világban,	 véget	 vetett	 az	 egyetemi	 pályafutásának,	 és
hazakergette	 Mashamba.	 Arra	 kényszerítette,	 hogy	 csináljon	 végig	 egy
rémületes	 bírósági	 ügyet,	 ahol	 a	 részletes	 kikérdezés	 majdnem	 olyan
traumatikus	 élmény	 volt,	 mint	 maga	 a	 támadás	 –	 a	 pasas	 ugyanis	 azzal
védekezett,	 hogy	 Robin	 invitálta	 be	 magával	 a	 lépcsőházba	 egy	 gyors
menetre.	Hónapok	teltek	el	azóta,	hogy	a	sötétből	kinyúló	kesztyűs	kezek
megragadták	 és	 berángatták	 a	 fulladozó	 lányt	 a	 lépcsők	 mögötti
mélyedésbe,	Robin	mégsem	bírt	elviselni	semmilyen	testi	kontaktust,	még
a	 családtagjainak	 gyengéd	 öleléseit	 sem.	Ez	 a	 férfi	 beszennyezte	 első	 és
egyetlen	szexuális	viszonyát	is,	így	hát	Matthew-val	újra	kellett	kezdeniük
mindent,	és	minden	lépésüknél	ott	leselkedett	a	félelem	és	a	bűntudat.
Robin	úgy	szorította	a	szemére	a	két	kezét,	mintha	erővel	kitörölhetné

mindezt	az	agyából.	Most	már	persze	 tudta,	hogy	az	 ifjú	Matthew,	akiről
azt	hitte,	az	önzetlen	kedvesség	és	megértés	netovábbja,	valójában	a	pucér
Sarah-val	 játszadozott	 a	 kollégiumi	 szobájában	 Bathban,	 míg	 ő	 órákig
hevert	 az	ágyán	egyedül	Mashamban,	 és	 csak	bámulta	a	Destiny’s	Child-
képet.	A	Hazlitt	fényűző	csendjében,	egyedül,	Robinnak	most	először	jutott
eszébe,	 vajon	Matthew	 elhagyta	 volna-e	 Sarah	 miatt,	 ha	 boldog	 és	 nem
történik	 vele	 semmi	 ilyen	 szörnyűség;	 sőt	 egyenesen	 az	 is,	 hogy	 vajon
nem	 távolodtak	 volna-e	 el	 egymástól	 teljesen	 természetes	 módon,	 ha	 ő
befejezi	a	tanulmányait.
Leengedte	a	két	karját,	kinyitotta	a	szemét.	Ma	nem	voltak	könnyek,	úgy



érezte,	nem	maradt	már	könnye	egyáltalán.	Matthew	vallomása	már	nem
volt	olyan	éles	fájdalom	számára.	Inkább	tompa	sajgásként	érezte	a	sokkal
fontosabb	 pánik	 hátterében	 –	 hogy	 vajon	 mekkora	 kárt	 okozott	 a
munkahelyi	 perspektíváiban.	 Hogy	 lehetett	 olyan	 hülye,	 hogy	 elmondja
Strike-nak,	mi	történt	vele?	Hát	nem	tanulta	meg,	mi	lesz	az	eredménye,	ha
őszintén	beszél?
Egy	évvel	a	támadás	után,	amikor	már	legyőzte	az	agorafóbiát,	a	súlya

is	majdnem	visszaállt	a	normálisra,	és	alig	várta,	hogy	megint	kiléphessen
a	világba	és	pótolhassa	az	elveszett	időt	–	valami	bizonytalan	érdeklődést
fedezett	 fel	 magában	 a	 bűnügyi	 nyomozáshoz	 „valahogy	 kapcsolódó”
munka	 iránt.	Mivel	nem	volt	meg	a	diplomája,	és	az	önbizalmát	 is	épp	a
közelmúltban	 törték	 totálkárosra,	 nem	 merte	 kimondani,	 mire	 vágyik
valójában	 –	 hogy	 valamiféle	 nyomozó	 legyen.	 És	milyen	 jó,	 hogy	 nem
merte,	mert	minden	 ismerőse	 csak	 lebeszélni	 próbálta	még	 akkor	 is,	 ha
csak	 tapogatózva	 említette,	 hogy	 esetleg	 a	 rendőrségi	 munka	 valami
változata	 érdekelné.	 Még	 az	 anyja	 is,	 aki	 pedig	 rendesen	 a	 világ
legmegértőbb	embere	volt.	Mindenki	annak	jelét	 látta	ebben	a	(szerintük)
fura	új	érdeklődésében,	hogy	betegsége	nem	múlt	még	el,	és	ez	csak	újabb
tünetként	mutatja,	hogy	nem	képes	túllépni	azon,	ami	vele	történt.
Pedig	 nem	 így	 volt,	 Robin	 érdeklődése	 jóval	 a	 támadás	 előttről

származott.	Nyolcéves	korában	közölte	a	testvéreivel,	hogy	ő	rablókat	fog
nyakon	csípni,	amiért	egyszerűen	csak	kigúnyolták;	nem	kellett	hozzá	jobb
indok,	mint	 hogy	 rajta	 nevetni	 kell,	 hiszen	 lány,	 és	 ráadásul	 a	 testvérük.
Robin	 azért	 remélte,	 ez	 a	 reakciójuk	 igazából	 nem	 azt	 fejezi	 ki,	 amit	 a
képességeiről	 gondolnak,	 hanem	 puszta	 férfi	 csordareflex,	 de	 azért	 a
továbbiakban	 nem	 szívesen	 emlegette	 a	 nyomozói	 munka	 iránti
érdeklődését	 a	 három	 nagyszájú,	 keményfejű	 fiúnak.	 Azt	 soha	 nem	 is
mondta	 el	 senkinek,	 hogy	 az	 egyetemen	 eleve	 azért	 választotta	 a
pszichológiát,	mert	titokban	a	nyomozati	profilalkotás	felé	kacsintgatott.
De	a	 támadás	végleg	 lehetetlenné	 tette	számára,	hogy	ezt	célozza	meg.

Még	 egy	 dolog,	 amit	 a	 támadó	 elvett	 tőle.	 Egyszerűen	 túl	 nehéznek
bizonyult	 továbbra	 is	 kitartani	 ezen	 ambíciója	 mellett,	 miközben	 ilyen
különösen	gyenge	állapotból	próbálta	épp	összeszedni	magát,	és	mintha	a
környezetében	 mindenki	 azt	 várta	 volna,	 mikor	 omlik	 össze	 ismét.
Kimerült,	 úgy	 érezte,	 ezzel	 leró	 valamiféle	 tartozást	 a	 családjának,	 akik
legnagyobb	szükségében	olyan	szeretettel	védelmezték	–	hagyta	elsikkadni
gyerekkori	vágyálmát,	és	úgy	tűnt,	senki	nem	sajnálja	ezt	olyan	nagyon.



És	aztán	a	munkaközvetítő	tévedésből	egy	magánnyomozóhoz	küldte	ki.
Csak	 egy	 hétig	 kellett	 volna	maradnia,	 de	 azóta	 is	 ott	 dolgozott.	Mintha
csoda	történt	volna	vele.	Valahogy,	először	a	szerencse,	később	a	tehetsége
és	 kitartása	 révén	 sikerült	 hasznára	 válnia	 a	 problémákkal	 küszködő
Strike-nak,	és	így	szinte	pontosan	olyan	munkahelyen	kötött	ki,	amilyenről
azelőtt	álmodott,	hogy	egy	vadidegen	úgy	töltötte	ki	rajta	perverz	vágyait,
mintha	 eldobható,	 élettelen	 tárgy	 lenne,	 majd	 összeverte	 és	 fojtogatni
kezdte.
De	miért,	miért	mondta	el	Strike-nak,	hogy	mi	történt	vele?	A	férfi	már

azelőtt	is	aggódott	érte,	hogy	ezt	elárulta	neki,	akkor	mi	lesz	most?	Robin
biztos	volt	benne,	hogy	Strike	azt	fogja	gondolni,	nem	elég	erős	ehhez	a
munkához,	onnan	pedig	már	csak	egy	apró	lépés,	és	teljesen	feleslegessé
is	válik,	hiszen	nem	tudja	elvégezni	mindazt,	amit	Strike	a	munkatársától
elvár.
A	nyugodt,	György	korabeli	szoba	csendje	és	súlyosnak	tetsző	tömege

nyomasztóan	hatott.
Robin	nagy	nehezen	kimászott	a	nehéz	 takaró	alól,	 és	az	enyhén	 lejtő,

parkettás	 padlón	 keresztül	 bement	 a	 fürdőszobába,	 ahol	 egy	 lábas
fürdőkádat	talált,	de	zuhanyt	nem.	Tizenöt	perccel	később	már	öltözködött,
amikor	 a	 telefonja	 (szerencsére	 nem	 felejtette	 el	 bedugni	 az	 este)
megszólalt	az	öltözőasztalon.
–	Hahó	–	köszönt	Strike.	–	Hogy	van?
–	Jól	–	felelte	Robin	kissé	törékeny	hangon.
Azért	hívja,	hogy	ne	is	jöjjön	be	dolgozni	–	Robin	biztos	volt	benne.
–	Most	hívott	Wardle.	Megtalálták	a	nő	maradványait.
Robin	 leült	 egy	 hegyes	 lábú	 kis	 zsámolyra,	 és	 két	 kézzel	 szorította	 a

fülére	a	telefont.
–	Micsoda?	Hol?	És	ki	az?
–	Elmondom	odafelé.	Velünk	is	beszélni	akarnak.	A	szálló	előtt	várom

kilenckor.	Feltétlenül	egyen	valamit!	–	tette	még	hozzá	Strike.
–	Cormoran!	–	próbált	közbevágni	Robin,	hogy	le	ne	tegye.
–	Mi	az?
–	Szóval	még…	még	mindig	az	enyém	az	állás	ezek	szerint?
Rövid	szünet	következett.
–	Miről	beszél	maga?	Persze	hogy	magáé	az	állás.
–	És	nem	akar…	hogy	én	még	mindig…	szóval	semmi	sem	változott?	–

kérdezett	tovább	Robin.



–	Szót	fogad	ezentúl?	–	jött	Strike	válasza.	–	Ha	azt	mondom,	sötétedés
után	nem	csinál	semmit,	mostantól	hallgatni	fog	rám?
–	Igen	–	felelte	Robin	kissé	reszketegen.
–	Remek.	Akkor,	viszlát,	kilenckor!
Robinból	mély,	remegő	sóhaj	tört	fel	megkönnyebbülésében.	Akkor	hát

nincs	 mindennek	 vége,	 Strike	 még	 most	 is	 számít	 rá.	 Mikor	 már	 épp
visszatette	 volna	 az	 asztalkára	 a	 telefont,	 észrevette,	 hogy	 éjjel	 jött	 egy
SMS-e,	ami	minden	eddiginél	hosszabbra	nyúlt:

Robin,	 nem	 tudok	 aludni,	 csak	 rád	 gondolok.	 El	 sem	 tudod
képzelni,	 mennyire	 szeretném,	 ha	 nem	 történt	 volna	 meg	 az	 a
dolog.	Szemétség	volt	 ilyet	csinálni,	nincs	is	mivel	védekeznem.	21
voltam,	és	még	nem	tudtam,	amit	most	tudok,	hogy	senki	más	nem
fogható	 hozzád,	 és	 hogy	 sosem	 tudnék	 annyira	 szeretni	 senkit,
amennyire	téged	szeretlek.	Azóta	nem	volt	senki	rajtad	kívül.	Csak
féltékeny	 voltam	 rád	 meg	 Strike-ra,	 és	 mondhatod,	 hogy	 nincs
jogom	 féltékenynek	 lenni	 azok	 után,	 amit	 műveltem,	 de	 talán
valahol	 úgy	 gondolom,	 hogy	 jobbat	 érdemelsz	 nálam,	 és	 ez
készített	 ki	 ennyire.	 Csak	 azt	 tudom,	 hogy	 szeretlek,	 feleségül
akarlak	 venni,	 és	 ha	 te	 most	 már	 nem	 akarod,	 azt	 el	 kell
fogadnom,	de	Robin,	kérlek,	csak	 írj	egy	üzenetet,	hogy	 tudjam,
jól	vagy.	Kérlek.
Matt	xxxxxxx

Robin	 visszatette	 a	 telefont	 az	 asztalkára,	 és	 folytatta	 az	 öltözködést.
Rendelt	 a	 szobaszerviztől	 egy	 croissant-t	 meg	 egy	 kávét,	 és	 miután
elfogyasztotta,	elcsodálkozott,	mennyivel	jobban	érzi	magát	az	ételtől	és	a
kávétól.	Csak	ezután	olvasta	el	újra	Matthew	üzenetét.

…talán	valahol	úgy	gondolom,	hogy	jobbat	érdemelsz	nálam,	és	ez
készített	ki	ennyire…

Ez	 megkapó	 volt,	 és	 egyáltalán	 nem	 Matthew	 stílusa	 –	 a	 fiú	 gyakran
hangoztatta	 a	 véleményét,	 miszerint	 tudattalan	 okokra	 hivatkozni
egyszerűen	 szemfényvesztés.	 De	 ezután	 rögtön	 az	 jutott	 Robin	 eszébe,
hogy	Matthew	sosem	zárta	ki	Sarah-t	az	életéből.	A	lány	az	egyik	legjobb
egyetemi	barátja	volt	–	az	anyja	temetésén	gyengéden	átölelte	a	fiút,	eljárt



vacsorázni	a	kényelmes,	négyes	 társasággal,	még	mindig	folyton	flörtölt
Matthew-val,	még	mindig	kavarta	a	dolgokat	közte	meg	Robin	között.
Rövid	vívódás	után	annyit	írt	vissza:

Jól	vagyok.

Ott	 várta	 Strike-ot	 a	 Hazlitt	 előtt,	 szokás	 szerint	 tökéletesen	 felöltözve,
amikor	kilenc	előtt	öt	perccel	befutott	a	fekete	taxi.
Strike	 nem	 borotválkozott	 ma,	 és	 ahogy	 a	 szakálla	 rendesen	 nőni

kezdett,	az	álla	mintha	koszosnak	tűnt	volna.
–	Látta	a	híreket?	–	kérdezte,	amint	Robin	beült	mellé.
–	Nem.
–	A	média	csak	most	tudta	meg.	Láttam	is	a	tévében,	amikor	eljöttem.
Előrehajolt,	 és	 behúzta	 az	 ablakot	 a	 műanyag	 falon,	 ami	 elválasztotta

őket	a	sofőrtől.
–	És	ki	az?	–	érdeklődött	Robin.
–	Hivatalosan	még	 nem	 azonosították,	 de	 úgy	 gondolják,	 egy	 24	 éves

ukrán	nő.
–	Ukrán?	–	nézett	nagyot	a	lány.
–	 Aha.	 –	 Kis	 habozás	 után	 folytatta:	 –	 A	 főbérlő	 néni	 találta	 meg

feldarabolva	a	hűtőben	meg	a	fagyasztóban,	úgy	néz	ki,	abban	a	lakásban
lakott.	A	jobb	lába	hiányzik.	Biztos,	hogy	ez	az	a	nő.
Robin	szájában	valami	mérgező	vegyületté	lényegült	át	a	fogkrém	íze,

és	felbolydult	a	gyomrában	a	croissant	és	a	kávé.
–	Hol	van	ez	a	lakás?
–	A	Coningham	Roadon,	Shepherd’s	Bushban.	Ismerős?
–	 Nem,	 ez…	 jaj,	 istenem.	 Jaj,	 istenem!	 A	 lány,	 aki	 le	 akarta	 vágni	 a

lábát?
–	Hát,	úgy	tűnik.
–	De	neki	nem	ukrán	neve	volt,	nem?
–	Wardle	szerint	biztos	hamis	nevet	használt.	Tudja…	a	melós	nevét.
A	 taxi	 most	 a	 Pall	 Mallen	 haladt	 a	 New	 Scotland	 Yard	 felé.	 Mindkét

oldalon	 fehér	 neoklasszikus	 épületek	 suhantak	 el	 mellettük,	 tiszteletet
parancsoló,	 fennhéjázó	 homlokzatok,	 melyek	 meg	 se	 rezzennek	 az
egyszerű	halandók	döbbenetén.
–	 Wardle	 pont	 ilyesmire	 számított	 –	 folytatta	 Strike	 hosszú	 hallgatás

után.	–	Az	volt	az	elmélete,	hogy	a	láb	egy	ukrán	prostituálté,	akit	utoljára



Ásós	Malley-val	láttak.
Robin	érezte,	hogy	van	tovább	is.	Izgatottan	nézett	a	férfira.
–	Találtak	a	lakásban	leveleket,	tőlem	–	bökte	ki	Strike.	–	Két	levelet,	az

én	aláírásommal.
–	De	hát	maga	nem	is	válaszolt!
–	 Wardle	 tudja,	 hogy	 hamisak.	 Úgy	 néz	 ki,	 rosszul	 írták	 rajtuk	 a

nevemet,	Cameronnak,	de	attól	még	be	kell	idéznie.
–	És	mi	van	a	levelekben?
–	 Nem	 akarta	 elmondani	 telefonban.	 Elég	 rendesen	 viselkedik	 –	 tette

hozzá	még.	–	Mármint	nem	szemétkedik.
Előttük	 feltűnt	 a	 Buckingham-palota.	 Viktória	 királynő	 hatalmas

márványszobra	egy	ideig	fintorgott	a	zavarodott,	másnapos	Robinra,	aztán
eltűnt	a	szeme	elől.
–	Valószínűleg	mutatnak	majd	 képeket	 a	 holttestről,	 hátha	 felismerjük

esetleg.
–	Jól	van	–	felelte	Robin,	határozottabban,	mint	érezte	magát.
–	És	maga	hogy	van?	–	fordult	hozzá	Strike.
–	Jól	vagyok	–	nézett	vissza	Robin.	–	Miattam	ne	aggódjon.
–	Ma	reggel	úgyis	hívtam	volna	Wardle-t.
–	Miért?
–	Tegnap	este,	ahogy	mentem	haza	a	Hazlitt-től,	 láttam	egy	nagydarab

pasast,	 kötött	 sapkában,	 egy	 mellékutcában	 ólálkodni.	 Volt	 valami	 a
mozdulataiban,	 ami	 nagyon	 nem	 tetszett.	 Odaszóltam	 neki,	 gondoltam,
kérek	tüzet	vagy	ilyesmi,	erre	elrohant.	És	nehogy	azt	mondja	–	folytatta,
bár	 Robin	 meg	 sem	 szólalt	 –,	 hogy	 csak	 ideges	 vagyok	 meg	 csak
képzelem!	 Szerintem	 követett	 minket,	 sőt	 mondok	 még	 valamit…
szerintem	ott	volt	a	kocsmában,	amikor	én	odaértem.	Az	arcát	nem	láttam,
csak	a	tarkóját,	ahogy	kiment.
Nagy	meglepetésére	Robin	komolyan	vette.	Fintorogva	koncentrált,	úgy

próbált	felidézni	valami	homályos	képet.
–	Hát,	 tudja…	én	 is	 láttam	 tegnap	 egy	nagydarab,	 kötött	 sapkás	 pasast

valahol…	ja,	igen,	egy	kapualjban	a	Tottenham	Court	Roadon.	Mondjuk	az
arca	sötétben	volt.
Strike	megint	elkáromkodta	magát	az	orra	alatt.
–	De	kérem,	nehogy	azt	mondja,	hogy	vegyek	ki	szabadságot!	–	Robin

hangja	 magasabb	 volt	 most,	 mint	 rendesen.	 –	 Kérem!	 Imádom	 ezt	 a
munkát!



–	Na	és	ha	ez	a	rohadék	maga	után	járkál?
Robin	óhatatlanul	is	megborzongott	a	félelemtől,	de	eltökélten	úrrá	lett

rajta.	 Szinte	 bármit	 hajlandó	 elviselni,	 ha	 segíthet	 elkapni	 ezt	 a
szörnyeteget,	akárki	is	legyen	az…
–	Vigyázni	fogok!	Két	riasztóm	is	van.
Strike-ot,	úgy	tűnt,	ez	nem	nyugtatta	meg.
Kiszálltak	 a	 taxiból	 a	New	Scotland	Yardnál,	 és	 rögtön	 fel	 is	 kísérték

őket	egy	nagy,	egybenyitott	 irodába,	ahol	Wardle	 ingujjban	beszélt	épp	a
munkatársaihoz.	 Strike-ot	 és	 Robint	 meglátva	 rögtön	 otthagyta	 a	 többi
nyomozót,	és	egy	kisebb	tárgyalóba	invitálta	őket.
–	Vanessa!	–	 szólt	 ki	 az	 ajtón,	mialatt	Strike	 és	Robin	helyet	 foglaltak

egy	ovális	asztalnál.	–	Megvannak	a	levelek?
Rövidesen	 bejött	 Ekwensi	 őrmester	 is	 két	 műanyag	 tasakba	 bújtatott,

gépelt	lappal,	meg	az	egyik	kézzel	írt	levél	másolatával,	amit	Strike	adott
át	Wardle-nek	az	Old	Blue	Lastban.	Üdvözlésül	rámosolygott	Robinra,	aki
ismét	 indokolatlanul	megnyugtatónak	 találta	ezt,	majd	 leült	Wardle	mellé
és	elővette	a	jegyzetfüzetét.
–	Kérnek	kávét	vagy	valamit?	–	érdeklődött	Wardle.	Strike	és	Robin	a

fejüket	 rázták.	 Wardle	 odatolta	 a	 leveleket	 Strike	 elé.	 Az	 elolvasta
mindkettőt,	aztán	Robin	elé	csúsztatta	őket.
–	Egyiket	se	én	írtam	–	mondta	Wardle-nek.
–	Hát	nem	is	gondoltam	–	bólintott	Wardle.	–	Miss	Ellacott,	ugye	nem

maga	válaszolt	Strike	nevében?
Robin	nemet	intett.
Az	 első	 levélben	 Strike	 bevallotta,	 hogy	 valóban	 ő	 intézte	 úgy,	 hogy

levágják	a	lábát,	mert	meg	akart	tőle	szabadulni,	és	elárulta	azt	is,	hogy	az
afganisztáni	 robbantás	 csak	 alaposan	 kidolgozott	 fedősztori	 volt.	 Nem
tudja,	folytatta,	honnan	tud	erről	Kelsey,	de	könyörgött,	hogy	ne	mondja	el
senkinek.	Az	ál-Strike	ezután	beleegyezett,	hogy	segít	neki	megszabadulni
a	 saját	 „terhétől”,	 és	 érdeklődött,	 mikor	 és	 hol	 találkozhatnának
személyesen.
A	második	rövidebb	volt,	csak	annyit	nyugtázott	benne,	hogy	április	3-

án,	este	7-kor	meglátogatja.
Mindkét	 levél	 végén	 a	 Cameron	 Strike	 aláírás	 állt	 vastag,	 fekete

tollvonásokkal.
–	 Ez	 a	 második	 –	 szólalt	 meg	 Strike,	 aki	 visszahúzta	 maga	 elé	 a

második	 levelet,	miután	Robin	végzett	vele	–	úgy	hangzik,	mintha	a	 lány



válaszolt	volna,	és	helyet	meg	időpontot	javasolt	volna	egy	találkozóra.
–	Ez	lett	volna	a	következő	kérdésem	–	bólintott	Wardle.	–	Kapott	ilyen

levelet?
Strike	Robinra	nézett,	aki	a	fejét	rázta.
–	Jól	van	–	folytatta	Wardle.	–	Akkor	csak	a	rend	kedvéért:	mikor	kapták

az	első	levelet	ettől	a…	–	itt	a	fénymásolatra	pillantott	–	Kelsey-től,	ahogy
aláírta?
–	 Megvan	 a	 borítékja	 a	 dilis…	 –	 felelt	 neki	 Robin.	 Strike	 arcán

leheletnyi	 mosoly	 suhant	 át.	 –	 A	 fiókban,	 ahol	 a	 kéretlenül	 érkezett
leveleket	 tartjuk.	 Megnézhetem	 a	 bélyegzőt,	 amennyire	 emlékszem,
valamikor	év	elején	jött.	Talán	februárban.
–	Rendben,	az	remek	lesz	–	bólogatott	tovább	Wardle.	–	Küldünk	majd

valakit,	hogy	hozza	el	a	borítékot.	–	Rámosolygott	az	 izgatott	Robinra.	–
Nyugodjon	meg,	 hiszek	maguknak.	Valami	 totál	 őrült	 próbálja	 Strike-ot
megszívatni.	De	 egyáltalán	 nem	 áll	 össze.	Mégis,	miért	 szurkálna	 agyon
egy	 nőt,	 darabolná	 fel,	 aztán	 küldené	 el	 a	 lábát	 saját	 magának?	 Miért
hagyná	ott	a	lakásban	a	saját	leveleit?
Robin	próbált	visszamosolyogni	rá.
–	Szóval	leszúrták?	–	kérdezett	közbe	Strike.
–	Azon	még	 dolgoznak,	 hogy	 igazából	 hogyan	 ölték	meg	 –	 válaszolt

Wardle	 –,	 de	 a	 törzsén	 van	 két	 mély	 seb,	 amelyek	 eléggé	 biztosan
halálosak	lehettek,	és	csak	aztán	kezdhette	el	feldarabolni.
Robin	 keze	 ökölbe	 szorult	 az	 asztal	 alatt,	 a	 körmei	 a	 tenyerébe

mélyedtek.
–	Na	most	–	nézett	rájuk	Wardle,	Ekwensi	őrmester	pedig	bekattintotta	a

tollát,	és	felkészült	a	jegyzetelésre	–,	mond	valamelyiküknek	is	bármit	az
Okszana	Volosina	név?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	Strike	és	Robin	is.
–	Úgy	 tűnik,	 ez	 lehetett	 az	áldozat	 igazi	neve	–	 folytatta	a	nyomozó.	–

Így	írta	alá	a	bérleti	szerződést,	és	a	házinéni	szerint	mutatott	igazolványt
is.	Azt	állította,	hogy	egyetemista.
–	Azt	állította?	–	kérdezett	vissza	Robin.
–	Azt	még	vizsgáljuk,	mi	is	volt	valójában	–	jött	a	válasz.
Hát	 persze,	 gondolta	 Robin,	 nyilván	 arra	 számít,	 hogy	 igazából

prostituált	volt.
–	A	leveléből	ítélve	elég	jól	tudott	angolul	–	jegyezte	meg	Strike.	–	Már

ha	tényleg	ő	írta.



Robin	zavarodottan	pillantott	rá.
–	Ha	már	valaki	leveleket	hamisít	az	én	nevemben	–	kérdezte	erre	Strike

–,	miért	ne	lehetne	hamis	az	a	levél	is,	amit	elvileg	a	lány	írt?
–	Úgy	érti,	hátha	ráveszi	magát,	hogy	tényleg	visszaírjon	neki?
–	 Aha…	 hogy	 elcsaljon	 valami	 találkozóra,	 vagy	 nyomokat	 hagyjon,

amelyek	 összekapcsolnak	 minket,	 és	 terhelőnek	 tűnnek,	 ha	 a	 lány	 már
halott.
–	Van,	menjen,	nézze	meg,	megjöttek-e	 a	képek	a	holttestről	–	 fordult

Ekwensi	őrmesterhez	Wardle.
A	 nő	 kiment	 a	 helyiségből.	 Egészen	 úgy	 mozgott,	 mint	 egy	 modell.

Robinnak	ökölbe	szorította	a	gyomrát	a	rémület.	Mintha	megérezte	volna,
Wardle	most	őt	 szólította	meg:	–	Nem	hinném,	hogy	magának	 is	muszáj
megnéznie	őket,	ha	Strike…
–	De	meg	kéne	néznie	–	vágott	közbe	Strike.
Wardle	mintha	megdöbbent	volna	erre,	Robinnak	pedig	hirtelen	az	jutott

eszébe	(bár	igyekezett	nem	mutatni),	vajon	Strike	csak	sokkolni	akarja-e,
hogy	 mindenképp	 ragaszkodjon	 a	 sötétedés	 után	 nincs	 mászkálás
szabályához.
–	Igen	–	bólintott	viszonylag	nyugodt	arccal.	–	Szerintem	is.
–	 Nos…	 nem	 szép	 látvány	 –	 tiltakozott	 Wardle	 tőle	 szokatlan

eufemizmussal.
–	Azt	a	 lábat	Robinnak	küldték	–	emlékeztette	Strike.	–	Ugyanannyi	az

esélye,	hogy	felismeri	ezt	a	nőt,	mint	annak,	hogy	én	felismerem.	Robin	a
társam.	Ugyanazokon	az	ügyeken	dolgozunk.
Robin	 oldalvást	 Strike-ra	 pillantott.	 A	 férfi	 még	 sosem	 mondta	 róla

senkinek,	hogy	a	társa,	legalábbis	az	ő	jelenlétében	nem.	Nem	is	nézett	épp
rá.	 Robin	 visszafordult	 Wardle	 felé.	 Bár	 tartott	 ettől	 az	 egésztől,	 most,
hogy	Strike	a	füle	hallatára	szakmailag	egyenrangúnak	nyilvánította	őket,
eldöntötte,	hogy	akármit	 is	 fog	most	 látni,	nem	okoz	csalódást	magának,
sem	a	férfinak.	Amikor	Ekwensi	őrmester	kezében	egy	köteg	fényképpel
visszajött,	Robin	nagyot	nyelt	és	kihúzta	magát.
Strike	 vette	 el	 először	 a	 képeket;	 a	 reakciója	 nem	 volt	 igazán

megnyugtató.
–	Azt	a	kurva…!
–	A	fej	maradt	meg	a	legjobb	állapotban	–	szólalt	meg	halkan	Wardle	–,

mert	azt	a	fagyasztóba	rakta.
Ahogy	 ösztönösen	 elrántotta	 volna	 a	 kezét	 egy	 vörösen	 izzó



fémdarabtól,	 Robin	 erős	 késztetést	 érzett,	 hogy	 elforduljon,	 behunyja	 a
szemét,	fordítsa	lefelé	a	képet.	De	ellenállt,	elvette	Strike-tól,	és	lenézett	rá.
Görcsbe	csavarodott	a	gyomra.
A	 levágott	 fej	 a	 nyak	 maradékán	 ült,	 úgy	 bámult	 vakon	 a

fényképezőgépbe.	 A	 szeme	 már	 olyan	 üveges	 volt,	 hogy	 nem	 lehetett
megállapítani,	 milyen	 színű	 is.	 A	 szája	 csak	 egy	 sötét	 lyuk.	 Barna	 haja
merevre	fagyott,	kis	jégkristályok	borították.	Telt,	duci	arca	volt,	az	állán,
homlokán	egy	csomó	pattanással.	Fiatalabbnak	nézett	ki	huszonnégynél.
–	Felismeri?
Wardle	hangja	ijesztően	közelről	szólalt	meg.	A	lány	úgy	érezte,	mintha

szörnyű	nagy	utazás	állna	mögötte,	ahogy	ott	bámulta	a	levágott	fejet.
–	Nem	–	felelte	végül.
Az	asztalra	tette	a	képet,	és	elvette	a	következőt	Strike-tól.	A	bal	lábat	és

a	 két	 kart	 a	 hűtőbe	 gyömöszölték,	 ahol	 azok	 bomlani	 kezdtek.	Miután	 a
fejhez	 annyira	 megacélozta	 magát,	 Robin	 azt	 hitte,	 annál	 rosszabb	 már
nem	 lehet;	 szégyellte	 is	magát,	mert	 önkéntelenül	kis	 rémült	 nyögés	 tört
elő	belőle.
–	 Hát	 igen,	 elég	 szörnyű	 –	 szólalt	 meg	 halkan	 Ekwensi	 őrmester	 is.

Robin	hálásan	elkapta	a	tekintetét.
–	A	 bal	 csuklón	 van	 egy	 tetoválás	 –	mutatta	Wardle,	 és	 egy	 harmadik

képet	 tett	 eléjük,	 amin	 a	 kar	 már	 egy	 asztalon	 feküdt.	 Robin	 most	 már
határozottan	hányingerrel	küszködött,	de	azért	ránézett,	és	ki	is	tudta	venni
a	fekete	„1D”	feliratot.
–	 A	 törzset	 felesleges	 megnézniük	 –	 mondta	 Wardle,	 összeszedte	 a

képeket	és	visszaadta	őket	Ekwensi	őrmesternek.
–	Az	hol	volt?	–	kérdezte	Strike.
–	A	 fürdőkádban	 –	 felelte	 a	 rendőr.	 –	Ott	 ölte	meg,	 a	 fürdőszobában.

Úgy	nézett	ki	az	egész,	mint	valami	vágóhíd	–	itt	elhallgatott	kicsit.	–	Nem
csak	azt	a	lábat	vágta	le.
Robin	nagyon	örült,	hogy	Strike	nem	kérdezte	meg,	mi	más	hiányzik.

Nem	gondolta,	hogy	el	tudná	viselni	a	választ.
–	És	ki	találta	meg?	–	érdeklődött	tovább	Strike.
–	A	 főbérlő	 néni	 –	 válaszolta	Wardle.	 –	Elég	 idős,	 amikor	 odaértünk,

szinte	 rögtön	 össze	 is	 esett.	 Úgy	 tűnik,	 szívroham.	 A	 Hammersmith
kórházba	vitték.
–	És	miért	ment	át?
–	 A	 szag	 miatt.	 Az	 alsó	 szomszédok	 hívták	 fel.	 Úgyhogy	 gondolta,



beugrik	még	 bevásárlás	 előtt,	 hátha	még	 otthon	 találja	 Okszanát.	 Aztán,
amikor	nem	nyitott	ajtót,	bement	a	saját	kulcsával.
–	És	az	alsó	szomszédok	nem	hallottak	semmit,	kiabálást	vagy	ilyesmit?
–	 Több	 lakásra	 osztott	 ház,	 teli	 egyetemistákkal.	 Tökéletesen

használhatatlanok	–	legyintett	Wardle.	–	Bömböl	a	zene,	állandóan	jönnek-
mennek	a	haverok,	úgy	néztek,	mint	a	birkák,	amikor	megkérdeztük,	nem
hallottak-e	 valami	 furát	 fentről.	 A	 lány,	 aki	 felhívta	 a	 nénit,	 teljesen
kikészült.	 Aszondja,	 sosem	 bocsátja	 meg	magának,	 hogy	 nem	 telefonált
rögtön,	amikor	először	valami	rossz	szagot	érzett.
–	 Hát	 ja,	 akkor	 minden	 máshogy	 alakult	 volna	 –	 bólintott	 Strike.	 –

Akkor	visszarakhattuk	volna	a	fejét,	és	minden	oké.
Wardle	elnevette	magát.	Még	Ekwensi	őrmester	is	elmosolyodott.
Robin	 hirtelen	 felállt.	 A	 tegnap	 esti	 bor	 meg	 a	 reggeli	 croissant

rémületesen	felkavarodott	a	gyomrában.	Halkan	elnézést	kért,	és	gyorsan
az	ajtó	felé	indult.
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I	don’t	give	up	but	I	ain’t	a	stalker,
I	guess	I’m	just	an	easy	talker.
(Nem	adom	fel,	de	nem	járok	utánad,

Szerintem	szavakkal	be	is	talállak.)

Blue	Öyster	Cult:	‘I	Just	Like	To	Be	Bad’
(Nekem	csak	jó	rossznak	lenni)

–	 Jó,	 értem,	 akasztófahumor	 –	 mondta	 Robin	 egy	 órával	 később	 kicsit
bosszankodva,	kicsit	mégis	vidámabban.	–	Túlléphetnénk	ezen?
Strike	 már	 bánta	 azt	 a	 megjegyzést	 a	 tárgyalóban,	 mert	 Robin

holtsápadtan	 jött	 vissza	 húsz	 perc	 múlva	 a	 mosdóból,	 mint	 akit	 még
mindig	kiver	a	 jeges	 izzadtság,	és	az	enyhe	mentolos	 illat	azt	 is	elárulta,
hogy	 ismét	 fogat	 mosott.	 Taxi	 helyett	 Strike	 inkább	 azt	 javasolta,
sétáljanak	 egy	 kicsit	 a	 friss	 levegőn	 a	 Broadwayn	 a	 Feathersig,	 a
legközelebbi	 kocsmáig.	 Itt	 rendelt	 egy	 kancsó	 teát	 kettejüknek.	 Ő	 maga
ugyan	örömmel	ivott	volna	egy	sört,	de	Robin	még	nem	szokta	meg,	hogy
természetes	módon	összekapcsolja	az	alkoholt	és	a	vérontást,	Strike	pedig
úgy	 gondolta,	 ha	 most	 iszik	 egy	 pinttel,	 az	 csak	 megerősíti	 a	 lányban
kialakult	érzéketlen	benyomást.
Így	szerda	délelőtt	fél	tizenkettőkor	elég	nyugodt	hely	volt	a	Feathers.	A

tágas	helyiség	hátuljában	ültek	le,	távol	az	ablak	mellett	halkan	beszélgető
civil	ruhás	rendőröktől.
–	Amíg	maga	 a	mosdóban	 volt,	meséltem	Wardle-nek	 a	 kötött	 sapkás

barátunkról	–	mondta	Robinnak.	–	Azt	mondta,	néhány	napra	kirendel	egy
civil	ruhást	a	Denmark	Street	környékére,	hogy	nézzen	kicsit	körül.
–	Gondolja,	hogy	az	újságírók	is	visszajönnek?	–	kérdezte	Robin.	Eddig

még	nem	is	volt	ideje	ezen	aggódni.
–	Remélem,	nem.	Wardle	nem	hozza	nyilvánosságra	a	hamis	leveleket.

Azt	mondja,	az	csak	ennek	az	őrültnek	a	malmára	hajtaná	a	vizet.	Hajlik	rá,
hogy	a	tettesünk	tényleg	engem	akar	bemártani.



–	Maga	nem?
–	Nem	–	felelte	Strike.	–	Annyira	nem	elmebeteg.	Valami	furább	folyik

itt.
Elhallgatott,	 Robin	 pedig	 szintén	 nem	 szólt,	 tiszteletben	 tartva,	 hogy

gondolkodik.
–	Terrorizmus,	ez	pontosan	az	–	mondta	Strike	lassan,	és	megvakarta	a

borostás	 állát.	 –	 Próbál	 megfélemlíteni	 minket,	 a	 lehető	 legjobban
belekavarni	az	életünkbe.	És	hát,	mondjuk	ki,	sikerült	is	neki.	Nyüzsögnek
a	 zsaruk	 az	 irodánkban,	 behívnak	 a	 Yardra,	 a	 legtöbb	 ügyfelünket
elvesztettük,	maga	is…
–	Miattam	ne	 aggódjon!	 –	 vágta	 rá	Robin.	 –	Nem	akarom,	hogy	 azon

problémázzon,	hogy…
–	A	picsába	már,	Robin!	–	csattant	fel	hirtelen	Strike.	–	Mindketten	láttuk

ezt	 a	pasast	 tegnap!	Wardle	 szerint	 haza	kéne	küldenem	magát,	 és	hát	 én
is…
–	 Kérem!	 –	 vágott	 a	 szavába	 a	 lány,	 mert	 a	 reggeli	 félelmei	 most

hirtelen	 mind	 visszatértek.	 –	 Kérem,	 ne	 mondja,	 hogy	 ne	 jöjjek
dolgozni…
–	Nem	ér	annyit,	hogy	ne	kelljen	otthon	lennie,	hogy	megölesse	magát!
Strike	 rögtön	megbánta	 a	 kitörést,	 amint	meglátta	 a	 lány	megránduló

arcát.
–	Nekem	nem	menekülésnek	kell	–	motyogta	Robin.	–	Én	szeretem	ezt	a

munkát.	 Reggel,	 amikor	 felébredtem,	 szörnyen	 éreztem	 magam	 amiatt,
amit	 tegnap	 este	 elmondtam.	 Attól	 féltem…	 már	 nem	 hiszi,	 hogy	 elég
kemény	lennék	ehhez.
–	 De	 ennek	 semmi	 köze	 mindahhoz,	 amit	 tegnap	 este	 elmondott,	 és

ahhoz	se,	hogy	milyen	kemény.	Ez	itt	egy	őrült,	aki	lehet,	hogy	maga	után
járkál,	és	egy	nőt	már	fel	is	darabolt!
Robin	kortyolt	egyet	a	langyos	teájából,	és	nem	felelt.	Farkaséhes	volt.

Csakhogy	 kiverte	 a	 hideg	 veríték,	 ha	 arra	 gondolt,	 hogy	 bármilyen	 húst
tartalmazó	ételt	egyen.
–	Biztos	nem	az	első	gyilkossága	volt,	ugye?	–	tette	fel	Strike	a	szónoki

kérdést,	 miközben	 sötét	 szeme	 a	 pult	 fölött,	 kézzel	 felfestett	 sörmárkák
neveit	 pásztázta.	 –	 Levágja	 a	 fejét,	 levágja	 a	 végtagjait,	 egyes	 darabokat
elvisz	magával?	Ezt	csak	meg	kell	előznie	valaminek,	nem?
–	Azt	gondolnám	–	bólintott	Robin.
–	Ezt	az	élvezet	kedvéért	csinálta.	Egész	kis	egyszemélyes	orgia	lehetett



abban	a	fürdőben.
Robin	most	már	nem	tudta	volna	megmondani,	éhséget	vagy	hányingert

érez.
–	Valami	szadista	őrült,	aki	valamiért	zabos	rám,	és	azt	találta	ki,	hogy

összehozza	a	kellemest	a	hasznossal	–	tűnődött	hangosan	Strike.
–	 Illik	 ez	 bármelyik	 gyanúsítottjára?	 –	 érdeklődött	Robin.	 –	Tud	 róla,

hogy	bármelyikük	követett	volna	már	el	gyilkosságot?
–	Aha	–	bólintott	Strike.	–	Whittaker.	Megölte	az	anyámat.
Csak	teljesen	máshogy,	gondolta	Robin.	Leda	Strike-ot	egy	tűvel	intézték

el,	 nem	 késekkel.	 De	 tekintettel	 volt	 Strike-ra,	 aki	 nagyon	 mogorván
nézett,	 és	 ennek	 a	 gondolatnak	 nem	 adott	 hangot.	 Ekkor	 viszont	 eszébe
jutott	 valami	 más:	 –	 Gondolom,	 tud	 róla	 –	 kezdte	 óvatosan	 –,	 hogy
Whittaker	 egyszer	 egy	 hónapig	 a	 lakásában	 őrizgette	 egy	 másik	 nő
holttestét…
–	Aha	–	bólintott	Strike.	–	Hallottam	róla.
Épp	a	Balkánon	volt	 terepen,	amikor	eljutottak	hozzá	a	hírek	a	húgán,

Lucyn	 keresztül.	 Az	 interneten	 talált	 is	 egy	 képet	 Whittakerről,	 ahogy
bevonul	a	tárgyalóterembe.	Szinte	nem	is	ismerte	volna	meg	a	nevelőapját:
katonásan	 rövidre	 nyírt	 haja	 volt	 és	 szakálla,	 de	 ugyanolyan	 meredten
néző,	 aranybarna	 szeme.	 Ha	 jól	 emlékszik,	 azt	 próbálta	 beadni	 a
bíróságnak,	 hogy	 félt,	 nehogy	 „ismét	 hamisan	 megvádolják”
gyilkossággal,	 így	 hát	 megpróbálkozott	 a	 holttest	 mumifikálásával:
szemeteszsákokba	 kötözte	 és	 a	 padlódeszkák	 alatt	 rejtette	 el.	 Védője	 azt
mondta	 a	 nem	 igazán	 megértő	 bírónak,	 hogy	 ügyfele	 újszerű
problémamegoldási	 módszereit	 súlyos	 kábítószer-fogyasztási	 szokásai
inspirálták.
–	 De	 azt	 a	 nőt	 nem	 ő	 ölte	 meg,	 vagy	 igen?	 –	 kérdezte	 Robin,	 és

igyekezett	felidézni,	pontosan	mit	is	írt	a	Wikipédia.
–	Már	egy	hónapja	halott	volt,	szóval	nem	lehetett	egy	könnyű	menet	a

boncolás	–	felelte	Strike.	Visszatért	az	arcára	az	a	kifejezés,	amit	Shanker
csak	a	„ronda	arcának”	nevezett.	–	Én	mondjuk	fogadni	mernék	rá,	hogy	ő
ölte	meg.	Micsoda	peches	egy	srác	már,	két	barátnője	is	csak	úgy	meghal
otthon,	 és	 ő	 meg	mindig	 épp	 ott	 üldögél	 véletlenül!	Mert	 hát	 szerette	 a
halált	 ez	 a	Whittaker,	meg	 a	 holttesteket.	Állította,	 hogy	 tizenévesen	 volt
sírásó	 is.	A	 hullák	 nagyon	 bejöttek	 neki.	Mindenki	 azt	 hitte,	 csak	 valami
nagyon	elszállt	gót	vagy	olcsó	pozőr…	azok	a	nekrofil	szövegei,	a	Sátáni
Biblia,	 Aleister	 Crowley,	 meg	 minden	 ilyen	 hülyeség…	 pedig	 csak



gonosz,	 minden	 moralitást	 nélkülöző	 állat	 volt,	 aki	 bárkinek	 nagy
örömmel	 elmondta,	 hogy	 gonosz,	 minden	moralitást	 nélkülöző	 állat,	 és
mi	 történt?	Összeverekedtek	érte	a	nők.	Muszáj	 innom	egyet	–	 fejezte	be
Strike.	Felállt	és	odament	a	pulthoz.
Robin	követte	 a	 tekintetével.	Kicsit	meglepte,	Strike	mennyire	 felkapta

hirtelen	 a	 vizet.	 Sem	 a	 bíróság,	 sem	 (már	 amennyire	 Robin	 tudta)	 a
rendőrség	 birtokában	 lévő	 bizonyítékok	 nem	 támasztották	 alá	 a
meggyőződését,	 hogy	 Whittaker	 két	 embert	 is	 megölt.	 Robin	 már
megszokta,	 mennyire	 ragaszkodik	 Strike	 a	 tények	 gondos
összegyűjtéséhez	 és	 dokumentálásához,	 gyakran	 ismételt
figyelmeztetésére	 is	 emlékezett,	 hogy	 a	 megérzésekre,	 személyes
antipátiákra	 talán	 lehet	 néha	 hallgatni	 egy	 nyomozás	 alakításában,	 de
sosem	szabad	építeni	rájuk.	Persze,	ha	a	saját	anyjának	ügye	a	kérdés…
Strike	egy	pint	Nicholson	világossal	meg	két	étlappal	tért	vissza.
–	 Elnézést	 –	 mormogta,	 miután	 leült,	 és	 nagyot	 kortyolt	 a	 söréből.	 –

Csak	olyan	dolgok	jutottak	eszembe,	amiken	jó	régen	nem	gondolkodtam.
Azok	a	rohadt	szövegei!
–	Igen	–	bólintott	Robin.
–	A	picsába	már,	hát	nem	lehet	Ásós!	–	 fakadt	ki	Strike	 tehetetlenül,	és

beletúrt	a	sűrű,	göndör	hajába,	ami	ez	után	is	tökéletesen	ugyanúgy	állt.	–
Ő	 profi	 bűnöző.	 Ha	 megtudta	 volna,	 hogy	 én	 tanúskodtam	 ellene,	 és
bosszút	akart	volna	állni,	 egyszerűen	csak	 lelő.	Nem	szarakodik	 levágott
lábakkal	meg	dalszövegekkel,	mikor	tudja,	hogy	csak	a	nyakára	hozzák	a
zsarukat.	Ásós	egy	üzletember.
–	Akkor	Wardle	még	mindig	azt	hiszi,	hogy	ő	volt?
–	 Aha	 –	 felelte	 Strike	 –,	 de	 ő	 is	 pont	 ugyanolyan	 jól	 tudja,	 mint

mindenki	más,	hogy	a	névtelen	tanúskodás	eljárásai	abszolút	biztosak.	Ha
nem	így	lenne,	teli	lenne	a	város	halott	zsarukkal.
Inkább	nem	kritizálta	tovább	Wardle-t,	bár	nem	kis	erőfeszítésébe	került.

Végül	 is	 tapintatosan	 és	 segítőkészen	 állt	 hozzá,	 amikor	 meg	 is
nehezíthetné	 az	 életét.	 Strike	 jól	 emlékezett,	 hogy	 amikor	 utoljára
összerúgta	 a	 port	 a	 rendőrséggel,	 öt	 egész	 órán	 át	 várakoztatták	 egy
kihallgatóhelyiségben,	 láthatólag	 pusztán	 a	 sértődött	 nyomozók	 kénye-
kedve	miatt.
–	Na	és	az	a	két	pasas,	akiket	a	seregből	ismer?	–	kérdezte	Robin	most

már	 halkabban,	 mert	 egy	 közeli	 asztalhoz	 épp	 akkor	 telepedett	 le	 egy
csapat	női	nyomozó.	–	Brockbank	és	Laing.	Ölt	már	embert	bármelyikük



is?	 Úgy	 értem	 –	 tette	 hozzá	 –,	 azt	 tudom,	 hogy	 katonák	 voltak,	 de
bevetéseken	kívül?
–	Nos,	nem	lepne	meg,	ha	kiderülne,	hogy	Laing	már	ölt	embert	–	nézett

rá	 Strike.	 –	De	 amennyire	 tudom,	mielőtt	 lecsukták,	 nem	 csinált	 ilyet.	A
volt	 feleségét	 megdolgozta	 egy	 késsel,	 azt	 tudom…	 megkötözte	 és
összevagdosta.	Egy	évtizedet	ült,	én	nem	hinném,	hogy	sikerült	 jobb	útra
téríteniük	bent.	Már	több	mint	négy	éve	kint	van,	az	alatt	bőven	volt	ideje
gyilkolni.	Azt	még	nem	is	mondtam,	hogy	Melrose-ban	találkoztam	a	volt
anyósával.	 Szerinte	 Gatesheadbe	 ment,	 amikor	 kijött	 a	 sittről,	 és	 azt	 is
tudjuk,	hogy	2008-ban	talán	Corbyban	lehetett…	de	–	tartott	szünetet	Strike
–	azt	is	elmondta,	hogy	Laing	beteg.
–	Mi	baja?
–	 Valami	 ízületi	 gyulladás-féle.	 Részleteket	 nem	 tudott.	 Vajon	 egy

testileg	nem	teljesen	egészséges	ember	meg	tudta	volna	csinálni	mindazt,
amit	 a	 képeken	 láttunk?	 –	 Azzal	 felkapta	 az	 étlapot.	 –	 Na	 jó.	 Én
megdöglöm	az	éhségtől,	maga	meg	két	napja	úgysem	evett	semmit,	csak
chipset.
Strike	 tőkehalat	 rendelt	 sült	krumplival,	Robin	pedig	sajtos	szenvicset;

aztán	a	férfi	megint	élesen	témát	váltott.
–	És	magának	huszonnégy	évesnek	tűnt	az	áldozat?
–	 Én…	 én	 nem	 tudnám	 megmondani	 –	 nyögte	 ki	 Robin,	 és	 próbálta

elhessegetni	 a	 szeme	 elől	 a	 sima,	 duci	 arcú,	 jegesen	 üveges	 szemű	 fej
képét,	 de	 nem	 sikerült.	 –	 Nem	 –	 jelentette	 ki	 rövid	 szünet	 után.	 –	 Azt
gondoltam,	ez	itt…	hogy	ez	a	lány	fiatalabbnak	néz	ki.
–	Hát	én	is.
–	Lehet,	hogy…	ki	kell	mennem	a	mosdóba	–	állt	fel	a	lány.
–	Jól	van?
–	Csak	pisilnem	kell…	a	sok	tea.
Most	 Strike	 követte	 a	 tekintetével,	 aztán	 befejezte	 a	 sörét	 egy	 olyan

gondolatmenetbe	mélyedve,	amiről	még	nem	beszélt	Robinnak,	sőt	senki
másnak	sem.
Az	 írást	 egy	női	nyomozó	mutatta	meg	neki	Németországban.	Most	 is

emlékezett	 az	 utolsó	 mondatra,	 halvány	 rózsaszínű	 papírra	 írták	 szép
kerek,	kislányos	írással:



	
–	Ezt	szeretnéd	te	is,	Brittany?	–	kérdezte	a	nyomozó	halkan	a	felvételen,
amit	Strike	később	végig	is	nézett.	–	Szeretnél	elszaladni	és	eltűnni?
–	 Ez	 csak	 egy	 kitalált	 történet!	 –	 ismételgette	 Brittany;	 igyekezett

gúnyosan	 nevetni,	 a	 kis	 ujjai	 összegabalyodtak,	 az	 egyik	 lába	 jóformán
körbecsavarodott	a	másikon.	Ritkás	szőke	haja	egyenesen	keretezte	sápadt,
szeplős	 arcocskáját.	 Olyan	 jó	 tanulós	 szemüveget	 viselt.	 Strike-nak	 egy
sárga	törpepapagáj	jutott	róla	eszébe.	–	Csak	kitaláltam!
A	DNS-teszt	révén	nemsokára	úgyis	kiderül,	ki	volt	a	hűtőben	talált	nő,

és	 onnan	 kiindulva	 a	 rendőrség	 már	 elkezdhet	 visszafelé	 keresgélni,
kideríteni,	ki	is	volt	ez	az	Okszana	Volosina	–	már	ha	valóban	így	hívták.
Strike	 már	 azt	 sem	 tudta,	 csak	 paranoiás-e,	 de	 még	mindig	 aggasztotta,
hogy	a	holttest	esetleg	Brittany	Brockbank	lehet.	Miért	használta	a	Kelsey
nevet	az	első	neki	írt	levelében?	Miért	tűnt	olyan	fiatalnak	az	arc,	simának,
teltnek,	mint	egy	kisgyereké?
–	Most	már	Platinát	 kéne	követnem	–	 szólalt	meg	Robin	bánatosan	 az

órájára	pillantva,	ahogy	visszaült	az	asztalhoz.	Mellettük	az	egyik	irodista
nő,	 úgy	 tűnt,	 a	 születésnapját	 ünnepli,	 a	 kollégái	 harsány	 nevetése
közepette	egy	vörös-fekete	korszázst	csomagolt	ki	az	előbb.
–	 Azon	 ne	 aggódjon	 –	 felelte	 Strike	 szórakozottan,	 mert	 épp	 ekkor

tették	 le	 eléjük	 a	 sült	 halat-sült	 krumplit,	 meg	 Robin	 sajtos	 szendvicsét.
Strike	néhány	percig	szó	nélkül	evett,	aztán	letette	a	kést-villát,	előhúzta	a
noteszét,	 kikeresett	 valamit,	 amit	Hardacre	 edinburghi	 irodájában	 írt	 fel,
aztán	előkapta	a	telefonját	is.	Robin	figyelte,	ahogy	bepötyög	egy-két	szót,
és	 kíváncsian	 találgatta,	mit	 is	 csinál.	 –	 Na,	 akkor	 –	 szólalt	 meg	 Strike,
miután	 tanulmányozta	 kicsit	 az	 eredményt	 –,	 holnap	megyek	Barrow-in-
Furnessbe.
–	Hogy	holnap…	micsoda?	–	hebegett	meglepetten	Robin.	–	Miért?
–	Ott	van	Brockbank.	Legalábbis	elvileg	ott	kéne	lennie.
–	Honnan	tudja?
–	 Edinburghban	 kiderítettem,	 hogy	 oda	 megy	 a	 nyugdíja,	 és	 most

megtaláltam	a	régi	családi	lakcímét	is.	Most	egy	Holly	Brockbank	nevű	nő
lakik	ott.	Nyilván	valami	rokona.	Biztosan	tudja,	hol	van.	És	ha	be	tudnám
bizonyítani,	hogy	az	utóbbi	néhány	hétben	Cumbriában	volt,	akkor	azt	 is
tudnánk,	hogy	nem	kézbesített	lábakat	meg	járkált	maga	után	Londonban,



nem?
–	 Mi	 az,	 amit	 nem	 mondott	 el	 Brockbankről?	 –	 kérdezte	 Robin.

Kékesszürke	szeme	gyanakvóan	összeszűkült.
Strike	mintha	meg	sem	hallotta	volna.
–	 Azt	 szeretném,	 ha	 otthon	 maradna,	 amíg	 nem	 vagyok	 Londonban.

Dupla	 csesződjön	 meg,	 csak	 magát	 hibáztathatja,	 ha	 Platina	 lelép	 egy
másik	pasassal.	Megvagyunk	az	ő	pénze	nélkül	is.
–	De	akkor	csak	egyetlen	ügyfelünk	marad	–	mutatott	rá	Robin.
–	Valahogy	úgy	érzem,	előbb-utóbb	egy	se	 lesz,	hacsak	el	nem	kapják

ezt	az	őrültet	–	felelte	Strike.	–	Senki	sem	akar	majd	még	a	közelünkbe	se
jönni.
–	És	hogy	jut	el	Barrow-ba?	–	érdeklődött	Robin.
A	 fejében	 formálódni	 kezdett	 egy	 terv.	 Hát	 nem	 épp	 ilyesmit	 látott

előre?
–	Vonattal	–	vágta	rá	Strike.	–	Tudja,	hogy	most	nem	engedhetem	meg	a

kocsibérlést.
–	És	mi	lenne	–	nézett	rá	diadalmasan	Robin	–,	ha	elvinném	az	új…	nos,

igazából	ősrégi,	de	tökéletesen	jó…	Land	Roveremmel?
–	Mióta	van	magának	Land	Rovere?
–	Vasárnap	óta.	A	szüleim	régi	kocsija.
–	Áh	–	nézett	rá	Strike.	–	Hát,	ez	remekül	hangzik…
–	De?
–	Nem,	nem,	nagy	segítség	lenne…
–	De?	 –	 ismételte	 a	 kérdést	Robin,	mert	 jól	 látta,	 hogy	 a	 férfinak	 van

valami	fenntartása.
–	Azt	sem	tudom,	meddig	kéne	maradnom.
–	 Az	mindegy.	 Épp	most	 mondta,	 hogy	 nekem	 amúgy	 is	 otthon	 kéne

penészednem.
Strike	 habozott	 egy	 kicsit.	 Vajon	 mennyire	 csak	 azért	 akarja	 a	 lány

elvinni	 kocsival,	 hogy	 hátha	 ezzel	 is	 bánthatja	 Matthew-t?	 El	 tudta
képzelni,	mit	gondolna	a	könyvelő	fiú	egy	ilyen	határozatlan	idejű	vidéki
útról	 –	 csak	 ők	 ketten,	 egy	 vagy	 több	 éjszakára.	 Egy	 tiszta,	 profi
munkakapcsolatban	 a	 feleknek	 igazán	 nem	 kéne	 a	 párjuk	 féltékennyé
tételére	felhasználni	egymást.
–	Ó,	a	francba!	–	szakadt	ki	belőle	hirtelen,	és	már	nyúlt	is	a	zsebébe	a

telefonjáért.
–	Mi	a	baj?	–	kérdezte	riadtan	Robin.



–	 Csak	 most	 jut	 eszembe…	 Elinnel	 kellett	 volna	 találkoznom	 tegnap
este!	Bassza	meg…	teljesen	elfelejtettem!	Várjon	meg!
Kiment	az	utcára,	és	otthagyta	Robint	a	szendvicsével.	Vajon	miért	nem

hívta	 Elin,	 vagy	 küldött	 üzenetet	 tegnap	 este,	 hogy	 hol	 van,	 gondolta	 a
lány,	és	a	padlótól	plafonig	húzódó	ablakon	keresztül	Strike	jókora	alakját
figyelte	kint	az	utcán,	amint	a	 füléhez	szorított	 telefonnal	 fel-alá	sétálgat.
Innen	már	könnyedén	eljutott	ahhoz	a	gondolathoz	(Strike	sejtése	ellenére
most	merült	fel	benne	először),	vajon	mit	szólna	Matthew,	ha	csak	a	Land
Roverért	 menne	 haza,	 aztán	 lelépne,	 utazótáskájában	 néhány	 napi
váltásruhával?
Egy	szava	se	lehet,	gondolta	eltökélt	daccal.	Neki	ehhez	már	semmi	köze.
Mégis	 nyugtalanította	 a	 gondolat,	 hogy	 találkoznia	 kell	 a	 fiúval,

bármilyen	rövid	időre	is.
Strike	fintorogva	visszatért.
–	Bünti	–	foglalta	össze	röviden.	–	Majd	ma	este	találkozunk.
Robinnak	fogalma	sem	volt,	miért	lett	rosszabb	kedve	attól,	hogy	Strike

közölte	vele,	Elinnel	tölti	az	estét.	Csak	fáradt	vagyok,	gondolta.	Az	utóbbi
harminchat	 óra	mindenféle	 feszültségét,	 érzelmi	 sokkját	 azért	 nem	 lehet
egy	 szimpla	 kocsmai	 ebéddel	 legyűrni.	 A	 szomszédjukban	 az	 irodisták
már	visítva	nevettek,	ahogy	egy	másik	csomagból	szőrös	bilincs	esett	ki.
Nem	szülinapja	van,	értette	meg	Robin.	Hanem	férjhez	megy.
–	Na,	akkor	elvigyem,	vagy	mi	lesz?	–	kérdezte	kurtán.
–	 Aha	 –	 felelte	 Strike,	 akinek	 úgy	 látszik,	 mégis	 megtetszett	 az	 ötlet

(vagy	csak	az	Elinnel	való	randevú	gondolata	vidította	fel?).	–	Hát	tudja,	az
remek	lenne.	Köszönöm!
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Moments	of	pleasure,	in	a	world	of	pain.
(Pillanatnyi	öröm	a	kín	világában.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Make	Rock	Not	War ’
(Rockot	játssz,	ne	háborúzz)

Másnap	reggel	vastag,	puha	pókhálórétegekben	ült	meg	a	köd	a	Regent’s
Park	 fáinak	csúcsán.	Strike	gyorsan	 lecsapta	az	ébresztőt,	hogy	ne	keltse
fel	Elint,	és	most	fél	lábon	egyensúlyozott	az	ablaknál,	a	függöny	mögött,
hogy	ne	jusson	be	a	fény.	Nézte	egy	kicsit	a	szellemjárta	parkot,	és	teljesen
lenyűgözte,	ahogy	a	lombok	felett	feljött	a	nap	a	ködtengerből.	Az	ember
szinte	 bárhol	 megtalálhatja	 a	 szépet,	 ha	 hajlandó	 meglátni,	 csak	 a
mindennapi	csatározások	közepette	olyan	könnyű	elfelejteni	ezt	a	teljesen
ingyenes	 luxust.	 Gyerekkorából	 voltak	 még	 hasonló	 emlékképei,
különösen	akkorról,	amikor	Cornwallban	élt:	a	kora	reggeli	tenger	kékje,
akár	egy	pillangószárny	ragyogása;	az	a	titokzatos	smaragdárnyas	világ	a
Trebah	Gardennél,	a	Gunnera	átjáróban;	sirályokként	dülöngélő	vitorlák	a
távolban	a	tajtékzó,	kékesszürke	hullámok	tetején.
A	háta	mögött,	 a	 sötétben,	Elin	mocorgott	 egy	kicsit	 az	 ágyban,	 fel	 is

sóhajtott.	 Strike	 csendesen	 kilépett	 a	 függöny	 mögül,	 fogta	 a	 falnak
támasztott	 műlábát,	 és	 leült	 az	 egyik	 székre	 a	 hálóban,	 hogy	 felcsatolja.
Aztán,	még	mindig	a	lehető	leghalkabban,	karján	a	napi	ruhájával	kiment	a
fürdőbe.
Előző	 este	 megvolt	 az	 első	 veszekedésük,	 és	 ez	 minden	 kapcsolatban

fontos	 fordulópont.	 Értenie	 kellett	 volna	 belőle,	 hogy	Elin	 egyetlen	 szót
sem	 szólt,	 amikor	 Strike	 nem	ment	 el	 a	megbeszélt	 találkozójukra	 kedd
este,	de	túlságosan	lefoglalta	Robin	meg	a	feldarabolt	holttest,	hogy	ezzel
foglalkozzon.	 Az	 igaz,	 hogy	 a	 nő	 igen	 fagyosan	 fogadta,	 amikor
telefonon	 bocsánatot	 kért,	 de	 az,	 hogy	 milyen	 könnyen	 belement	 a
másnapra	 halasztásba,	 egyáltalán	 nem	készítette	 fel	 arra	 a	 jegesen	 hűvös
fogadtatásra,	 ami	 egy	 nappal	 később	 személyesen	 várta.	 Miután	 kínos,



erőltetett	 beszélgetés	 közben	 megvacsoráztak,	 Strike	 felajánlotta,	 hogy
inkább	 hazamegy,	 és	 hagyja	 Elint	 egyedül	 duzzogni.	 A	 nő	 kicsit	 fel	 is
dühödött,	amikor	Strike	már	nyúlt	a	kabátjáért,	de	ez	csak	olyan	volt,	mint
hirtelen,	 gyenge	 támadás	 egy	 lagymatag	meccsen.	 Elin	 rögtön	 könnyes,
félig-meddig	 bocsánatkérő	 szóáradatot	 zúdított	 rá,	 melyből	 Strike
megtudta,	 hogy	 először	 is	 pszichiáterhez	 jár;	 másodszor,	 hogy	 a
pszichiátere	 szerint	 hajlamos	 a	 passzív-agresszív	 viselkedésre;
harmadszor	 pedig,	 hogy	 oly	mértékben	megbántotta,	 amikor	 nem	 jelent
meg	 kedden,	 hogy	 Elin	 a	 tévé	 előtt,	 egyedül	 benyakalt	 egy	 egész	 üveg
bort.
Strike	 erre	 megint	 bocsánatot	 kért,	 és	 enyhítő	 körülményként	 a

bonyolult	ügyet	emlegette,	meg	a	fura,	váratlan	fordulatot	benne;	őszintén
bánja,	mondta,	hogy	megfeledkezett	a	randevújukról,	de	hozzátette,	hogy
ha	Elin	nem	tud	neki	megbocsátani,	tényleg	jobb,	ha	hazamegy.
Elin	erre	a	karjába	vetette	magát,	és	azonnal	mentek	is	az	ágyba.	Rövid

kapcsolatuk	ideje	alatt	sosem	volt	még	ilyen	jó	a	szex.
Miközben	 Elin	 patyolattiszta	 fürdőszobájában	 megborotválkozott,	 a

süllyesztett	 szpotlámpák	 és	 hófehér	 törölközők	 között	 arra	 jutott,	 hogy
egész	 könnyen	 megúszta.	 Ha	 ugyanígy	 megfeledkezett	 volna	 egy
megbeszélt	 randevúról	 Charlotte-tal,	 azzal	 a	 nővel,	 akivel	 előzőleg
tizenhat	 évig	 se	vele,	 se	nélküle	viszonyban	élt,	 akkor	most	konkrét	 testi
sérülései	 lennének,	 vagy	 mászkálhatna	 Charlotte	 után	 a	 hűvös	 hajnali
városban,	 esetleg	 épp	 próbálná	 lefogni	 a	 nőt,	 nehogy	 levesse	 magát	 az
erkélyről.
Amit	 Charlotte	 iránt	 érzett,	 azt	 szerelemnek	 hívta	 –	 a	 mai	 napig	 nem

érzett	ennél	semmi	mélyebbet	egyetlen	nő	iránt	sem.	De	amilyen	fájdalmat
okozott	 ez	 neki,	 amilyen	 hosszan	 tartott	 az	 utóhatása,	 inkább	 valami
vírusra	 emlékeztetett,	 és	 még	 most	 sem	 tudta	 biztosan	 kijelenteni,	 hogy
legyőzte	a	szervezete.	Nem	találkoztak,	sosem	hívta,	sosem	írt	a	nő	új	e-
mail	 címére:	Charlotte	 csakis	 azért	 csinálta,	 hogy	 elküldhesse	Strike-nak
azt	 a	 kétségbeesett	 képet	 magáról	 aznap,	 hogy	 hozzáment	 egy	 régebbi
barátjához.	Strike	így	kezelte	magát,	 így	tudott	megbírkózni	a	tünetekkel.
Közben	azonban	tudta,	hogy	maradandó	károsodást	szenvedett,	hogy	már
nem	 képes	 úgy	 érezni,	 ahogy	 régen.	 Elin	 tegnap	 esti	 kétségbeesése	 nem
érintette	meg	 olyan	mélyen,	mint	 annak	 idején	Charlotte-éi.	Olyan	 érzés
volt,	mintha	 tompult	volna	a	 szeretetre	való	képessége,	elhaltak	volna	az
idegvégződései.	Nem	akarta	megbántani	Elint,	és	nem	találta	kellemesnek



nézni,	 ahogy	 sír;	 és	 mégis,	 mintha	 egyszerűen	 képtelen	 lett	 volna	 vele
együtt	átérezni	ezt	a	fájdalmat.	A	lelke	mélyén	egy	kis	hang	már	a	hazautat
tervezte,	míg	Elin	a	karjában	zokogott.
A	 fürdőben	 öltözött	 fel,	 aztán	 fürgén	 kisurrant	 a	 félhomályos

előszobába,	és	elrakta	a	borotválkozókészletét	 a	 táskába,	amit	a	Barrow-
in-Furness-i	úthoz	pakolt	össze.	Jobbra	egy	résnyire	nyitott	ajtót	pillantott
meg,	és	hirtelen	ötlettel	beljebb	lökte.
Annak	a	kislánynak	a	szobája	volt,	akivel	még	sosem	találkozott,	ő	aludt

itt,	amikor	nem	az	apukájánál	volt.	A	makulátlanul	tiszta	szobát	rózsaszín-
fehérre	festették,	a	mennyezeten	tündérkék	ugrándoztak	a	párkány	fölött.	A
polcon	szép	sorban	ültek	a	Barbie-babák,	üres	mosollyal,	hegyes	mellük
szinte	kibökte	a	szivárvány	minden	színében	pompázó,	tarka	ruháikat.	Az
apró,	 fehér	 baldachinos	 ágyacska	 előtt	műszőr	 szőnyeg	 hevert	 a	 földön,
jegesmedvefejjel.
Strike	 nagyon	 kevés	 kislányt	 ismert.	 Volt	 két	 keresztfia,	 bár	 olyan

nagyon	nem	akart	a	keresztapjuk	lenni,	és	három	unokaöccse.	Legrégebbi
cornwalli	 barátjának	 ugyan	 lányai	 voltak,	 de	 Strike	 voltaképp	 sosem
beszélt	 velük,	 mindig	 csak	 elmosódott	 lófarkakként	 és	 integetésként
rohantak	 el	 mellette	 –	 „szia,	 Corm	 bácsi,	 szia,	 Corm	 bácsi!”	 Persze
gyerekkorában	 volt	 egy	 lánytestvére,	 de	 Lucyt	 nem	 kényeztették
nyalókarózsaszín	 baldachinos	 ágyacskákkal,	 bármennyire	 is	 szerette
volna.
Brittany	Brockbanknak	volt	egy	plüssoroszlánja.	Ez	hirtelen	jutott	most

eszébe,	csak	úgy,	ahogy	a	jegesmedvét	nézte	a	padlón	–	az	a	vicces	pofájú
plüssoroszlán.	 A	 kislány	 rózsaszín	 szoknyácskát	 adott	 rá,	 ott	 hevert	 a
kanapén,	 amikor	 a	 nevelőapja	 a	 törött	 sörösüveggel	 a	 kezében	 rárohant
Strike-ra.
Strike	kifordult	 a	 szobából,	 vissza	 az	 előtérbe,	 és	 keresgélni	 kezdett	 a

zsebében.	Mindig	volt	 nála	notesz	 és	 toll.	 Írt	 egy	 rövid	 levélkét	Elinnek,
megemlítve	az	előző	éjszaka	legjobb	pillanatát,	és	az	előszobai	asztalkán
hagyta,	 nehogy	 felébressze.	 Aztán	 ugyanolyan	 halkan,	 ahogy	 eddig,	 a
hátára	kapta	a	 táskáját,	és	kilépett	a	 lakásból.	Nyolckor	kellett	 találkoznia
Robinnal	a	West	Ealing	metrómegállónál.

A	 Hastings	 Roadon	 lassan	 már	 az	 utolsó	 ködfoszlányok	 is	 felszálltak,
amikor	 Robin	 idegesen,	 leragadó	 szemmel	 kilépett	 a	 házból.	 Egyik



kezében	egy	nejlonszatyorban	ennivalót	hozott,	a	másikban	egy	ruhákkal
megrakott	 utazótáskát.	 Kinyitotta	 a	 régi,	 szürke	 Land	 Rover
csomagtartóját,	és	bedobta	a	táskáját,	aztán	sietve	a	kocsi	ajtajához	ment	a
szatyorral.
Matthew	az	előbb	megpróbálta	megölelni	 az	előszobában,	de	ő	erővel

ellenállt	 –	mindkét	 kezével	 a	 fiú	 sima,	meleg	mellkasának	 támaszkodott,
úgy	 lökte	 el	 magától,	 rá	 is	 kiabált,	 hogy	 hagyja	 békén.	Matthew-n	 csak
alsónadrág	volt.	Robin	most	attól	 félt,	a	 fiú	gyorsan	felkap	valami	ruhát,
és	mindjárt	utánaszalad.	Bevágta	 a	kocsi	 ajtaját,	 bekapcsolta	 a	biztonsági
övet,	 de	 amikor	 elfordította	 a	 slusszkulcsot,	 mezítláb,	 pólóban	 és
melegítőben	Matthew	rohant	ki	a	házból.	Még	sosem	látott	az	arcán	ilyen
puszta	védtelenséget.
–	Robin!	–	kiabált	rá	a	fiú,	ahogy	a	gázra	taposva	elindult	a	kocsival.	–

Szeretlek!	Szeretlek!
Robin	 tekert	 egyet	 a	 kormányon,	 és	 kicsit	 bizonytalanul	 kiállt	 a

parkolóhelyéről,	 alig	 néhány	 centivel	 kerülve	 el	 a	 szomszéd	 Hondáját.
Matthew	egyre	kisebbre	zsugorodott	a	tükörben.	És	ez	a	fiú,	aki	általában
tökéletes	önuralommal	 rendelkezett,	most	 torkaszakadtából	kiabált	utána,
hogy	 szereti	 –	 kockáztatva,	 hogy	 a	 kíváncsi	 szomszédok	 kigúnyolják,
kinevetik.
Robin	 szíve	 fájdalmasan	 dobbant.	Negyed	 nyolc.	 Strike	még	 úgysincs

ott	 a	 megállóban.	 Az	 utca	 végén	 lefordult	 balra,	 csak	 hogy	 távolabb
kerüljön	a	fiútól.
Matthew	 már	 hajnalban	 felkelt,	 pedig	 Robin	 igyekezett	 úgy

összepakolni,	hogy	ne	ébressze	fel.
–	Hová	mész?
–	Segítek	Strike-nak	a	nyomozásban.
–	És	estére	sem	jössz	haza?
–	Gondolom.
–	Hol	alszol?
–	Nem	tudom	még.
Nem	 akarta	 megmondani,	 hová	 mennek,	 nehogy	 a	 fiú	 utánuk	 jöjjön.

Eléggé	 megrázta,	 ahogy	 Matthew	 előző	 este	 viselkedett,	 amikor	 Robin
hazaért.	Sírt	és	könyörgött.	Sosem	látta	még	ilyennek,	még	az	anyja	halála
után	sem.
–	Robin,	beszélnünk	kell!
–	Eleget	beszéltünk.



–	Anyukád	tudja,	hová	mész?
–	Igen.
Persze	hazudott.	Még	nem	mondta	el	az	anyjának,	hogy	felbontották	az

eljegyzést,	 sem	 azt,	 hogy	 elmegy	 vidékre	 Strike-kal.	Végül	 is	 huszonhat
éves,	 az	 anyjának	 semmi	 köze	 mindehhez.	 De	 persze	 azt	 is	 tudta,	 hogy
Matthew	 valójában	 azt	 akarja	 kérdezni,	 elmondta-e	 az	 anyjának,	 hogy
lefújta	az	esküvőt,	mert	mindketten	nagyon	jól	tudták,	hogy	Robin	nyilván
nem	ülne	be	a	Land	Roverbe	és	hajtana	el	ismeretlen	helyre	Strike-kal,	ha
a	 kapcsolatukkal	minden	 rendben	 lenne.	A	 zafírgyűrű	most	 is	 ott	 hevert,
ahová	letette,	a	fiú	régi	könyveléstankönyveivel	megrakott	polcon.
–	Ó,	a	francba!	–	suttogta	Robin,	és	pislogva	küszködött	a	könnyekkel,

miközben	csak	úgy	ide-oda	kanyargott	a	csendes	kis	utcákon,	és	igyekezett
nem	gondolni	a	gyűrűtlen	ujjára,	sem	Matthew	kétségbeesett	arcára.

Strike	 egyetlen	 rövid	 sétával	 közel	 sem	 csak	 fizikai	 távolságot	 tett	meg.
Hát,	 ez	 London,	 gondolta,	 miközben	 aznapi	 első	 cigarettáját	 szívta.	 Az
ember	 elindul	 a	 csendes,	 szimmetrikus,	 John	 Nash-féle	 házból,	 ami
leginkább	 valami	 vaníliafagyi-szoborra	 emlékeztetett.	 Elin	 hajszálcsíkos
öltönyös	 orosz	 szomszédja	 éppen	 beült	 az	 Audijába,	 kurtán	 odabólintva
válaszul	Strike	„jó	napot”-jára.	Elsétált	a	Sherlock	Holmes-sziluettek	előtt
a	 Baker	 Street-i	 metrómegállóban,	 és	 már	 ott	 is	 ült	 a	 koszos	 metrón,
csevegő	lengyel	melósokkal	körülvéve	–	ezek	már	reggel	hétkor	frissen,
munkára	készen	ültek	itt.	Aztán	átszállt	a	nyüzsgő	Paddington	állomáson,
táskájával	 a	vállán	utat	 tört	magának	az	utasok	és	kávézók	között.	Végül
néhány	 megállónyi	 utazás	 a	 heathrow-i	 vonalon	 egy	 népes	 délnyugat-
angliai	család	társaságában,	akik	a	hideg	reggel	dacára	máris	Floridához
öltöztek.	Úgy	 figyelték	 az	 állomások	 tábláit,	mint	 aggódó	 szurikáták,	 és
két	 kézzel	 szorongatták	 a	 bőröndjeik	 fülét,	 mintha	 azt	 várnák,	 hogy
bármelyik	pillanatban	kirabolhatják	őket.
Tizenöt	perccel	a	megbeszélt	 idő	előtt	ért	a	West	Ealing	megállóba,	és

addigra	 rettenetesen	 szeretett	 volna	 rágyújtani.	 Ledobta	 a	 földre	 az
utazótáskát,	 és	 remélte,	 Robin	 nem	 érkezik	 egészen	 pontosan,	mert	 nem
nagyon	hitte,	hogy	hagyná	dohányozni	a	Land	Roverben.	De	alig	néhány
csodálatos	slukkot	szívhatott,	amikor	a	szögletes	kocsi	befordult	a	sarkon,
látta	is	a	szélvédő	mögött	Robin	rikító	vörösesszőke	hajkoronáját.
–	Nyugodtan	elszívhatja	a	kocsiban	 is	–	kiáltott	ki	neki	a	 lány,	amikor



ismét	a	vállára	kapta	a	táskát,	és	már	nyomta	volna	el	a	cigarettát	–,	ha	az
ablakot	lehúzza!
Strike	beült	mellé,	a	hátsó	ülésre	dobta	a	táskát,	és	becsapta	az	ajtót.
–	Nem	 lesz	 rosszabb	 szaga	 tőle,	mint	 eddig	 –	 tette	 hozzá	Robin,	 és	 a

szokásos	 szakértelemmel	 egyesbe	 tette	 az	 akadozó	 sebváltót.	 –	 Tiszta
kutyaszagú	amúgy	is	–	és	már	indultak	is.
Strike	 bekapcsolta	 a	 biztonsági	 övét,	 és	 körbenézett	 a	 kocsiban.	Ütött-

kopott	volt	az	egész,	és	valóban	áporodott	gumicsizma-	és	labradorszagot
árasztott.	 Strike-nak	 a	 katonai	 járművek	 jutottak	 róla	 eszébe,	 amikkel
Boszniában	 és	 Afganisztánban	 járt	 a	 nehéz	 terepen,	 de	 ugyanakkor
megtudott	 belőle	 valami	 újat	 Robin	 életéről.	 Ez	 a	 Land	 Rover	 sáros
földutakról	 jött,	 szántóföldekről.	Beugrott,	 hogy	Robin	 egyszer	 említette
egy	nagybátyja	farmját.
–	Magának	volt	valaha	pónija?
Robin	meglepetten	pillantott	 rá.	Bármilyen	 rövid	 ideig	 is	 látta	az	arcát

szemből	Strike,	a	leragadó	szemét,	a	sápadtságot	fedezte	fel	rajta.	Nyilván
nem	aludt	sokat.
–	Erre	meg	ugyan	miért	kíváncsi?
–	 Mert	 ez	 ránézésre	 olyan	 kocsi,	 amivel	 az	 olyan	 lovas

akadályversenyekre	jár	az	ember.
Mintha	lett	volna	egy	kis	védekező	felhang	a	válaszban:	–	Hát,	volt.
Strike	 elnevette	 magát,	 letekerte	 az	 ablakot,	 amíg	 csak	 lehetett,	 és	 a

cigarettát	tartó	bal	kezét	kitartotta	rajta.
–	Mi	ebben	a	vicces?
–	Nem	is	tudom.	Hogy	hívták?
–	 Angusnak	 –	 felelte	 Robin,	 és	 balra	 fordult.	 –	 Szemét	 kis	 dög	 volt.

Állandóan	ledobált.
–	Nem	bízom	a	lovakban	–	dörmögte	dohányzás	közben	Strike.
–	Ült	már	valaha	lovon?
Most	 Robin	mosolyodott	 el.	 Eszébe	 jutott,	 hogy	 talán	 ez	 lehet	 egyike

azon	kevés	dolognak,	 ami	valóban	kényelmetlen	helyzetbe	hozná	Strike-
ot,	ha	lóra	kéne	ülnie.
–	Nem	–	felelte	a	férfi.	–	És	szerintem	ez	így	is	marad.
–	 A	 nagybátyámnak	 van	 olyan,	 ami	 elbírná	 –	 vágta	 rá	 Robin.	 –	 Egy

Clydesdale.	Óriási.
–	Jól	van,	értem	–	felelte	szárazon	Strike,	Robin	pedig	elnevette	magát.
Strike	 némán	 dohányzott	 tovább,	 Robin	 pedig	 belevetette	 magát	 az



egyre	 sűrűbb	 reggeli	 forgalomba.	 Mennyire	 jó	 érzés	 megnevettetni,
gondolta	Strike.	Azt	 is	 észrevette,	 hogy	neki	magának	 is	 jobb	kedve	van
most	 –	mennyivel	 jobban	 érzi	 magát	 ebben	 a	 lepukkant	 Land	 Roverben
ülve,	 apró-cseprő	 hülyeségekről	 beszélgetve	 Robinnal,	 mint	 tegnap	 este
érezte	Elinnel,	vacsora	közben.
Strike	általában	nem	ringatta	magát	 illúziókba.	Mondhatta	volna,	hogy

Robinban	 a	 barátság	 könnyebbségét	 látja,	 Elinben	 pedig	 egy	 szexuális
kapcsolat	 gondjait	 és	 örömeit.	 De	 tudta,	 hogy	 az	 igazság	 ennél
bonyolultabb,	 ráadásul	 még	 jobban	 megbonyolította,	 hogy	 a	 zafírgyűrű
eltűnt	a	lány	kezéről.	Szinte	a	legelső	találkozásuk	pillanatában	tudta,	hogy
Robin	veszélyt	 jelent	 a	 lelki	békéjére,	de	 élete	 legjobb	munkakapcsolatát
kockáztatni	 olyan	 szándékos	 önsorsrontásnak	 tűnt,	 amit	 hosszú,	 embert
próbáló	 se	 vele-se	 nélküle	 kapcsolata,	 a	 kemény	 munka,	 a	 sok	 áldozat
után,	amit	beleölt	a	vállalkozásába,	nem	tudott	és	nem	is	akart	megtenni.
–	Direkt	nem	hallja,	amit	mondok?
–	Tessék?
A	régi	kocsi	olyan	hangos	volt,	hogy	épp	hihetőnek	tűnt,	hogy	valóban

nem	hallotta.
–	Azt	kérdeztem,	minden	rendben	Elinnel?
A	 lány	 eddig	 még	 sosem	 kérdezte	 egyetlen	 kapcsolatáról	 sem	 ilyen

egyenesen.	 A	 tegnapelőtt	 esti,	 kölcsönös	 beszámolóik	 nyomán	 nyilván
bensőségesebb	 szintre	 lépett	 a	 viszonyuk,	 gondolta	 Strike.	 Ha	 tehette
volna,	szívesen	elkerülte	volna	ezt.
–	 Aha,	 igen	 –	 felelte	 elutasítóan.	 Kidobta	 a	 csikket,	 és	 felhúzta	 az

ablakot,	amitől	a	zaj	is	egy	kicsit	elviselhetőbb	lett.
–	Akkor	megbocsátott?
–	Miért?
–	Hogy	teljesen	elfelejtette	a	találkozójukat!	–	nézett	nagyot	Robin.
–	Ja,	hogy	azt!	Aha.	Vagyis	először	nem…	aztán	igen.
Robin	 épp	 az	 A40-esre	 kanyarodott	 fel,	 amikor	 Strike	 ködös	 válasza

nyomán	hirtelen	élénk	kép	jelent	meg	a	szeme	előtt:	a	nagydarab,	szőrös,
másfél	 lábú	 Strike	 összegabalyodva	 a	 szőke,	 alabástromfehér	 Elinnel	 a
hófehér	lepedőn…	Robin	biztos	volt	benne,	hogy	Elin	ágyneműje	hófehér,
északi,	 patyolattiszta.	 Biztos	 valaki	 más	 mos	 rá.	 Elin	 túl	 felső-
középosztálybeli,	 túl	gazdag,	hogy	maga	vasalja	az	ágyneműt	a	tévé	előtt
egy	ealingi	lakás	apró	nappalijában.
–	 Na	 és	 Matthew?	 –	 kérdezte	 most	 Strike,	 ahogy	 felhajtottak	 az



autópályára.	–	Hogy	ment	a	dolog?
–	Jól	–	felelte	Robin.
–	Hát	persze	–	bólintott	Strike.
Bár	 megint	 elnevette	 magát	 egy	 kicsit,	 Robin	 azért	 egy	 kicsit

megsértődött,	hogy	Strike	 tovább	kérdez,	amikor	ő	annyira	keveset	árult
el	Elinről.
–	Hát,	azt	akarja,	hogy	próbáljuk	meg	újra.
–	Hát	persze	hogy	azt	akarja	–	mondta	erre	Strike.
–	Miért	„hát	persze”?
–	Biztos	azt	gondolja,	„ha	nekem	nem	szabad,	akkor	neked	sem”.
Robin	 nem	 tudta	 biztosan,	 mit	 mondhatna	 erre,	 bár	 valami	 kis

örömszikrát	gyújtott	benne	a	megjegyzés.	Talán	Strike	most	először	adta
bármi	 jelét,	 hogy	 nőként	 tekint	 rá,	 gondolta,	 és	 magában	 félretette	 a
beszélgetésüket,	hogy	majd	később,	egyedül	átgondolja.
–	 Bocsánatot	 kért,	 és	 többször	 is	 mondta,	 hogy	 szeretné,	 ha

visszavenném	 a	 gyűrűt	 –	 folytatta	 Robin.	 Valami	 maradék
összetartásérzésből	 kifolyólag	 a	 sírást	 és	 könyörgést	 nem	 említette.	 –
Csakhogy	én…
Nem	 fejezte	 be	 a	 mondatot,	 és	 bár	 Strike	 szeretett	 volna	 többet	 is

megtudni,	nem	kérdezte	tovább.	Inkább	lehúzta	az	ablakot,	és	elszívott	még
egy	cigarettát.

A	 Hilton	 Park	 pihenőhelyen	 megálltak	 egy	 kávéra.	 Robin	 elment	 a
mosdóba,	amíg	Strike	beállt	a	sorba	a	Burger	Kingben.	A	tükör	előtt	állva
megnézte	a	telefonját.	Ahogy	számított	is	rá,	egy	üzenet	várta	Matthew-tól,
csakhogy	ezúttal	már	nem	könyörgő,	nem	is	békülékeny	hangnemben.

Ha	lefekszel	vele,	akkor	végleg	vége	köztünk	mindennek.	Talán	azt
hiszed,	hogy	ezzel	 csak	egálban	 lennénk,	de	 ez	nem	 így	működik.
Sarah	 rég	 volt,	 csak	 gyerekek	 voltunk,	 és	 nem	 azért	 csináltam,
hogy	 bántsalak.	 Gondolj	 bele,	 mit	 dobsz	 el	 magadtól,	 Robin!
Szeretlek.

–	Elnézést	–	motyogta	Robin	és	arrébb	lépett,	hogy	egy	nagyon	sietős	lány
odaférjen	a	kézszárítóhoz.
Újra	elolvasta	az	üzenetet.	A	kellemesen	 felbuzgó	düh	eltörölte	a	 férfi



reggeli	viselkedése	nyomán	maradt	sajnálatot,	fájdalmat.	Tessék,	ez	itt	az
igazi	 Matthew,	 gondolta	 Robin	 –	 ha	 lefekszel	 vele,	 akkor	 végleg	 vége
köztünk	 mindennek.	 Akkor	 tehát	 valójában	 nem	 hitte	 el	 neki,	 amikor
lehúzta	 az	 ujjáról	 a	 gyűrűt,	 és	 közölte	 vele,	 hogy	 most	 már	 nem	 akar
hozzámenni?	 Csak	 akkor	 lesz	 „végleg	 vége”	 mindennek,	 amikor	 ő	 azt
mondja?	Mert	 ez	 nem	 így	működik.	 Robin	 hűtlensége	 definíciószerűen
rosszabb	 lenne,	mint	az	övé	volt.	Az	ő	szemében	az	egész	vidéki	út	csak
megtorlási	kísérlet	–	a	halott	nő,	a	szabadon	flangáló	gyilkos	csak	ürügy	a
női	gonoszság	szabadjára	eresztéséhez.
Hát	baszódj	meg!	 –	 gondolta,	 és	 a	 telefont	 zsebre	 vágva	 visszament	 a

kávézóba.	Strike	épp	egy	dupla	szalámis-baconös	szendvicset	evett.
Strike	rögtön	felfigyelt	rá,	hogy	Robinnak	kipirult	az	arca,	összeszorul

az	állkapcsa,	és	arra	tippelt,	jelentkezett	Matthew.
–	Minden	rendben?	–	kérdezte.
–	 Aha	 –	 bólintott	 Robin,	 és	 még	 mielőtt	 Strike	 újabb	 kérdést	 tehetett

volna	 fel,	 ő	 kérdezett	 valamit:	 –	 Akkor	 végül	 elmondja,	 mi	 volt
Brockbankkel?
Kicsit	 erőszakosabban	 hangzott,	 mint	 szerette	 volna.	 Matthew

üzenetének	hangneme	megbolygatta	 kicsit,	 ráadásul	 azt	 is	 eszébe	 juttatta,
hogy	fogalma	sincs,	hol	is	töltik	az	éjszakát	ma.
–	Ha	akarja	–	felelte	Strike	engedékenyen.
Előhúzta	a	telefonját,	megnyitotta	a	képet	Brockbankről,	amit	Hardacre

számítógépének	képernyőjéről	fotózott,	és	átnyújtotta	Robinnak.
Robin	 nézte	 egy	 ideig	 a	 hosszúkás,	 sötét	 bőrű	 arcot	meg	 a	 sűrű,	 sötét

hajat;	 szokatlan	 volt,	 de	 nem	 éppen	 taszító.	 Mintha	 a	 gondolataiban
olvasna,	 Strike	 megjegyezte:	 –	 Most	 már	 rondább.	 Ez	 akkor	 készült,
amikor	 belépett	 a	 seregbe.	 Azóta	 beszakadt	 az	 egyik	 szemgödre,	meg	 a
füle	is	karfiolszerűbb.
–	 Milyen	 magas?	 –	 érdeklődött	 Robin,	 felidézve	 a	 bőrruhában,

foncsorozott	ellenzőjű	sisakban	fölé	tornyosuló	futárt.
–	Mint	én,	vagy	még	magasabb.
–	És	azt	mondta,	a	seregben	találkozott	vele?
–	Aha	–	bólintott	Strike.
Robin	 egy	 pillanatig	 azt	 hitte,	 nem	 fog	 többet	 mondani,	 de	 aztán

észrevette,	hogy	Strike	csak	arra	vár,	hogy	hallótávolságon	kívül	kerüljön
az	 idős	 házaspár,	 akik	 nem	 tudták	 eldönteni,	 hová	 üljenek.	 Amikor
távoztak,	már	folytatta	is:	–	Őrnagy	volt,	7.	Páncéloshadosztály.	Egy	halott



kolléga	 özvegyét	 vette	 el.	A	 nőnek	már	 volt	 két	 kislánya,	 aztán	 nekik	 is
született	egy	gyerekük,	egy	fiú.
És	 sorolta	 a	 tényeket	 és	 adatokat	 –	 ugyan	 épp	 nemrég	 olvasta	 újra

Brockbank	dossziéját,	de	 igazából	 el	 sem	 felejtette	őket.	Olyan	eset	volt,
amit	az	ember	nem	könnyen	felejt	el.
–	A	nagyobbik	nevelt	 lányát	Brittanynek	hívták.	Tizenkét	éves	korában

Brittany	 elárulta	 egy	 barátnőjének	 az	 iskolában,	 Németországban,	 hogy
szexuálisan	 zaklatja	 a	 nevelőapja.	 A	 barátnője	 elmondta	 az	 anyjának,	 ő
pedig	 bejelentést	 tett.	 Minket	 is	 beidéztek,	 de	 nem	 én	 beszéltem	 a
kislánnyal,	hanem	egy	nyomozónő.	Én	csak	a	videót	láttam.
Az	bizonyult	benne	a	legfájdalmasabbnak,	mennyire	felnőttként	próbált

viselkedni	a	kislány,	milyen	összeszedetten.	Halálra	volt	rémülve,	mi	lesz
a	családjával	most,	hogy	elszólta	magát,	és	vissza	akarta	vonni	az	egészet.
Nem,	 hát	 persze	 hogy	 nem	 azt	 mondta	 Sophie-nak,	 a	 nevelőapja

megfenyegette,	 hogy	 megöli	 a	 kishúgát,	 ha	 elárulja!	 Nem,	 nem,	 Sophie
nem	hazudik	–	csak	vicc	volt	az	egész,	ennyi.	Csak	azért	kérdezte	Sophie-
tól,	 hogy	kerülheti	 el	 az	 ember,	 hogy	babája	 legyen…	hát	mert	 kíváncsi
volt,	mindenki	szeretné	tudni	az	ilyesmit.	És	dehogy	mondott	neki	olyat	a
nevelőapja,	 hogy	 apró	 darabokra	 aprítja	 az	 anyukáját,	 ha	 elárulja…	 ja,
hogy	 a	 lába?	 Jaj,	 hát	 az…	 az	 is	 vicc	 volt,	 az	 egész	 csak	 vicc…	 hogy	 a
nevelőapja	 azt	 mondta	 neki,	 azért	 van	 heg	 a	 lábán,	 mert	 egyszer,
kiskorában,	 majdnem	 levágta,	 csak	 az	 anyukája	 bejött	 és	 meglátta.	 Azt
mondta,	 azért,	 mert	 babakorában	 egyszer	 széttaposta	 a	 kedvenc
virágágyásait,	 de	 hát	 persze	 csak	 vicc	 volt,	 csak	 kérdezzék	 meg	 az
anyukáját!	 Csak	 beleakadt	 valami	 szögesdrótba,	 ennyi	 az	 egész,	 és	 jól
megvágta	magát,	ahogy	próbálta	kirántani	a	lábát.	Kérdezzék	csak	meg	az
anyukáját.	Sose	fenyegetné	késsel,	sose	vágná	meg,	apa	aztán	soha.
Strike-nak	máig	 a	 szeme	 előtt	 volt	 az	 az	 önkéntelen	 arckifejezés,	 ami

feltűnt	Brittany	arcán,	amikor	rákényszerítette	magát,	hogy	„apának”	hívja,
mint	amikor	egy	büntetéssel	fenyegetett	gyerek	igyekszik	lenyelni	a	hideg
pacalt.	Tizenkét	éves,	és	máris	megtanulta,	hogy	a	családjának	csak	akkor
elviselhető	az	élete,	ha	ő	befogja	a	száját,	és	szó	nélkül	megteszi,	amit	csak
a	férfi	akar.
Strike	 már	 az	 első	 találkozásuktól	 kezdve	 nem	 kedvelte	 Mrs.

Brockbanket.	 Vékony,	 túlsminkelt	 nő	 volt,	 a	 maga	 módján	 nyilván	 ő	 is
áldozat,	 de	 Strike-nak	 úgy	 tűnt,	 szándékosan	 magára	 hagyta	 Brittanyt,
hogy	a	másik	két	gyerekét	megvédje,	direkt	szemet	hunyt	afölött,	hogy	a



férje	és	a	legnagyobb	gyereke	mennyit	vannak	együtt	távol	–	hogy	olyan
eltökélten	 nem	 akart	 tudni	 semmiről,	 hogy	 az	 már	 a	 bűnsegédséggel	 is
felér.	Brockbank	azt	mondta	Brittanynek,	megfojtja	az	anyját	és	a	kishúgát
is,	 ha	 bárkinek	 elmondja,	 mit	 csinált	 vele	 a	 kocsiban	 azokon	 a	 hosszú
kirándulásaikon	 a	 közeli	 erdőbe	vagy	 sötét	 sikátorokba.	Mindkettőt	 apró
darabokra	vágja,	és	elássa	a	kertben.	Aztán	fogja	Ryant	(a	saját	kisfiát:	úgy
tűnt,	 a	 családból	 egyedül	 ő	 jelent	 neki	 bármit	 is),	 és	 elmennek	valahová,
ahol	soha	senki	nem	talál	rájuk.
–	Csak	vicc	volt,	vicc	volt!	Nem	gondoltam	komolyan!
Tördelte	azokat	a	vékony	ujjait,	a	szemüvege	félrecsúszott	kicsit,	a	lába

még	le	sem	ért	a	székről	a	földre.	Még	akkor	is	kerek-perec	elutasította	az
orvosi	 vizsgálatot,	 amikor	 Strike	 és	 Hardacre	 kimentek	 Brockbankhez,
hogy	letartóztassák.
–	Be	 volt	 rúgva,	 amikor	 odaértünk.	Mondtam	 neki,	miért	 vagyunk	 itt,

erre	 nekem	 jött	 egy	 törött	 sörösüveggel.	 Kiütöttem	 –	 folytatta	 Strike	 a
dicsekvés	legkisebb	jele	nélkül	–,	pedig	nem	lett	volna	szabad	hozzáérnem
se.	Nem	is	kellett	volna.
Ezt	 még	 sosem	 vallotta	 be	 így,	 kimondva,	 bár	 Hardacre	 is	 (aki	 a

végsőkig	kiállt	mellette	a	vizsgálat	során)	nagyon	jól	tudta,	hogy	így	van.
–	De	hát,	ha	magára	támadt	azzal	az	üveggel…
–	Elvehettem	volna	tőle	az	üveget,	ahhoz	nem	kellett	volna	lecsapnom.
–	De	azt	mondta,	jó	nagydarab	volt…
–	És	 jó	 részeg	 is.	 Elbírtam	 volna	 vele	 anélkül	 is,	 hogy	megütöm.	Ott

volt	Hardacre	is,	ketten	voltunk	egy	ellen.	De	az	az	igazság,	hogy	örültem,
hogy	 nekem	 támadt.	 Meg	 akartam	 ütni.	 Egy	 jobbhorog,	 szó	 szerint
kiütöttem,	kész…	és	pontosan	így	tudta	megúszni.
–	Megúszni	mennyivel?
–	Semennyivel	–	felelte	Strike.	–	Teljesen	megúszta	az	egészet.
–	De	hogyan?
Strike	 ivott	 még	 egy	 korty	 kávét,	 tekintete	 a	 távolba	 meredt,	 ahogy

felidézte	a	történetet.
–	Kórházba	került,	miután	megütöttem,	mert	amikor	magához	tért,	volt

egy	óriási	epilepsziás	rohama.	Traumás	agysérülés.
–	Úristen!	–	nézett	rá	Robin.
–	Életmentő	műtétre	volt	szükség,	hogy	elállítsák	a	vérzést	az	agyában.

De	továbbra	is	voltak	rohamai.	Megállapították,	hogy	traumás	agysérülése
van,	 meg	 a	 poszttraumás	 stressz,	 és	 az	 alkoholizmus.	 Nem	 vonható



felelősségre.	És	már	jöttek	is	az	ügyvédek	tömött	sorokban.	Engem	pedig
megvádoltak	 súlyos	 testi	 sértéssel.	 Szerencsére	 a	mi	 jogi	 csapatunk	meg
megtudta,	 hogy	 az	 előző	 hétvégén	 rögbimeccse	 volt.	 Körbekérdeztek
kicsit,	 és	 kiderült,	 hogy	 egy	 110	 kilós	 walesi	 elkapta	 a	 fejét	 a	 térdével,
hordágyon	 kellett	 levinni	 a	 pályáról.	 Egy	 fiatal	 orvos	 nem	 vette	 észre,
hogy	 vérzik	 a	 füle,	 mert	 tiszta	 sár	 volt	 meg	 sérülés,	 azt	 mondta	 neki,
menjen	csak	haza	és	pihenjen	kicsit.	És	mint	kiderült,	nem	vették	észre	a
koponyaalapi	 törést,	 amire	 az	 én	 jogászaim	 is	 akkor	 jöttek	 rá,	 amikor
megmutatták	 a	 meccs	 után	 készült	 röntgenfelvételeket	 néhány
orvosszakértőnek.	A	koponyatörését	az	a	walesi	csatár	okozta,	nem	én.	De
még	 így	 is,	 ha	 Hardy	 nem	 tanúskodik,	 hogy	 egy	 törött	 üveggel	 támadt
rám,	jó	nagy	bajban	lettem	volna.	Végül	elismerték,	hogy	önvédelem	volt.
Nem	tudhattam,	hogy	el	van	törve	a	koponyája,	és	hogy	milyen	sérüléseket
okozhat,	 ha	 megütöm.	 Közben	 meg	 gyerekpornót	 is	 találtak	 a
számítógépén.	 Brittany	 története	 passzolt	 azzal,	 hogy	 mások	 is	 gyakran
látták	 kettőjüket	 elhajtani	 kocsival.	 A	 tanárát	 is	 behívták,	 aki	 elmondta,
hogy	 Brittany	 egyre	 visszahúzódóbb	 az	 iskolában.	 Két	 évig	 zaklatta	 és
fenyegette,	hogy	megöli	az	anyját	is	meg	a	húgát	is,	ha	bárkinek	elmondja.
Elhitette	 vele,	 hogy	 egyszer	 már	 megpróbálta	 levágni	 a	 lábát.	 A
sípcsontján	 körbefutó	 hegek	 voltak.	 Azt	 mondta	 a	 kislánynak,	 épp
fűrészelte	 volna	 le,	 amikor	 az	 anyja	 bejött	 és	 megállította.	 Az	 anyja	 azt
mondta	a	kihallgatáson,	a	heg	egy	csecsemőkori	balesetből	származik.
Robin	 nem	 szólt.	Mindkét	 tenyerét	 a	 szájára	 szorította,	 a	 szeme	 tágra

nyílt.	Megrémítette	Strike	arckifejezése.
–	Kórházban	volt	egy	ideig,	próbálták	a	rohamait	kezelni,	és	ha	valaki

ki	akarta	hallgatni,	úgy	tett,	mintha	össze	 lenne	zavarodva	meg	amnéziás
lenne.	Nyüzsögtek	körülötte	az	ügyvédek,	megérezték	a	nagy	lóvét:	orvosi
műhiba,	 testi	 sértés!	Azt	 állította,	 hogy	 ő	maga	 is	 zaklatás	 áldozata	 volt,
hogy	a	gyerekpornó	csak	a	lelki	problémáinak	meg	az	alkoholizmusának
a	mellékhatása.	Brittany	ragaszkodott	hozzá,	hogy	mindent	csak	kitalált,	az
anyja	erőlködött	mindenkinek,	hogy	Brockbank	soha	egy	ujjal	hozzá	nem
ért	egyik	gyerekhez	se,	hogy	mintaapa,	hogy	ő	már	elveszített	egy	férjet,
és	nem	akar	elveszíteni	még	egyet.	A	vezérkar	végül	már	csak	azt	akarta,
legyen	 vége	 az	 egésznek.	 Rokkantsággal	 leszerelték	 –	 fejezte	 be	 Strike,
sötét	 tekintete	 Robin	 kékesszürke	 szemébe	 mélyedt.	 –	 Büntetlenül
megúszta,	 ráadásul	még	 ki	 is	 fizették,	 nyugdíjat	 is	 kapott,	 úgyhogy	 csak
úgy	kisétált	Brittanyvel.
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Step	into	a	world	of	strangers
Into	a	sea	of	unknowns…
(Lépj	be	az	idegenek	világába

Az	ismeretlenek	tengerébe…)

	
Blue	Öyster	Cult:	‘Hammer	Back’

(Felhúzott	fegyver)

A	zajos	Land	Rover	sztoikus	nyugalommal	gyűrte	le	a	kilométereket,	az	út
mégis	kezdett	egészen	végeérhetetlenül	hosszúnak	tűnni	már	jóval	azelőtt,
hogy	 Barrow-in-Furness	 legelső	 házai	 feltűntek	 volna.	 A	 térképről	 nem
derült	 ki,	 mennyire	 messze	 is	 van	 mindentől,	 milyen	 elszigetelt	 is
valójában	 ez	 a	 kis	 kikötőváros.	Barrow-in-Furnesst	 nem	 arra	 találták	 ki,
hogy	 az	 ember	 átutazzon	 rajta	 vagy	 véletlenül	 odatévedjen	 –	 az	 út	 vége
volt,	földrajzi	zsákutca.
A	 Tóvidék	 legdélebbi	 részén	 haladtak	 át,	 hullámzó	 fűvel	 és	 birkákkal

borított	 mezők,	 terméskőből	 rakott	 falak	 és	 festői	 kis	 falvak	 mellett,
melyekről	 Robinnak	 yorkshire-i	 szülőföldje	 jutott	 eszébe;	 el	 Ulverstin
mellett	(„Stan	Laurel	szülővárosa”),	míg	végre	meg	nem	pillantották	azt	a
széles	folyótorkolatot,	ami	elsőként	utalt	a	közeli	tengerpartra.	Végül,	már
délután,	csúf	 ipari	parkban	találták	magukat,	mely	a	város	határát	 jelezte,
raktárak,	gyárak	sorakoztak	az	út	mellett.
–	 Előbb	 együnk	 valamit,	 aztán	 keressük	 meg	 Brockbankék	 házát	 –

javasolta	 Strike,	 aki	 már	 öt	 perce	 Barrow	 térképét	 tanulmányozta
elmélyülten.	 Bizalmatlanul	 viszonyult	 az	 elektronikus	 navigációs
eszközökhöz,	 azt	 mondogatta,	 arra	 sosem	 kell	 várni,	 hogy	 a	 papír
letöltődjön,	 és	nem	 is	 tűnik	el,	ha	nincs	 térerő.	–	Nemsokára	 lesz	 itt	 egy
parkoló.	A	körforgalomból	hajtson	ki	balra!
Elhajtottak	a	Barrow	Raiders	stadionjának,	a	Craven	Parknak	egy	ütött-

kopott	oldalbejárata	mellett.	Strike	miközben	éberen	figyelte,	nem	látja-e



meg	Brockbanket	valahol,	magába	szívta	a	városka	jellegzetes	hangulatát.
Cornwalli	születésűként	azt	hitte,	lehet	majd	látni	a	tengert,	érezni	az	ízét,
de	ahogy	most	körülnézett,	akár	kilométerekre	is	lehettek	volna	a	parttól.
Első	 benyomásként	 valami	 hatalmas,	 városon	 kívüli	 bevásárlóközpont
jutott	 eszébe,	 ahol	 mindenfelől	 a	 főutcai	 boltok	 rikító	 kirakatai	 veszik
körül	 őket,	 csakhogy	 a	 barkácsboltok	 és	 pizzázók	 egységes	 képét
megtörve	helyenként	valódi	 építészeti	 remekek	álltak	büszkén,	 a	 jómódú
ipari	múlt	tanúiként.	Az	art	deco	stílusú	vámházat	étteremmé	alakították	át.
A	klasszikus	szobrokkal	díszített	viktoriánus	szakiskola	épületén	a	Labor
Omnia	Vincit	felirat	díszelgett.	Nem	sokkal	később	egymás	után	sorakozó
házakból	 álló	 utcák	következtek,	mint	Lowry	városképein	 –	 a	munkások
kaptárai.
–	Ennyi	kocsmát	még	sose	 láttam	–	 jegyezte	meg	Strike,	ahogy	Robin

befordult	 a	 parkolóba.	 Szívesen	 ivott	 volna	 egy	 sört,	 de	 észben	 tartotta,
hogy	labor	omnia	vincit,	 így	rábólintott	Robin	 javaslatára,	hogy	egyenek
csak	gyorsan	valamit	a	közeli	kávézóban.
Ragyogó	 áprilisi	 nap	 volt,	 bár	 a	 szellő	 befújta	 a	 hűvöst	 a	 láthatatlan

tengerről.
–	 Hát	 nem	 az	 önbizalom	 csúcsa,	 hm?	 –	 mormogta	 Strike	 a	 kávézó

névtáblája	 láttán:	Utolsó	Lehetőség.	Szemben	vele	a	Még	Egy	Esély	nevű
turkáló	 állt,	 meg	 egy	 remekül	 menő	 zálogház.	 Nem	 valami
bizalomgerjesztő	 neve	 dacára	 az	 Utolsó	 Lehetőség	 otthonos,	 tiszta	 hely
volt,	 teli	 egymással	 csacsogó	 öregasszonyokkal;	 Strike	 és	 Robin	 végül
kellemesen	jóllakva	tértek	vissza	az	autóhoz.
–	 A	 házat	 nem	 lesz	 könnyű	 figyelni,	 ha	 nincs	 otthon	 senki	 –	 mutatta

Strike	 a	 térképet	 Robinnak,	 amikor	 visszaültek	 a	 Land	 Roverbe.	 –	 Egy
teljesen	egyenes	zsákutcában	van.	Sehová	sem	lehet	elbújni.
–	Na	és	arra	gondolt	már	–	felelte	Robin	nem	is	egészen	komolytalanul,

és	elindult	a	kocsival	–,	hogy	esetleg	Holly	maga	Noel?	Hogy	átoperáltatta
magát?
–	 Hát	 akkor	 bizony	 nehéz	 lesz	 megtalálni	 –	 felelte	 Strike.	 –

Magassarkúban	 lehet	vagy	két	méter,	 és	karfiolfüle	van.	 Itt	 jobbra	–	 tette
hozzá,	 amint	 épp	 egy	 Kész	 nevű	 szórakozóhely	 előtt	 haladtak	 el.	 –
Jézusom,	hát	itt	Barrow-ban	nem	finomkodnak,	mi?
Előttük	 gigantikus,	 krémszínű	 épület	 tűnt	 fel,	 rajta	 a	 BAE	 SYSTEMS

felirattal,	teljesen	elzárva	a	kilátást	a	tengerre.	Az	építményen	nem	voltak
ablakok,	 és	 ránézésre	 több	 kilométer	 széles	 lehetett,	 üres,	 arctalan,



rémisztő	kép.
–	 Szerintem	 egyébként	 Holly	 a	 testvére	 lehet,	 vagy	 talán	 egy	 újabb

feleség	–	 folytatta	Strike.	–	 Itt	balra…	Ugyanannyi	 idős,	mint	Noel.	Oké,
most	 keressük	meg	 a	 Stanley	Roadot…	Nos,	 úgy	 tűnik,	 pont	 ott	 fogunk
kilyukadni	a	BAE	Systems	mellett.
Ahogy	 gondolta,	 a	 Stanley	 Road	 nyílegyenesen	 futott,	 egyik	 oldalán

házakkal,	 másikon	 pedig	 egy	 magas	 téglafallal,	 melynek	 tetején
szögesdrót	 kanyargott.	 E	 kérlelhetetlen	 akadály	 másik	 oldalán	 maga	 a
vészjósló	gyárépület	állt,	fehér,	ablaktalan	tömege	eleve	rémületessé	tette.
–	 „Nukleáris	 terület	határa”?	–	olvasta	Robin	a	 falon	 lévő	 feliratot,	 és

szinte	lépésbe	lassított	a	kocsival,	ahogy	haladtak	előre	az	utcán.
–	 Tengeralattjárókat	 építenek	 itt	 –	 mondta	 Strike,	 és	 a	 szögesdrótra

pillantott.	–	Mindenütt	rendőrségi	figyelmeztetések…	nézze	csak!
A	 zsákutcában	 egy	 lélek	 sem	 járt.	 A	 végén	 kis	 parkoló	 volt,	 mellette

játszótér.	 Miközben	 leállította	 az	 autót,	 Robin	 felfigyelt	 rá,	 hogy	 a	 fal
tetején	 a	 szögesdrótba	mindenféle	 tárgyak	 akadtak	 bele.	A	 labda	 nyilván
véletlenül	került	oda,	de	volt	ott	egy	kis	rózsaszín	játék	babakocsi	is,	ami
annyira	belegabalyodott	a	drótba,	hogy	lehetetlen	lett	volna	visszaszerezni.
A	látvány	kényelmetlen	érzéssel	töltötte	el	–	valaki	szándékosan	dobta	fel
oda,	hogy	valaki	más	ne	érhesse	el.
–	Maga	minek	száll	ki?	–	kérdezte	Strike,	miután	hátulról	megkerülte	az

autót.
–	Én	csak…
–	Én	intézem	Brockbanket,	ha	otthon	van	–	gyújtott	rá	Strike.	–	Maga	a

közelébe	sem	mehet.
Robin	visszaült	a	volán	mögé.
–	Próbálja	nem	megütni,	jó?	–	morogta	Strike	távolodó	alakja	felé,	aki

már	meg	 is	 indult	 a	 ház	 felé,	 enyhén	 bicegve,	mert	 a	 hosszú	 úton	 kicsit
beállt	a	térde.
Egyes	 házak	 ablakait	 nem	 fedte	 semmi,	 az	 üveg	 mögött	 szépen

elrendezett	 díszek	 sorakoztak;	 más	 ablakokban	 különféle	 tisztasági	 fokú
függönyök	 lógtak.	 Akadt	 néhány	 igencsak	 ütött-kopott,	 koszos	 ablak	 is,
ahogy	 a	 belső	 párkányokon	 felgyűlt	 por	 mutatta.	 Strike	 már	 majdnem
odaért	 a	 világosbarna	 ajtóhoz,	 amikor	 hirtelen	megállt.	 Robin	 felfigyelt
rá,	hogy	az	utca	végén	kék	munkaruhás,	munkavédelmi	sisakos	emberek
csoportja	tűnt	fel.	Vajon	köztük	van	Brockbank?	Azért	állt	meg	Strike?
Nem	 –	 csak	 a	 telefonját	 vette	 elő,	 hogy	 felvehesse.	 Az	 ajtónak	 és	 a



közeledőknek	is	hátat	fordítva	lassan	visszaindult	Robin	felé,	immár	nem
céltudatos	 léptekkel,	 hanem	 a	 csakis	 a	 telefonból	 jövő	 hangra
koncentrálók	céltalan	sétájával.
Az	egyik	munkaruhás	pasas	magas	volt,	sötét	bőrű,	szakállas.	Vajon	látta

Strike?	Robin	 újra	 kiszállt	 a	 Land	Roverből,	 és	 úgy	 téve,	mintha	 SMS-t
írna,	 csinált	 néhány	 képet	 a	 munkásokról,	 rájuk	 is	 közelítve,	 amennyire
csak	lehetett.	Azok	befordultak	egy	sarkon,	és	eltűntek	szem	elől.
Strike	 megállt	 tőle	 tíz	 méterre,	 szívta	 a	 cigarettáját	 és	 hallgatta	 a

telefonálót.	A	 legközelebbi	 ház	 egyik	 emeleti	 ablakából	 egy	ősz	hajú	nő
figyelte	 őket	 hunyorogva.	 Robin	 hirtelen	 ötlettel	 (hátha	 elaltathatja	 az
asszony	 gyanakvását)	 hátat	 fordított	 a	 házaknak,	 és	mintha	 turista	 lenne,
csinált	néhány	képet	a	hatalmas	nukleáris	létesítményről.
–	Wardle	 volt	 –	 lépett	 oda	mögé	 Strike.	 Bosszúsnak	 tűnt.	 –	 A	 holttest

nem	Okszana	Volosina.
–	De	honnan	tudják?	–	kérdezte	Robin	döbbenten.
–	Okszana	három	hete	hazament	Donyeckbe.	Egy	családi	esküvőre.	Vele

személyesen	 nem	 beszéltek,	 de	 az	 anyját	 elérték	 telefonon,	 és	 ő	 azt
mondja,	 Okszana	 otthon	 van.	 Közben	 a	 házinéni	 is	 összeszedte	 magát
kicsit,	 és	 elmondta	 a	 rendőröknek,	 hogy	 azért	 is	 sokkolta	 ennyire	 a
holttest,	 mert	 azt	 hitte,	 Okszana	 hazament	 egy	 időre	 Ukrajnába.	 Azt	 is
mondta,	hogy	a	holttest	nem	nagyon	hasonlít	Okszanára.
Strike	 fintorogva	 zsebre	 dugta	 a	 telefonját.	 Remélte,	 hogy	 az	 új

fejleményektől	Wardle	képes	lesz	másra	is	gondolni	gyanúsítottként,	nem
csak	Malley-re.
–	Üljön	vissza	a	kocsiba!	–	szólt	rá	Robinra	elgondolkodva,	aztán	ismét

megindult	Brockbank	háza	felé.
Robin	visszaült	a	Land	Rover	volánja	mögé.	Az	emeleti	ablakból	még

mindig	bámulta	az	asszony.
Két	 láthatósági	mellényt	 viselő	 rendőrnő	 tűnt	 fel	 az	 utca	végén.	Strike

közben	 odaért	 a	 világosbarna	 ajtóhoz.	 Visszhangzott	 az	 utcában	 a
fémkopogtató	hangja	az	ajtó	 fáján.	Senki	 sem	nyitotta	ki.	Strike	már	épp
bekopogott	volna	megint,	amikor	a	rendőrnők	odaértek	hozzá.
Robin	 felült,	 úgy	 nézte	 értetlenül,	 vajon	 mit	 akarnak	 tőle.	 Rövid

beszélgetés	 után	 mindhárman	 megfordultak,	 és	 visszaindultak	 a	 Land
Roverhez.
Robin	lehúzta	az	ablakot:	hirtelen	valami	érthetetlen	bűntudat	tört	rá.
–	Azt	kérdezik	–	kiáltott	oda	Strike,	amint	hallótávolságon	belül	ért	–,



hogy	én	vagyok-e	Mr.	Michael	Ellacott.
–	Micsoda?	–	Robint	tökéletesen	összezavarta	az	apja	nevének	említése.

Hirtelen	az	a	nevetséges	gondolat	jutott	eszébe,	hogy	talán	Matthew	küldte
rájuk	a	rendőrséget	–	csak	ugyan	miért	mondta	volna	nekik,	hogy	Strike
Robin	apja?	De	rögtön	rá	is	jött	a	megoldásra,	és	már	mondta	is:	–	A	kocsi
apa	nevén	van.	Valami	szabálytalanságot	csináltam?
–	Nos,	dupla	sárga	vonalon	parkol	–	felelte	szárazon	az	egyik	rendőrnő

–,	 de	 nem	 ezért	 vagyunk	 itt.	 Hanem	 mert	 fényképeket	 készített	 a
létesítményről.	 Semmi	 baj	 –	 tette	 hozzá,	 amikor	 Robin	 arcára	 rémült
kifejezés	 ült	 ki.	 –	Megesik	 minden	 nap.	 A	 biztonsági	 kamerák	mutatták.
Láthatnám	a	jogosítványát?
Robin	 csak	 egy	 gyenge	 „ó”-t	 tudott	 kipréselni	magából,	 ahogy	 Strike

érdeklődő	tekintete	is	rászegeződött.
–	 Én	 csak…	 azt	 gondoltam,	 olyan	 művészi	 kép	 lenne,	 tudja?	 A

szögesdrót	meg	a	fehér	épület…	meg	a	felhők…
Átadta	 a	 papírjait	 a	 rendőrnőnek,	 és	 rémületében	 gondosan	 kerülte

Strike	tekintetét.
–	Mr.	Ellacott	az	édesapja,	ugye?
–	Kölcsönadta	 a	 kocsit,	 ennyi	 az	 egész	 –	 felelte	 Robin;	 elrettentette	 a

gondolat,	hogy	a	rendőrök	esetleg	felhívják	a	szüleit,	akik	így	megtudják,
hogy	itt	van	Barrow-ban,	Matthew	nélkül,	gyűrű	nélkül,	egyedülállón…
–	És	maguk	hol	laknak?
–	Mi	nem…	nem	együtt	–	nyögte	ki	Robin.
Mindketten	megadták	a	nevüket	és	a	címüket.
–	 Látogatóba	 jött	 valakihez,	 hm,	 Mr.	 Strike?	 –	 érdeklődött	 a	 másik

rendőrnő.
–	 Noel	 Brockbankhez	 –	 vágta	 rá	 Strike.	 –	 Régi	 barátom.	 Csak	 erre

jártunk,	gondoltam,	beugrom.
–	Brockbank…	–	ismételte	meg	a	nevet	a	rendőrnő,	és	visszaadta	Robin

jogosítványát.	 A	 lány	 egy	 kicsit	 remélte,	 talán	 ismeri,	 és	 így	 talán
jóváteheti	 az	 előbbi	 baklövését.	 –	 Jó	 kis	 barrow-i	 ízű	 név.	 Jól	 van,
menjenek!	De	ne	fotózzanak	többet	errefelé!
–	 Any-nyi-ra	 saj-ná-lom!	 –	 tátogta	 Robin	 Strike-nak,	 miután	 a

rendőrnők	otthagyták	őket.
Az	 csak	 a	 fejét	 rázta,	 és	 bármennyire	 is	 bosszantotta	 a	 dolog,

elvigyorodott.
–	„Művészi	kép”…	a	szögesdrót…	az	ég…



–	Maga	mégis	mit	mondott	 volna?	 –	 szegezte	 neki	 Robin.	 –	Azt	 csak
nem	mondhattam,	 hogy	 a	munkásokat	 fényképeztem,	mert	 azt	 hittem,	 az
egyik	közülük	akár	Brockbank	is	lehet…	nézze!
De	 a	 munkásokról	 készített	 képet	 megnyitva	 rögtön	 látta,	 hogy	 a

legmagasabbnak	pirospozsgás	az	arca,	a	nyaka	rövid,	a	füle	nagy	–	nem	ő
az,	akit	keresnek.
Kinyílt	a	legközelebbi	ház	ajtaja.	Az	az	ősz	hajú	asszony	lépett	ki	rajta,

aki	 az	 emeleti	 ablakból	 figyelte	 őket,	 skótkockás	 bevásárlókocsit	 húzva
maga	után.	Most	már	vidáman	nézett	rájuk.	Robin	biztos	volt	benne,	hogy
végignézte	 a	 rendőrnők	 érkezését	 és	 távozását,	 és	 ezáltal
megbizonyosodott,	hogy	ők	ketten	nem	kémek.
–	Mejndég	 evvan	 –	 szólt	 oda	 nekik.	Zengett	 a	 hangja	 a	 csendes	 utcán.

„Mejndég”,	 így	 mondta	 a	 „mindig”-et;	 ez	 a	 kiejtés	 ismeretlen	 volt
Robinnak,	 pedig	 mivel	 a	 szomszéd	 megyében	 született,	 azt	 hitte,	 érti	 a
cumbriai	akcentusokat.	–	Mejndenhó	kamerák	vannak	nekik.	Leóvassák	a
rendszámaut.	Mink	má	megszauktuk.
–	Jól	kiszúrta	a	londoniakat	–	felelte	Strike	kedvesen,	mire	a	nő	megállt,

és	kíváncsi	tekintettel	mérte	végig.
–	Hogy	a	Londonbó’?	’Szt	mé’	jöttek	egész	ide	fe’	Barrába?
–	Egy	régi	barátomat	keresem.	Noel	Brockbanket	–	mutatott	a	ház	felé

Strike.	–	De	senki	nem	nyit	ajtót.	Gondolom,	munkában	van.
A	nő	elfintorodott	kicsit.
–	Aszonta,	Noel?	Nem	Holly?
–	Hollyval	is	szívesen	találkoznék,	ha	itthon	van	–	bólintott	Strike.
–	Há’	mostan	munkauba’	van	–	pillantott	az	órájára	a	szomszédasszony.

–	 A	 pejkségbe’	 Vickerstownba’.	 Vagy…	 –	 folytatta,	 és	 mintha	 valami
mogorva	 humorszerű	 is	 vegyült	 volna	 a	 hangjába	 –,	 próbálhassák	 a
Crow’s	Nestbe’	este.	Á’talába’	ott	van.
–	Megnézzük	a	pékségben…	egy	kis	meglepetés!	–	derült	 fel	Strike.	–

Hol	van	ez	pontosan?
–	A	kicsi	fehéjr,	a	Vengeance	Streetrő’	csak	egy	sarok.
Megköszönték	az	asszonynak,	az	pedig	megindult	az	utcán;	örült,	hogy

segíthetett.
–	Jól	hallottam?	–	mormogta	Strike,	és	a	Land	Roverbe	visszaülve	szép

nyugodtan	széthajtogatta	a	térképét.	–	„Vengeance	Street”?
–	Hát,	annak	hangzott	–	erősítette	meg	Robin.
Rövid	 úton	 odaértek,	 át	 a	 folyó	 torkolatán	 átívelő	 hídon.	 Vitorlások



lebegtek	 a	 koszosnak	 tűnő	 vízen,	 vagy	 ültek	 meg	 a	 homokpadokon.	 A
parton	 álló	 praktikus,	 ipari	 épületeket	 megint	 sorházak	 váltották	 fel,
egyesek	kavicsos	fallal,	mások	vörös	téglából.
–	 Hajónevek	 –	 mondta	 Strike	 az	 Amphitrite	 Street	 utcatáblájára

pillantva.
A	 Vengeance	 Street	 egy	 domb	 tövében	 kezdődött	 és	 felfelé	 tartott.

Néhány	 percnyi	 nézelődés	 után	 rá	 is	 bukkantak	 a	 fehérre	 festett	 kis
pékségre.
–	Ő	lesz	az	–	mondta	rögtön	Strike,	amikor	Robin	odaállt	egyenesen	az

üvegajtó	elé.	–	Biztos,	hogy	a	testvére,	nézzen	rá!
Ez	 a	 pékségben	 dolgozó	 nő	 keményebb	 a	 legtöbb	 férfinál,	 gondolta

Robin.	 Ugyanolyan	 hosszúkás	 arca,	 magas	 homloka	 volt,	 mint
Brockbanknek;	szigorú	szemét	vastagon,	feketével	körbehúzta,	szénfekete
haját	 pedig	 szoros,	 előnytelen	 lófarokba	 kötötte.	 A	 fehér	 köpeny	 alatt
ujjatlan,	 fekete	pólót	viselt,	 vastag,	 csupasz	karját	 a	vállától	 a	 csuklójáig
tetoválások	 borították.	 Mindkét	 fülében	 több	 aranykarika	 lógott.	 A
homlokán,	a	két	szemöldöke	között	mély	ránc	húzódott,	és	ettől	úgy	nézett
ki,	mintha	folyton	mérges	lenne.
Apró,	 forgalmas	 pékség	 volt.	 Ahogy	 elnézte	 a	 péksüteményeket

zacskókba	 rakó	 Hollyt,	 Strike-nak	 eszébe	 jutott	 a	 szarvashúsos	 pite
Melrose-ban,	és	összefutott	a	szájában	a	nyál.
–	Hát,	tudnék	megint	enni.
–	 Itt	 nem	 beszélhet	 vele	 –	 közölte	 Robin.	 –	 Inkább	 otthon	 közelítsük

meg,	vagy	a	kocsmában.
–	Maga	beugorhatna,	és	vehetne	nekem	valamit.
–	Nem	egész	egy	órája	ettünk	néhány	szendvicset!
–	Na	és?	Én	aztán	rohadtul	nem	diétázom!
–	Hát	én	se,	legalábbis	most	már	nem	–	vágta	rá	Robin.
Ezektől	a	bátor	szavaktól	eszébe	 jutott	a	vállpánt	nélküli	esküvői	 ruha,

ami	 még	 mindig	 ott	 várta	 Harrogate-ben.	 Vajon	 tényleg	 nem	 is
szándékozik	 beleférni?	 A	 virágok,	 az	 ételek,	 a	 koszorúslányok,	 az	 első
tánc	–	hát	tényleg	nem	kell	már	egyik	sem?	Elbukott	foglalók,	visszaadott
ajándékok,	a	döbbent	barátok,	rokonok	arca,	amikor	elmondja	nekik…
Hűvös,	 kényelmetlen	 volt	 a	 Land	 Rover,	 Robint	 már	 nagyon

kifárasztotta	a	többórányi	vezetés,	és	most	néhány	másodpercre	(egyetlen
gyenge,	 áruló	 szívfacsarodásnyi	 időre)	 megint	 majdnem	 elsírta	 magát,
ahogy	Matthew-ra	és	Sarah	Shadlockra	gondolt.



–	 Zavarja,	 ha	 rágyújtok?	 –	 kérdezte	 Strike,	 majd	 a	 választ	 meg	 sem
várva	letekerte	az	ablakot.	Hideg	levegő	tolult	be	rajta.	Robin	visszanyelte
az	 „igen”-t	 –	 végül	 is	 Strike	 is	 megbocsátotta	 neki,	 hogy	 rájuk	 hozta	 a
rendőröket.	 És	 a	 hűvös	 fuvallattól	 valahogy	 jobban	 össze	 tudta	 szedni
magát,	 hogy	 megmondja	 neki,	 amit	 meg	 kellett:	 –	Maga	 nem	 beszélhet
Hollyval.
Strike	a	homlokát	ráncolva	fordult	felé.
–	 Brockbanket	meglepni,	 az	 egy	 dolog,	 de	 ha	Holly	 felismeri	magát,

akkor	 figyelmeztetheti,	 hogy	 maga	 keresi.	 Nekem	 kell	 beszélnem	 vele.
Már	ki	is	találtam	valamit.
–	Hát…	nem	fog	–	 jelentette	ki	kereken	Strike.	–	Fogadok,	hogy	vagy

együtt	laknak,	vagy	csak	néhány	utcára	egymástól.	Brockbank	pedig	őrült.
Ha	 kiszagol	 valamit,	 csúnya	 dolgokra	 képes.	 Nem	 engedem	 magát	 oda
egyedül.
Robin	 összébb	 húzta	 magán	 a	 kabátját,	 és	 hűvösen	 így	 felelt:	 –	 De

legalább	meghallgatja	az	ötletemet,	vagy	nem?
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There’s	a	time	for	discussion	and	a	time	for	a	fight.
(Van,	hogy	beszélni	kell,	van,	hogy	veszekedni.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Madness	to	the	Method’
(Rendszer,	de	van	benne	őrület)

Strike-nak	nem	tetszett	az	egész,	de	muszáj	volt	beismernie,	hogy	jó	terv,
és	 nagyobb	 veszélyt	 jelent,	 ha	 Holly	 leadja	 a	 drótot	 Noelnek,	 mint
amekkorával	Robin	valószínűleg	szembekerül.	Így	hát,	amikor	Holly	egy
munkatársával	 kijött	 a	 pékségből	 délután	 ötkor,	 a	 nyomában	 ott	 sétált
Strike	 is,	 bár	 a	 nő	 erről	 mit	 sem	 tudott.	 Eközben	 Robin	 kihajtott	 egy
jókora,	 üres	 láp	 melletti	 elhagyatott	 útszakaszra,	 a	 csomagtartóból
előszedte	 a	 táskáját,	majd	 kibújt	 a	 farmerjából,	 és	 elegánsabb,	 bár	 kicsit
gyűrött	nadrágot	húzott	fel.
Már	 a	 hídon	 járt	 visszafelé,	 Barrow	 központjába,	 amikor	 Strike

telefonon	 jelentette,	 hogy	 Holly	 nem	 ment	 haza,	 hanem	 egyenesen	 az
utcája	végén	lévő	kocsmába	indult.
–	Remek,	 szerintem	úgy	 különben	 is	 könnyebb	 lesz	 –	 kiabált	Robin	 a

telefonja	 felé,	 mert	 a	 kihangosított	 készülék	 az	 anyósülésen	 hevert.
Körülötte	remegett	és	bőgött	a	Land	Rover.
–	Micsoda?
–	Azt	mondtam,	szerintem…	á,	mindegy,	mindjárt	ott	vagyok!
Strike	kint	várt	a	parkolóban,	a	Crow’s	Nest	előtt.	Épp	csak	kinyitotta	a

kocsi	ajtaját,	amikor	Robin	elakadó	lélegzettel	rásziszegett:	–	Vigyázzon,
vigyázzon!
A	 kocsma	 ajtajában	Holly	 jelent	meg,	 a	 kezében	 egy	 pintes	 korsóval.

Magasabb	volt,	mint	Robin,	és	kétszer	olyan	széles,	 fekete,	ujjatlan	pólót
és	 farmert	 viselt.	 Cigarettára	 gyújtott,	 és	 hunyorogva	 körbenézett	 –
nyilván	 már	 tökéletesen	 ismerte	 a	 látványt.	 Összeszűkült	 szeme	 egy
pillanatra	meg	is	állapodott	az	ismeretlen	Land	Roveren.
Strike	 igyekezett	 bemászni	 az	 anyósülésre,	 és	 amennyire	 csak	 tudta,



lehajtotta	a	fejét.	Robin	meg	a	gázra	lépett,	és	már	ott	se	voltak.
–	 Rám	 se	 nézett	 egész	 végig,	 amíg	 követtem	 –	 jelentette	 ki	 Strike,	 és

felhúzta	magát	az	ülésen.
–	Attól	még	nem	szabadna	meglátnia	magát,	ha	el	lehet	kerülni	–	felelte

Robin	kioktatón.	–	Hátha	mégis	felfigyelt	magára,	és	ez	most	feltűnik	neki.
–	 Bocsánat,	 elfelejtettem,	 hogy	 kiemelt	 dicsérettel	 végzett	 –	 nézett	 rá

Strike.
–	Jaj,	menjen	már	a	francba!	–	csattant	fel	hirtelen	Robin.
Strike-ot	meglepte	a	dolog.
–	Csak	vicceltem.
Robin	 befordult	 egy	 parkolóba	 kicsit	 feljebb	 az	 utcán,	 ahol	 a	 Crow’s

Nest	 bejáratából	 már	 nem	 lehetett	 látni,	 és	 ellenőrizte,	 ott	 van-e	 a
táskájában	a	kis	csomag,	amit	még	délután	beszerzett.
–	Itt	várjon!
–	 Na	 persze.	 A	 parkolóban	 leszek,	 és	 figyelem,	 nem	 tűnik-e	 fel

Brockbank.	Adja	ide	a	kulcsot!
A	lány	kelletlenül	a	kezébe	nyomta	a	slusszkulcsot,	aztán	kiszállt.	Strike

nézte,	 ahogy	a	kocsma	 felé	 sétál,	 és	 azon	 tűnődött,	 vajon	miért	 húzta	 fel
így	magát	az	imént.	Talán	Matthew	kinevette,	gondolta,	az	ő	szemében	ez
nyilván	aligha	számított	nagy	eredménynek.
A	 Crow’s	 Nest	 a	 Ferry	 és	 a	 Stanley	 Road	 találkozásában	 lévő

hajtűkanyarban	állt,	egy	jókora,	hordó	alakú,	vörös	téglából	épült	kocsma
volt.	 Holly	 még	 mindig	 kint	 állt	 az	 ajtóban,	 dohányzott,	 a	 sörét
kortyolgatta.	 Robin	 gyomrában	 megmoccant	 az	 idegesség.	 Ő	 maga
vállalkozott	erre,	most	tehát	egyedül	az	ő	felelőssége,	sikerül-e	megtudni,
hol	 van	 Brockbank.	 Nyugtalanná	 tette,	 hogy	 korábban	 az	 ő	 ostobasága
miatt	kijött	a	rendőrség,	Strike	rosszul	időzített	vicce	pedig	eszébe	juttatta,
Matthew	 milyen	 finoman	 lekezelő	 megjegyzéseket	 tett	 a	 megfigyelési
tanfolyamára.	Miután	 ünnepélyesen	 gratulált	 neki	 a	 kiváló	 eredményhez,
azért	 sejttette,	 hogy	 igazából	 azt	 gondolja,	 amit	 Robin	 tanult,	 az	 bizony
nem	több,	mint	amit	egyszerű	józan	ésszel	amúgy	is	mindenki	tud.
Megcsörrent	a	telefon	a	kabátja	zsebében.	Robin	nagyon	jól	tudta,	hogy

Holly	 épp	 őt	 figyeli,	 ahogy	 a	 kocsmához	 közelít.	 Előhúzta	 a	 készüléket,
hogy	megnézze,	ki	hívja.	Az	anyja	volt.	Azon	az	alapon,	hogy	 talán	egy
kicsivel	 szokatlanabb	 lenne	 kinyomni	 a	 hívást,	 mint	 felvenni,	 végül	 a
füléhez	emelte	a	telefont.
–	Robin!	–	hallotta	Linda	hangját,	 épp	amikor	 rá	 sem	pillantva	elment



Holly	mellett	az	ajtóban.	–	Tényleg	Barrow-in-Furnessben	vagy?
–	 Igen	 –	 felelte	 Robin.	 Bent	 ismét	 két	 ajtóval	 került	 szembe,	 és	 a	 bal

oldalit	választva	egy	nagy,	magas,	kétes	tisztaságú	bárhelyiségbe	jutott.	Az
ajtó	mellett,	 a	 biliárdasztalnál	 két	 férfi	 játszott	 a	most	már	 ismerős,	 kék
munkásruhában.	 Robin	 inkább	 érezte,	 mint	 látta,	 hogy	 jó	 néhány	 fej	 a
belépő	 idegen	 felé	 fordult.	 Senkinek	 sem	 kereste	 a	 tekintetét,	 úgy	 indult
meg	a	pult	felé,	még	telefonálás	közben.
–	És	mit	csinálsz	ott?	–	érdeklődött	Linda,	de	a	választ	meg	sem	várva

így	 folytatta:	 –	 Hívott	 a	 rendőrség,	 azt	 akarták	 tudni,	 apa	 tényleg
kölcsönadta-e	a	kocsit!
–	Csak	félreértés	volt	–	felelte	Robin.	–	Anya,	most	nem	tudok	beszélni!
Kinyílt	 mögötte	 az	 ajtó,	 és	 Holly	 ment	 el	 mellette.	 Sűrűn	 teletetovált

karját	 összefűzve	 vetett	 rá	 egy	 felmérő,	 Robinnak	 úgy	 tűnt,	 egyenesen
ellenséges	 oldalpillantást.	 A	 rövid	 hajú	 pultos	 lányon	 kívül	 egyedül	 ők
voltak	nők	a	helyiségben.
–	Telefonáltunk	hozzátok	–	Linda	ügyet	 sem	vetett	 rá,	mit	mondott	 az

előbb	a	lánya	–,	és	Matthew	azt	mondta,	Cormorannal	vagy.
–	Igen	–	felelte	Robin.
–	És	amikor	megkérdeztem,	lesz-e	időtök	átugrani	ebédre	hétvégén…
–	 Mit	 keresnék	 én	 Mashamban	 ezen	 a	 hétvégén?	 –	 kérdezett	 vissza

összezavarodva	Robin.	A	szeme	sarkából	 látta,	hogy	Holly	 felkászálódik
egy	bárszékre,	és	szóba	elegyedik	még	néhány,	kék	munkásruhás	férfival
a	BAE	gyárból.
–	Matthew	apukájának	születésnapja	lesz!	–	válaszolt	Linda.
–	 Ó,	 hát	 persze	 –	 esett	 le	 Robinnak.	 Erről	 teljesen	 megfeledkezett.

Szülinapi	 bulira	 készültek.	 Már	 olyan	 rég	 beírta	 a	 naptárba,	 egészen
megszokta,	 hogy	 ott	 van,	 és	 el	 is	 felejtette,	 hogy	 erre	 valóban	 haza	 kell
mennie	Mashamba.
–	Robin,	minden	rendben?
–	Már	mondtam,	anya,	most	nem	tudok	beszélni!	–	ismételte	meg	Robin.
–	Jól	vagy?
–	 Igen!	–	 csattant	 fel	 ingerülten	a	 lány.	–	Teljesen	 jól	vagyok!	Később

visszahívlak!
Letette,	és	a	pult	felé	fordult.	A	pultos	arra	várt,	hogy	rendeljen	végre,

ugyanolyan	gyanakvón	méregette,	mint	a	szomszéd	a	Stanley	Roadon,	az
ablakból.	 Itt	 még	 a	 szokásosnál	 is	 óvatosabbnak	 tűntek	 az	 emberek,	 de
Robin	 most	 már	 megértette,	 hogy	 nem	 a	 helyiek	 automatikus



ellenségességével	néznek	az	 idegenre.	 Inkább	a	bizalmas	munkát	végzők
oltalmazó	 hozzáállása	 ez.	 Robin	 szíve	 kicsit	 gyorsabban	 is	 vert	 a
szokásosnál,	 amikor	 erőltetett	magabiztossággal	megszólalt:	 –	 Jó	 napot,
nem	 tudom,	 tud-e	 nekem	 segíteni.	 Holly	 Brockbanket	 keresem.	 Azt
mondták,	talán	itt	lehet.
A	 pultos	 jól	 átgondolta	Robin	 kérdését,	 aztán	 el	 sem	mosolyodva	 így

válaszolt:	–	Ő	az	ott	e,	a	pultnál.	Kér	is	valamit?
–	Egy	pohár	fehérbort,	legyen	szíves!	–	bólintott	Robin.
Robin	tudta,	hogy	a	nő,	akinek	most	a	bőrébe	bújt,	biztosan	bort	inna.	És

biztosan	rá	se	hederítene	a	bizalmatlan	szikrára	a	pultos	szemében,	Holly
öntudatlanul	 is	 ellenséges	 hozzáállására,	 a	 biliárdozók	 méricskélő
pillantásaira.	A	nő,	akit	most	játszik,	hűvös,	tiszta	fejű,	ambiciózus.
Kifizette	az	italát,	és	megindult	egyenesen	Holly	meg	a	vele	beszélgető

három	 férfi	 felé.	 Azok	 óvatosan,	 de	 kíváncsian	 elhallgattak,	 amikor
egyértelművé	vált	számukra,	hogy	Robin	feléjük	igyekszik.
–	Jó	napot	–	mosolygott	a	nőre.	–	Maga	Holly	Brockbank?
–	Aha	–	felelte	Holly	mogorva	arccal.	–	’szmága	mekki?
–	Parancsol?
Robin	 számos	 szempár	 derült	 pillantását	 érezve	 magán,	 puszta

akaraterővel	tartotta	a	mosolyt	az	arcán.
–	Azt…	maga…	meg…	ki?	–	ismételte	Holly	eltúlzott	londoni	kiejtéssel.
–	A	nevem	Venetia	Hall.
–	Óó,	micsoda	pech	–	vigyorgott	rá	Holly	szélesen	a	 legközelebb	álló

melósra,	aki	felvihogott.
Robin	 névjegyet	 húzott	 elő	 a	 táskájából	 –	most	 nyomtatta	 délután	 egy

gépen	a	bevásárlóközpontban,	míg	Strike	ott	maradt	a	pékségnél	szemmel
tartani	 Hollyt.	 Strike	 javasolta,	 hogy	 a	 második	 keresztnevét	 használja,
mert	„attól	olyan	nyámnyila	délinek	tűnik”.
Robin	 átadta	 a	 névjegyet,	 aztán	merészen	Holly	 feketével	 körbehúzott

szemébe	nézve	megismételte:	–	Venetia	Hall.	Ügyvéd	vagyok.
Holly	 arcáról	 lefagyott	 a	 vigyor.	 Fintorogva	 megnézte	 a	 névjegyet.

Robin	összesen	kétszázat	nyomtatott	belőle	4,50	fontért.



	
–	A	testvérét,	Noelt	keresem	–	kezdte	Robin.	–	Azt…
–	’Szt	honnét	tudta,	hogy	itt	vagyok?
Holly	már	olyan	gyanakvóan	méregette,	hogy	úgy	tűnt,	nagyobb	is	lett,

mint	egy	szőrét	felborzoló	macska.
–	Az	egyik	szomszédja	mondta,	hogy	itt	esetleg	megtalálom.
Holly	kék	munkaruhás	beszélgetőtársai	gúnyosan	vigyorogtak.
–	Azt	gondoljuk,	szolgálhatunk	némi	 jó	hírrel	a	 testvérének	–	folytatta

kitartóan	Robin.	–	Egyelőre	szeretnénk	megtalálni.
–	Nem	t’om,	hó’	van,	’szt	nem	is	érdekel.
Két	 melós	 ellépett	 a	 pulttól	 egy	 asztal	 felé,	 és	 csak	 egy	 maradt,	 aki

halványan	 elmosolyodott,	 ahogy	 Robin	 zavarát	 figyelte.	 Holly
felhörpintette	a	sörét,	odatolt	egy	ötfontost	a	pasas	elé	azzal,	hogy	kérjen
neki	még	egyet,	aztán	a	bárszékéről	lekászálódva	elsétált	a	női	vécé	felé,
két	karját	férfiasan	eltartva	a	törzsétől.
–	Ő	meg	a	tesója	nem	beszé’nek	egymással	–	jegyezte	meg	a	pultos,	aki

közben	 közelebb	 jött	 a	 pult	mögött,	 hogy	 hallgatózhasson.	Mintha	 kicsit
sajnálta	volna	Robint.
–	És	gondolom,	maga	se	tudja,	hol	lehet	Noel?	–	kérdezte	kétségeesetten

Robin.
–	Há’	itt	nem	vót	má’	vagy	egy	éve,	vagy	több	–	felelte	tétován	a	pultos.

–	Te	t’od,	hol	van,	Kev?
Holly	 beszélgetőtársa	 csak	 megvonta	 a	 vállát,	 és	 rendelt	 egy	 pintet

Hollynak.	A	kiejtéséből	kiderült,	hogy	ő	meg	glasgow-i.
–	 Hát,	 kár	 –	 nézett	 rájuk	 Robin.	 Tiszta,	 hűvös	 hangja	 nem	 árulta	 el,



milyen	 őrülten	 dörömböl	 a	 szíve.	 Rettegett,	 hogy	 üres	 kézzel	 kell
visszamennie	 Strike-hoz.	 –	 Lehet,	 hogy	 jókora	 összeg	 illeti	 meg	 a
családot,	már	ha	sikerül	megtalálnom.
Azzal	sarkon	fordult,	és	már	indult	volna.
–	A	családot	vagy	őtet?	–	csapott	le	rögtön	a	glasgow-i	pasas.
–	Az	 attól	 függ	 –	 fordult	 vissza	Robin	 jeges	 nyugalommal.	Gondolta,

Venetia	Hall	nem	nagyon	bizalmaskodna	olyanokkal,	akiknek	semmi	köze
az	 épp	 zajló	 ügyéhez.	 –	 Ha	 a	 családtagoknak	 kellett	 gondozniuk…	 de
ehhez	 részletek	 is	 kellenek	 a	 bírónak.	 Voltak	 már	 rokonok	 –	 hazudta
kapásból	–,	akik	jelentős	kárpótlásban	részesültek.
Holly	már	visszafelé	jött.	Düh	futott	szét	az	arcán,	amint	meglátta,	hogy

Robin	 Kevinnel	 beszél.	 Robin	 maga	 is	 elment	 eztán	 a	 női	 vécébe.
Dübörgött	 a	 szíve,	 és	 azon	 gondolkodott,	 vajon	 lesz-e	 valami	 haszna	 az
előbb	 elsütött	 hazugságnak.	 Ahogy	 Holly	 ránézett,	 amikor	 elmentek
egymás	mellett,	 úgy	gondolta,	még	annak	 is	 lehet	valami	esélye,	hogy	a
mosdóknál	elkapja	és	megveri.
De	 amikor	 kilépett	 a	 mosdóból,	 rögtön	 látta,	 hogy	 Holly	 és	 Kevin	 a

fejüket	 összedugva	 sutyorognak	 a	 pultnál.	 Robin	 tudta,	 hogy	 most	 nem
szabad	 erőltetni	 –	 vagy	 ráharap	 a	 nő,	 vagy	 nem.	 Szorosabbra	 húzta	 a
kabátja	övét,	és	nem	épp	sietve,	de	határozott	léptekkel	elindult	az	ajtó	felé,
el	mellettük.
–	Hé!
–	 Igen?	–	 felelte	megint	kissé	hűvösen.	Holly	udvariatlan	volt,	Venetia

Hall	pedig	bizonyos	szintű	tisztelethez	volt	szokva.
–	Na	jóvan,	mirő’	van	szó?
Bár	 úgy	 tűnt,	Kevin	 szeretne	 továbbra	 is	 részt	 venni	 a	 beszélgetésben,

kapcsolata	Hollyval	minden	bizonnyal	nem	volt	elég	előrehaladott,	hogy
magán	 jellegű,	 pénzről	 szóló	 megbeszélésekben	 is	 részt	 vegyen.
Morcosan	elsétált	a	félkarú	rabló	irányába.
–	Ottan	beszé’hetünk	–	fordult	Robinhoz	a	nő,	fogta	a	teli	korsó	sörét,

és	egy	kis	sarokasztalra	mutatott	a	zongora	mellett.
A	 kocsma	 ablakpárkányain	 kis	 hajók	 álltak	 üvegekben,	 kedves	 kis

törékeny	 modellek,	 legalábbis	 azokhoz	 a	 hatalmas,	 fémesen	 csillogó
szörnyetegekhez	 képest,	 amelyeket	 az	 ablakon	 túl,	 a	 magas	 fal	 másik
oldalán	 gyártottak.	 A	 bonyolult	 mintázatú	 szőnyegen	 fel	 nem	 tűnt	 volna
semmilyen	folt,	a	függöny	mögött	mintha	bánatosan	bágyadoztak	volna	a
növények,	de	az	össze	nem	illő	részletek,	mindenféle	sportág	kupái	mégis



valami	 otthonos	 érzést	 kölcsönöztek	 a	 jókora	 helyiségnek,	 ahogy	 a
vendégek	élénk,	kék	színű	munkaruhái	valami	testvériség	benyomását.
–	 A	 Hardacre	 és	 Hall	 számos	 katonát	 képvisel,	 akik	 mind	 súlyos,	 de

elkerülhető	sérüléseket	szenvedtek	a	harctéren	kívül	–	kezdett	bele	Robin
az	előre	elpróbált	beszédébe.	–	Az	anyagok	áttekintése	közben	figyeltünk
fel	a	testvére	ügyére.	Nyilván	nem	mondhatunk	semmi	biztosat,	amíg	nem
beszéltünk	 vele,	 de	 szívesen	 látjuk,	 ha	 csatlakozni	 kíván	 az	 ügyfeleink
csoportjához.	Az	 ő	 esete	 nagyon	 olyannak	 tűnik,	 amit	minden	 bizonnyal
meg	 is	 nyerünk.	 Ha	 csatlakozik,	 akkor	 annyival	 is	 jobban	 meg	 tudjuk
szorongatni	 a	 hadsereget,	 hogy	 fizesse	 ki	 őket.	Minél	 több	 panaszosunk
van,	 annál	 jobban.	 Mr.	 Brockbanknek	 ez	 természetesen	 nem	 kerül
semmibe.	 Ha	 nem	 nyerünk	 –	 zárta	 le,	 mint	 egy	 tévéreklámot	 –,	 nincs
munkadíj	sem.
Holly	 nem	 szólt	 semmit.	 Sápadt	 arca	 kemény,	 mozdulatlan	 marad.

Minden	 egyes	 ujján	 olcsó	 aranygyűrűk	 éktelenkedtek,	 kivéve	 ott,	 ahol	 a
jegygyűrűnek	kellett	volna	lennie.
–	Kevin	’szt	is	mondta,	hogy	a	család	is	kapna	pénzt.
–	Nos,	igen	–	bólintott	vidáman	Robin.	–	Ha	Noel	sérülései	a	maga,	mint

családtag	életére	is	hatással	voltak…
–	Há’	még	jó,	hogy	hatássa’	vótak!	–	mordult	fel	Holly.
–	Milyen	módon?	–	kérdezte	Robin,	és	a	 táskájából	noteszt	húzott	elő.

Kezében	a	ceruzával	várta	a	választ.
Azt	máris	látta,	hogy	az	alkohol	meg	a	sértettség	lesznek	a	legfontosabb

szövetségesei,	ha	a	lehető	legtöbb	információt	akarja	Hollyból	kihúzni.	A
nő	 lassan	 kezdett	 felengedni,	 és	 hajlandónak	mutatkozott	 elmesélni	 azt	 a
történetet,	amit	ez	az	ügyvédnő	hallani	akar.
Hollynak	legelőször	is	enyhíteni	kellett	az	ügyvédnő	első	benyomásán,

hogy	valamelyest	 ellenségesen	viseltet	 a	 sérült	 testvére	 iránt.	Részletesen
elmesélte	 Robinnak,	 hogyan	 lépett	 be	 Noel	 a	 seregbe	 tizenhat	 évesen.
Mindent	 odaadott,	 az	 volt	 az	 élete.	Hát	 igen,	 az	 emberek	 fel	 sem	 fogják,
micsoda	 áldozatot	 hoznak	 a	 katonák…	 na	 és	 azt	 tudta,	 hogy	 ők	 ketten
ikrek?	Bizony,	karácsonykor	születtek…	Noel	és	Holly…
A	testvére	gondosan	felturbózott	történetével	saját	magát	is	jobb	színben

tüntette	 fel.	 A	 férfi,	 akivel	 egy	 anyaméhből	 származik,	 elindult	 a
nagyvilágba,	 utazott,	 harcolt,	 felemelkedett	 a	 Brit	 Hadsereg
szamárlétráján.	Bátorsága,	kalandos	élete	pedig	őrá,	a	Barrow-ban	maradt
ikertestvérre	is	más	fény	vetett.



–	 ’Szt	 akkó’	 elvette	 ezt	 a	 Irene-t.	 Az	 özvegy	 vót.	 Vót	 két	 gyereke,
Jézusom…	egyetlen	jótett	se	marad	büntetés	né’kül,	ahogy	mondják,	mi?
–	Ezt	 hogy	 érti?	 –	 kérdezte	 udvariasan	Venetia	Hall,	 a	 poharában	már

csak	másfél	centi	meleg,	ecetes	borral.
–	Há’	 elvette,	 lett	 is	 egy	 gyerekük.	Drága	 kis	 fiú,	Ryan…	 egy	 angyal.

Mos’	má’	 nem	 láttuk	 vagy…	hat	 éve,	 hm?	Hét	 éve?	A	 hülye	 picsa!	 Jaja,
Irene	egysze’	csak	lelépett,	amíg	Noel	a’	orvosná’	vót.	Vitte	a	gyerekeket,
’szt	a	fia	az	vót	neki	a	mindene,	közbe’.	A	mindene!	Há’	ennyit	arró’,	hogy
egészségbe’-betegségbe’,	 mi?	 Jó	 kis	 feleség	 a’	 ilyen.	 Amikó’	 leginkább
mellette	kellett	vóna	maradnia!	A	hülye	picsa.
Szóval	 Noel	 és	 Brittany	 már	 rég	 nincsenek	 egymás	 közelében.	 Vagy

talán	Brockbank	elhatározta,	hogy	felkutatja	a	nevelt	lányát	–	hisz	nyilván
pont	 ugyanúgy	 őt	 is	 hibáztatta	 az	 életét	 megváltoztató	 sérüléséért,	 mint
Strike-ot?	 Robin	 igyekezett	 továbbra	 is	 közömbösen	 nézni,	 de	 a	 szíve	 a
torkában	dobogott.	Bár	most	azonnal	írhatna	Strike-nak!
Miután	 a	 felesége	 elhagyta,	 Noel	 hívatlanul	 megjelent	 a	 régi	 családi

otthonnál,	 az	apró	kis	 sorháznál	 a	Stanley	Roadon.	Holly	 itt	 lakott	 egész
életében,	immár	egyedül,	mióta	a	nevelőapja	meghalt.
–	Émmeg	befogadtam	–	húzta	ki	magát	a	nő.	–	Mer ’	a	család	az	család.
Szó	sem	esett	róla,	mivel	vádolta	meg	a	testvérét	Brittany.	Holly	most	az

aggódó	rokont	játszotta,	a	szerető	testvért,	és	még	ha	kamu	is	volt	az	egész
beszéde,	Robin	most	már	elég	tapasztalt	volt	hozzá,	hogy	tudja:	általában	a
legnyilvánvalóbb	 hazugságok	 közül	 is	 kiválogatható	 néhány	 aprócska
igazságszemcse.
Azon	 tűnődött,	 vajon	 tudott-e	 egyáltalán	 Holly	 a	 gyerekmolesztálás

vádjáról:	a	dolog	végül	is	Németországban	történt,	hivatalos	vádemelésig
pedig	 nem	 jutott	 el.	 De	 ha	 Brockbank	 valóban	 agykárosultként	 szerelt
volna	 le,	vajon	 lett	volna	elég	esze	 titokban	 tartani,	miért	 is	kellett	olyan
szégyenteljesen	távoznia	a	seregből?	Ha	ártatlan	lett	volna,	de	nem	teljesen
beszámítható,	 vajon	 nem	 beszélt	 volna	 folyton-folyvást	 arról,	 milyen
igazságtalanság	juttatta	ide?
Robin	 vett	 Hollynak	 egy	 harmadik	 pintet	 is,	 és	 ügyesen	 arra	 terelte	 a

beszélgetést,	milyen	volt	Noel,	miután	leszerelték.
–	 Nem	 vót	 ömmaga.	 Rohamai	 vótak.	 Rángatódzott.	 Egy	 csomó

gyógyszer	 szedett.	 Émmeg	 épp	 csak	 tú’tettem	 magamat	 azon,	 hogy	 a
nevelőapámat	kellett	gondozzam,	mer ’	ő	meg	agyvérzést	kapott,	’szt	erre
hazajön	Noel,	a	rohamaival	meg…



A	mondat	végét	a	sörbe	fojtotta.
–	 Ez	 elég	 elkeserítő	 lehetett	 –	 bólintott	 Robin,	 és	 leírt	 valamit	 a	 kis

jegyzetfüzetébe.	 –	 Voltak	 viselkedési	 rendellenességei?	 A	 családok
gyakran	számolnak	be	arról,	hogy	ezek	a	legnehezebb	kihívások.
–	Aha	–	felelte	Holly.	–	Hát.	Nem	lett	egy	könnyebb	ember	attó’,	hogy

széjje’verték	a	 fejét.	Egy-kétszer	 szét	 is	verte	 a	házat	ő	 is.	Mejndég	csak
dühöngött	 ott	 nekem.	Az	meg,	 az	meg	mos’	 híres	 lett,	 tudja	 –	 tette	még
hozzá	sötéten.
–	Tessék?	–	nézett	fel	Robin	meglepetten.
–	A	csávó,	aki	összeverte!
–	A	csá…
–	Há’	a	kibaszott	Cameron	Strike!
–	Áh,	igen	–	értette	meg	Robin.	–	Azt	hiszem,	hallottam	róla.
–	Há’	persze!	Kibaszott	magá’nyomozó,	benne	van	a’	összes	újságba’!

Kurva	 katonai	 rendőr	 vót,	 amikó’	 összeverte	 Noelt…	 az	 egész	 kurva
életére	kurvára	tönkretette…
Még	dühöngött	egy	ideig.	Robin	jegyzetelt,	várta,	hogy	Holly	elmondja

azt	 is,	 miért	 is	 vitte	 be	 a	 katonai	 rendőrség	 a	 testvérét,	 de	 vagy	 nem	 is
tudta,	 vagy	 nem	 akarta	 elmondani.	 Egyedül	 az	 derült	 ki	 biztosan,	 hogy
Noel	Brockbank	teljes	egészében	Strike-ot	hibáztatta	az	epilepsziájáért.
Egyévnyi	purgatóriumszerű	élet	után,	melyben	Noel	az	 ikertestvérét	és

annak	 házát	 is	 csak	 a	 nyomorúsága	 és	 mérge	 kitöltésére	 való
segédeszközökként	 kezelte,	 végül	 elköltözött	 Manchesterbe,	 ahol
kidobóként	szerzett	neki	munkát	egy	régi	barrow-i	barátja.
–	Akkor	elég	 jól	volt	ahhoz,	hogy	dolgozzon?	–	kérdezte	Robin,	mert

Holly	elbeszéléséből	egy	 teljesen	kontrollálatlan	ember	képe	bontakozott
ki,	aki	képtelen	visszafogni	a	ki-kirobbanó	dühkitöréseit.
–	 Ja,	 há’	 akkorra	 má’	 elég	 jól,	 már	 ha	 nem	 ivott,	 és	 szedte	 a

gyógyszereit.	 Há’	 én	 örültem	 is	 neki,	 hogy	 e’ment.	 Kivett	 belőlem
mindent,	hogy	itt	vót	–	felelte	Holly,	akinek	hirtelen	eszébe	juthatott,	hogy
itt	 kártérítést	 ígértek	 azoknak,	 akik	 életére	 hátrányos	 hatással	 volt	 a
rokonuk	 sérülése.	 –	 Pánikrohamaim	 vótak.	 El	 is	 mentem	 az	 orvoshoz.
Rajta	van	a	kartonomon.
A	 következő	 tíz	 percben	Holly	 tovább	 részletezte,	 hogyan	 is	 hatott	 az

életére	Brockbank	viselkedése;	Robin	komoly,	megértő	arccal	bólogatott,
néha	 közbeszúrt	 egy-egy	 mondatot:	 „igen,	 ezt	 más	 hozzátartozóktól	 is
hallottam”,	„áh,	igen,	ezt	igen	hasznos	beleírni”.	Aztán	felajánlotta	a	már



kezelhetőbb	Hollynak,	hogy	hoz	egy	negyedik	sört.
–	Mos’	majd	 én	 –	 felelte	Holly,	 és	 jelképesen	 úgy	 tett,	mintha	 felállni

készülne.
–	Nem,	nem,	ezt	nekem	mind	fizetik	–	vágta	rá	Robin.	Amíg	várta,	hogy

lecsapolják	 a	 korsó	 McEwant,	 ránézett	 a	 telefonjára.	 Egy	 SMS	 várta
Matthew-tól,	amit	nem	nyitott	meg,	és	egy	másik	Strike-tól,	ezt	igen.

Minden	OK?

„Igen”,	írta	vissza.
–	 Szóval	 a	 testvére	 Manchesterben	 él?	 –	 kérdezte	 Hollytól,	 ahogy

visszaért	hozzá.
–	Nem	–	kortyolt	nagyot	a	McEwanből	Holly.	–	Kirúgták.
–	 Valóban?	 –	 kapta	 fel	 a	 ceruzáját	 Robin.	 –	 Tudja,	 ha	 az	 egészségi

állapota	miatt,	akkor	indíthatunk	jogtalan	elbocsátási	eljárást…
–	Nem	 azér ’	 vót	 –	 vágott	 közbe	Holly.	Összeszoruló,	mogorva	 arcán

fura	 kifejezés	 suhant	 át,	 mintha	 ezüstös	 fény	 csillant	 volna	 meg	 a
viharfelhők	között,	mintha	valami	 elementáris	 erejű	dolog	próbált	 volna
kitörni	 belőle.	 –	 Visszajött	 ide	 –	 folytatta	 –,	 ’szt	 a’	 egész	 kezdődött
előrő’…
Még	 több	 erőszak,	 megmagyarázhatatlan	 dührohamok,	 összetört

berendezés	 következett,	 és	 végül	 Brockbanknek	 sikerült	 újabb	 állást
szerezni,	 amiről	 csak	 annyit	 mondott	 homályosan,	 hogy	 „biztonsági
szolgálat”;	ekkor	elköltözött	Market	Harborough-ba.
–	 ’Szt	 akkó’	 visszajött	 megin’	 –	 zárta	 le	 Holly;	 Robinnak	 ismét

felpörgött	a	szívverése.
–	Ezek	szerint	most	itt	van	Barrow-ban?	–	kérdezte.
–	 Nem	 –	 intett	 Holly.	 Most	 már	 be	 volt	 rúgva,	 és	 egyre	 nehezebben

tartotta	kézben	a	történetet,	amit	elvileg	elő	akart	adni	Venetiának.	–	Akkó’
csak	 néhány	 hétre	 jött,	 de	 mondtam	 neki,	 ráhívom	 a	 zsarukat,	 ha	 még
egyszer	visszajön,	’szt	akkó’	végleg	e’ment.	Hugyoznom	kell	–	fejezte	be
a	történetet.	–	Meg	e’szívni	eccigit.	Maga	cigizik?
Robin	 nemet	 intett.	 Holly	 kicsit	 bizonytalanul	 felállt	 az	 asztaltól	 és

eltámolygott	a	női	vécébe.	Robin	már	húzta	 is	elő	a	 telefonját,	és	 írt	egy
üzenetet	Strike-nak.

Azt	mondja,	 nincs	Barrow-ban,	 nem	 családtagnál	 van.	Berúgott.



Még	dolgozom	rajta.	Mindjárt	kimegy	cigizni,	fedezékbe!

Az	 utolsó	 szót	 rögtön	megbánta,	 amint	 megnyomta	 a	 „küldés”	 gombot,
hátha	 megint	 valami	 gúnyos	 megjegyzés	 lesz	 a	 jutalma	 a	 megfigyelési
tanfolyamról;	 de	 szinte	 azonnal	 rezgett	 egyet	 a	 telefonja,	 és	 meglátta
Strike	válaszát:

OK!

Amikor	 Holly	 végül	 erős	 Rothmans-szaggal	 visszatért	 az	 asztalhoz,	 az
ötödik	 söre	 mellett	 egy	 pohár	 fehérbor	 is	 volt	 nála,	 ezt	 odacsúsztatta
Robin	elé.
–	Nagyon	köszönöm	–	nyugtázta	Robin.
–	Szóval	 láthassa	–	kezdte	Holly	panaszosan,	mintha	egyáltalán	nem	is

szakadt	volna	meg	a	beszélgetés	–,	nagyon	is	hatott	a	egészségemre,	hogy
itten	vót	nálam.
–	Ebben	biztos	vagyok	–	helyeselt	Robin.	–	Akkor	Mr.	Brockbank	tehát

most…
–	Erőszakos	vót.	’Szt	mesé’tem,	amikó’	a	hűtőbe	verte	a	fejemet?
–	Igen,	említette	–	bólintott	türelesen	Robin.
–	A	szemem	alá	is	bevágott	egyet,	amikó’	nem	akartam	hagyni,	hogy	az

anyám	tányérjait	összetőrje…
–	Szörnyű.	Egészen	biztosan	számíthat	valamiféle	kártérítésre	–	hazudta

Robin,	 és	 a	 bűntudat	 apró	 szúrásaira	 ügyet	 sem	vetve	 egyenesen	 rátért	 a
legfontosabb	 kérdésre:	 –	 Azért	 gondoltuk,	 hogy	 Mr.	 Brockbank	 itt	 él
Barrow-ban,	mert	ide	kézbesítik	a	nyugdíját.
Négy	 és	 fél	 pint	 után	 Holly	 már	 mindenre	 lassabban	 reagált.	 Szinte

ragyogott,	amikor	Robin	kártérítést	 ígért	a	szenvedéseiért,	még	mintha	a
homlokára	vésett	mély	 ránc	 is	kisimult	volna	kissé,	amitől	 folyamatosan
dühösnek	 tűnt.	Most	 viszont,	Brockbank	nyugdíjának	 említésére	otromba
védekezésbe	fogott.
–	Dehogy	kézbesítik	–	jelentette	ki.
–	A	mi	nyilvántartásunk	szerint	igen	–	erősítette	meg	Robin.
A	 sarokban	 a	 félkarú	 rabló	 elektronikus	 csilingelést	 hallatott	 és

felvillant	 rajta	 néhány	 fény;	 biliárdgolyók	 kopogtak	 és	 gurultak	 a	 zöld
posztón,	barrow-i	és	skót	kiejtésű	beszéd	keveredett	a	helyiségben.	Robin
fejében	hirtelen	bizonyosságként	villant	fel	a	megérzés.	Holly	felmarkolja



magának	a	katonai	nyugdíjat!
–	 De	 persze	 –	 folytatta	 meggyőző	 könnyedséggel	 –	 tudjuk,	 hogy

lehetséges,	 hogy	 Mr.	 Brockbank	 nem	 maga	 veszi	 át.	 Van,	 hogy
hozzátartozók	 is	 felhatalmazást	 kapnak,	 hogy	 felvehessék	 a	 pénzt,	 ha	 a
nyugdíjra	jogosult	cselekvésképtelen.
–	 Ja!	 –	 vágta	 rá	 rögtön	 Holly.	 Sápadt	 arca	 foltokban	 kipirult.

Kislányosan	 nézett	 ki	 tőle,	 a	 számtalan	 tetoválás	 és	 piercing	 dacára.	 –
Először	én	vettem	fe’	neki.	Amikó’	rohamai	vótak.
De	 akkor,	 gondolta	 Robin,	 ha	 ennyire	 cselekvésképtelen	 volt,	 ugyan

miért	 irányította	át	a	kifizetést	Manchesterbe,	aztán	Market	Harborough-
ba,	aztán	pedig	megint	vissza	Barrow-ba?
–	Akkor	 tehát	most	maga	 küldi	 el	 neki?	 –	 kérdezte	 ismét	 felgyorsuló

szívveréssel	Hollyt.	–	Vagy	most	már	fel	tudja	venni	ő	maga	is?
–	Na	figyeljen	–	kezdte	Holly.
A	felkarján	egy	Pokol	Angyalai-tetoválás	volt:	a	szárnyas	bukósisakba

bújt	 koponya	 mintha	 megmozdult	 volna,	 ahogy	 odahajolt	 Robinhoz.	 A
sörtől,	 cigarettától,	 cukortól	 állott	 szag	 áradt	 a	 szájából.	 Robin	 meg	 se
moccant.
–	Na	 figyeljen	 –	mondta	 ismét.	 –	Maga	 tud	 kártérítést	 szerezni,	 ha	 az

ember…	ha	megsérű’t,	mondjuk…	vagy…	ilyesmi.
–	Így	van	–	bólintott	Robin.
–	Na	és	ha	az	embert…	és	ha	a	gyámhatóságnak	kellett	vóna…	kellett

vóna	valamit	csiná’ni,	csak	nem	csiná’t?
–	Az	a	körülményektől	függ.
–	Anyánk	 9	 évesen	 hagyott	 e’	minket	 –	 folytatta	Holly.	 –	Otthagyott	 a

nevelőapánkka’.
–	Sajnálom	–	felelte	Robin.	–	Az	kemény	lehetett.
–	 A	 ’70-es	 évekbe’!	 –	 tört	 ki	 Holly.	 –	 Há’	 le	 se	 szarta	 senki!	 Hogy

gyerekmolesztálás!
Robinnak	mintha	valami	súly	zuhant	volna	a	gyomrába.	Holly	lélegzetét

az	arcába	kapta,	a	nő	foltokban	kipirult	arca	odahajolt	elé.	És	fogalma	sem
volt,	hogy	az	együttérző	ügyvédnő,	aki	a	nagy	pénzt	ígérte	neki	az	imént,
csak	illúzió.
–	 Csiná’ta	 az	 min’kettőnkke’	 –	 mesélte	 Holly.	 –	 A	 nevelőapám.	 Még

Noellel	is	meg	minden.	Egész	kicsi	korunktó’.	Ott	bújká’tunk	együtt	a’	ágy
alatt.	 Aztán	 Noel	 is	 csiná’ta,	 velem.	 De	 azér ’	 –	 tette	 hozzá	 hirtelen
komolyan	 –	 vót,	 hogy	 vele	 semmi	 baj	 se	 vót.	 Jóba’	 vótunk,	 ez	 meg



kiskorunkba’	 törté’t.	 És	 egyébként	 is	 –	 a	 hangjából	 kiszólt,	 hogy	 úgy
érezte:	 kétszeresen	 is	 elárulták	 –,	 amikó’	 tizenhat	 lett,	ment	 és	 belépett	 a
seregbe.
Robin	ugyan	nem	akart	többet	inni,	de	most	fogta	a	poharát,	és	kortyolt

egy	nagyot	a	borból.	Holly	második	molesztálója	egyben	szövetségese	is
volt	az	első	ellen:	a	kisebbik	rossz.
–	Egy	szemét,	az	vót.	–	Robin	értette,	hogy	most	a	nevelőapjáról	beszél,

nem	 pedig	 az	 ikertestvéréről,	 aki	 szintén	 megerőszakolta,	 aztán	 lelépett
külföldre.	–	De	vót	neki	egy	balesete	a	gyárba’,	amikó’	én	tizenhat	vótam,
azután	má’	 jobban	 tudtam	bánni	 vele.	 Ipari	 vegyszerekkel	 dógozott,	 az	 a
fasz!	 Azután	 má’	 fel	 se	 állt	 neki.	 Teli	 vót	 fájdalomcsillapítóva’	 meg
mindennel.	Aztán	meg	kapta	az	agyvérzést.
Amilyen	eltökélt	 rosszindulat	ült	ki	Holly	arcára,	abból	Robin	nagyon

jól	kiolvasta,	pontosan	hogy	is	ápolta	ő	a	nevelőapját.
–	Szemét	–	ismételte	a	nő	halkan.
–	És	maga	járt	egyáltalán	terápiára?	–	hallotta	a	saját	hangját	Robin.
És	tényleg	úgy	beszélek,	mint	egy	nyámnyila	déli!
Holly	csak	horkant	egyet.
–	 Hát	 kurvára	 nem!	 Sose	 nem	 mondtam	 másnak,	 csak	 magának.

Gondolom,	hallott	má’	ilyet	egy	csomót…
–	Ó,	persze	–	bólintott	Robin.	Ennyivel	tartozott	Hollynak.
–	Szóval	mondtam	Noelnek,	mikó’	legutóbb	hazajött	–	Holly	most	már

az	 ötödik	 pintnél	 járt,	 a	 szavak	 eléggé	 összecsúsztak	 a	 szájában	 –,	 hogy
húzzo’	a	faszba	’szt	hagyjomminket	békibe’.	Most	e’húzó’,	vagy	megyek	a
zsarukhoz,	hogy	micsiná’tál	velünk	régen,	’szt	lássuk,	mit	gondónak	majd,
pláne	hogy	mennyi	kislány	mond	olyanokat,	hogy	izélgetted	őket!
A	szófordulattól	mintha	hirtelen	megavasodott	volna	a	meleg	bor	Robin

szájában.
–	 Mer ’	 ezér ’	 rúgták	 ám	 ki	 Manchesterbe’.	 Letapizott	 egy	 tizenhárom

évest.	Biztos	Market	’Arborough-ba’	is	ugyanúgy.	Nem	akarta	e’mondani,
mér ’	jött	vissza,	de	én	tudom	ám,	hogy	biztos	megin’	valami	olyat	műve’t.
Há’	jótó’	tanult.	Na,	pere’hetek	ezze’?	–	kérdezte	Holly.
–	Szerintem	–	kezdte	Robin,	bár	 félt	kicsit	olyan	 tanácsot	adni,	amivel

csak	 még	 jobban	 bántja	 ezt	 a	 mélységesen	 sérült	 nőt	 –	 a	 rendőrség	 a
legjobb	 választása.	 De	 hát	 hol	 van	 a	 testvére?	 –	 kérdezte	 már
kétségbeesetten:	szerette	volna	kihúzni	belőle,	amiért	jött,	és	távozni.
–	Nem	 t’om	–	 felelte	Holly.	 –	Amikó’	mondtam	neki,	 hogy	megyek	a



zsarukho’,	akkó’	őrjöngött,	de	aztá’	meg…
De	itt	csak	valami	érthetetlent	mormolt,	amiből	Robin	épp	csak	ki	tudta

venni	a	„nyugdíj”	szót.
Noel	 azt	 mondta	 neki,	 megtarthatja	 a	 nyugdíját,	 ha	 nem	 megy	 a

rendőrségre.
Úgyhogy	 Holly	 most	 itt	 ül	 és	 halálra	 issza	 magát	 a	 pénzből,	 amit	 a

testvére	 azért	 adott,	 hogy	 nehogy	 kiderüljön,	 mit	 művelt.	 Holly	 arról	 is
tudott,	hogy	minden	bizonnyal	még	most	is	„izélget”	kislányokat…	vajon
arról	 is,	 mit	 állított	 Brittany?	 Vagy	 érdekelte	 egyáltalán?	 Vagy	 a	 saját
sebein	már	olyan	vastag	heg	alakult	ki,	hogy	más	kislányok	szenvedéseibe
bele	 sem	gondolt?	Még	mindig	ugyanabban	a	házban	 lakott,	 ahol	 ezek	a
dolgok	történtek,	az	ablaka	a	téglafalra,	a	szögesdrótra	néz…	vajon	miért
nem	menekült	el	ő	is,	gondolta	Robin?	Miért	nem	lógott	meg,	mint	Noel?
Miért	maradt	a	magas,	üres	fallal	szembeni	házban?
–	 Nincs	 meg	 véletlenül	 a	 telefonszáma,	 vagy	 valami	 ilyesmi?	 –

próbálkozott	tovább	Robin.
–	Nincs	–	felelte	Holly.
–	 Ebben	 az	 ügyben	 nagy	 pénz	 lehet,	 ha	 sikerül	 valami	 elérhetőséget

találnia	–	Robin	immár	minden	taktikázással	felhagyott	kétségbeesésében.
–	 A	 munka…	 helye…	 –	 mormogta	 Holly,	 miután	 néhány	 percig

gondolkodni	 látszott,	 és	 eredménytelenül	 bámulta	 a	 telefonját	 –,	 otta’
Market	’Arbrough-ba’…
Sokáig	 tartott,	 mire	 megtalálták	 Noel	 legutóbbi	 munkahelyének

telefonszámát,	 de	 végül	 sikerült.	 Robin	 leírta	 magának,	 aztán	 a	 saját
tárcájából	egy	tízest	húzott	elő,	és	Holly	készséges	kezébe	nyomta.
–	Nagyon	sokat	segített.	Tényleg	nagyon	sokat.
–	Há’	csak	csá’ók,	há’	nem?	Min’	ugyanollyan.
–	 Igen	 –	 bólintott	 Robin,	 bár	 fogalma	 sem	 volt,	 mivel	 ért	 egyet.	 –

Jelentkezni	fogok.	Megvan	a	címe.
Azzal	felállt.
–	Ja.	Maj’	talá’kozunk.	Csak	csá’ók.	Min’	ugyanollyan.
–	Úgy	érti,	a	férfiak	–	mondta	a	pultos,	aki	odajött	összeszedni	néhányat

Holly	számos	üres	pohara	közül,	és	nyilvánvalóan	elképedve	mosolygott
Robinra.	 –	 „Csávó”,	 azt	 jelenti,	 férfi.	 Azt	 akarja	mondani,	 hogy	minden
férfi	ugyanolyan.
–	Áh,	 igen	–	bólintott	Robin,	bár	 jóformán	azt	 sem	tudta,	mit	mond.	–

Nagyon	igaz.	Nagyon	köszönöm.	Viszlát,	Holly…	vigyázzon	magára…
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Desolate	landscape,
Storybook	bliss…
(Elhagyatott	táj,

Mesekönyv-öröm…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Death	Valley	Nights’
(Éjszakák	a	Halálvölgyben)

–	 Nos,	 amit	 elveszített	 magával	 a	 pszichológia	 –	 mondta	 Strike	 –,	 azt
megnyerte	a	magánnyomozás.	Ez	kurva	jó	fogás	volt,	Robin.
Megemelte	 a	McEwan-dobozt,	 és	 kortyolt	 egyet	Robin	 egészségére.	A

Land	Roverben	ültek	 egy	parkolóban,	 és	 sült	 halat	 ettek	krumplival	 nem
messze	 az	 Olympic	 nevű	 étkezdétől.	 Az	 Olympic	 fényárban	 úszó,	 nagy
ablaka	 csak	 még	 jobban	 elmélyítette	 a	 környező	 sötétet.	 A	 fény-
négyszögek	 előtt	 folyton	 fekete	 körvonalak	haladtak	 el,	majd	 átalakultak
háromdimenziós	emberi	alakba,	ahogy	beléptek	a	forgalmas	étkezdébe,	és
kilépve	ismét	árnyékokká	változtak.
–	Szóval	elhagyta	a	felesége.
–	Aha.
–	És	Holly	szerint	azóta	nem	is	látta	a	gyerekeit?
–	Így	van.
Strike	 elgondolkodva	 kortyolt	 még	 egyet	 a	 sörből.	 Szerette	 volna	 azt

hinni,	hogy	Brockbank	valóban	nincs	kapcsolatban	Brittanyvel,	de	mi	van,
ha	ez	a	gonosz	állat	valahogy	mégis	megtalálta	a	lányt?
–	Csak	azt	még	mindig	nem	tudjuk,	hol	van	–	sóhajtott	Robin.
–	 Hát	 azt	 igen,	 hogy	 itt	 nincs,	 és	 hogy	 már	 egy	 éve	 nem	 járt	 erre	 –

felelte	Strike.	–	Tudjuk,	hogy	még	mindig	engem	hibáztat	minden	bajáért,
még	mindig	kislányokat	molesztál,	és	hogy	kurvára	épelméjűbb,	mint	azt	a
kórházban	gondolták.
–	Ezt	meg	miért	gondolja?
–	 Úgy	 tűnik,	 titokban	 tartotta,	 hogy	 gyerekmolesztálással	 vádolták.



Képes	 munkát	 találni,	 amikor	 ülhetne	 otthon	 is,	 és	 felvehetné	 a
rokkantnyugdíját.	Ha	 dolgozik,	 gondolom,	 könnyebben	 találkozhat	 fiatal
lányokkal.
–	Ne…	–	motyogta	Robin,	 ahogy	Holly	 vallomása	 nyomán	 hirtelen	 a

szeme	elé	tolakodott	a	fagyasztóba	dugott	fej	képe,	olyan	fiatal,	telt,	olyan
bután	meglepett.
–	 Szóval	 Brockbank	 és	 Laing	 is	 szabadon	 kószálnak	 Angliában,	 és

mindketten	utálnak,	mint	a	szart.
Strike	a	szájába	tömött	sült	krumplit	rágcsálva	benyúlt	a	kesztyűtartóba,

és	 előhalászta	 az	 autósatlaszt,	 majd	 egy	 ideig	 némán	 lapozgatott	 benne.
Robin	az	újságpapírba	hajtogatta	a	sült	hal	maradékát,	és	odaszólt	neki:	–
Fel	kell	hívnom	anyámat.	Mindjárt	jövök!
Egy	lámpaoszlopnak	támaszkodott	nem	messze	a	kocsitól,	és	tárcsázta	a

szülei	számát.
–	Jól	vagy,	Robin?
–	Igen,	anya.
–	Mi	ez	az	egész	Matthew-val?
Robin	felnézett	a	halovány	csillagokkal	pöttyözött	égre.
–	Azt	hiszem,	szakítottunk.
–	 Azt	 hiszed?	 –	 Linda	 hangjában	 nem	 megdöbbenés	 vagy	 bánat

hallatszott,	csak	a	részletek	iránti	érdeklődés.
Robin	 aggódott,	 hogy	 talán	 elsírja	 magát,	 ha	 ezt	 kimondja	 hangosan,

most	azonban	nem	lett	könnyes	a	szeme,	még	csak	erőlködnie	sem	kellett,
hogy	nyugodtan	beszéljen.	Talán	közben	megerősödött.	Határozottan	más
megvilágításba	 helyezi	 az	 ember	 dolgait	 Holly	 Brockbank	 élettörténete
meg	az	ismeretlen	Shepherd’s	Bush-i	lány	szörnyű	halála.
–	Csak	hétfő	este	történt.
–	Cormoran	miatt?
–	Nem	–	 felelte	Robin	–,	Sarah	Shadlock	miatt.	Mint	kiderült,	Mattnek

viszonya	 volt	 vele,	 amíg	 én…	 otthon	 voltam.	 Amikor…	 tudod,	 mikor.
Miután	eljöttem	az	egyetemről.
Két	 fiatalember	 lépett	 ki	 az	Olympicből,	már	 határozottan	 nem	voltak

szomjasak,	 kiabáltak	 egymással,	 káromkodtak.	 Az	 egyikük	 meglátta
Robint,	és	oldalba	bökte	a	másikat.	Megindultak	felé.
–	Jó’	vagy,	drága?
Strike	kiszállt	a	kocsiból,	és	becsapta	az	ajtót,	sötét	alakja	legalább	egy

fejjel	tornyosult	mindkét	fiatalember	fölé.	Azok	hirtelen	elnémulva	sarkon



fordultak.	 Strike	 a	 kocsinak	 támaszkodva	 cigarettára	 gyújtott,	 az	 arca
árnyékban	maradt.
–	Anya,	ott	vagy	még?
–	És	ezt	hétfő	este	mondta	el	neked?	–	kérdezte	Linda.
–	Igen	–	felelte	Robin.
–	De	miért?
–	Megint	Cormoran	miatt	veszekedtünk	–	mormolta	Robin,	hisz	 tudta,

hogy	Strike	alig	néhány	méterre	áll	tőle.	–	„A	kapcsolatunk	baráti,	mint	a
tiéd	Sarah-val”,	mondtam	neki,	és	akkor	megláttam	az	arcát…	és	akkor	be
is	vallotta.
Az	anyja	mélyet	sóhajtott.	Robin	vigasztaló,	bölcs	szavakat	várt	most.
–	 Jaj,	 istenem!	–	Linda	csak	ennyit	mondott.	Aztán	hosszú	csend.	–	De

tényleg,	hogy	vagy,	Robin?
–	Jól	vagyok,	anya,	komolyan.	Dolgozom.	Az	segít.
–	De	miért	vagy	épp	Barrow-ban?
–	Próbáljuk	megtalálni	az	egyik	pasast,	akiről	Strike	úgy	gondolja,	talán

ő	küldte	a	lábat.
–	És	hol	alszotok?
–	A	Travelodge-ban	–	 felelte	Robin.	–	Külön	szobában,	nyilván	–	 tette

hozzá	sietve.
–	Beszéltél	már	Matthew-val,	mióta	eljöttél?
–	Folyton	SMS-eket	küldözget,	hogy	szeret.
Amint	 kimondta,	 eszébe	 jutott,	 hogy	 a	 legutóbbit	még	 el	 sem	 olvasta.

Teljesen	meg	is	feledkezett	róla.
–	Sajnálom	–	szólt	megint	az	anyjához.	–	A	ruhát,	meg	a	fogadást,	meg

mindent…	annyira	sajnálom,	anya!
–	 Ez	 most	 a	 legkisebb	 gondom	 –	 hessegette	 el	 Linda,	 aztán	 újra

megkérdezte:	–	De	tényleg	jól	vagy,	Robin?
–	 Persze,	 komolyan	 mondom,	 hogy	 jól!	 –	 Kicsit	 habozott,	 aztán

majdnemhogy	dacosan	hozzátette:	–	Cormoran	sokat	segít.
–	 De	Matthew-val	 azért	 kell	 majd	 beszélned	 –	 jegyezte	 meg	 Linda.	 –

Ennyi	év	után…	nem	teheted	meg,	hogy	nem	beszélsz	vele.
Ekkor	 tört	meg	Robin	 higgadt	 nyugalma.	Dühösen	 remegett	 a	 hangja,

reszketett	a	keze,	ahogy	ömlöttek	belőle	a	szavak:	–	Épp	két	hete	hétvégén
voltunk	 velük	 rögbimeccsen,	 Sarah-val	 meg	 Tommal!	 Ez	 a	 nő	 ott
sertepertél	 körülötte	 azóta,	 hogy	 együtt	 jártak	 egyetemre…	 viszonyuk
volt,	 amíg	 én…	amíg…	és	utána	 sem	zárta	 ki	 az	 életéből,	Sarah	 folyton



ölelgeti,	 flörtöl	 vele,	 piszkál	minket	mindenfélével,	 a	 rögbimeccsen	 épp
Strike-kal,	 ó,	 annyira	 vonzó,	 és	 tényleg	 csak	 ketten	 vagytok	 ott	 az
irodában?…	én	meg	egész	idő	alatt	azt	hittem,	ez	ilyen	egyoldalú	dolog,
annyira	tudtam,	hogy	Sarah	bepróbálkozott	Matthew-nál	még	az	egyetem
alatt,	de	azt	soha	nem	gon…	másfél	évig,	addig	volt	viszonyuk!	És	tudod,
mit	bírt	mondani?	Hogy	Sarah	csak	vigasztalta…	még	abba	is	bele	kellett
mennem,	hogy	eljöhet	az	esküvőre,	mert	ugye	én	úgy	hívtam	el	Strike-ot,
hogy	 nem	 szóltam	 Mattnek,	 ez	 volt	 érte	 a	 büntetés,	 mert	 nagyon	 nem
akartam,	 hogy	 Sarah	 ott	 legyen.	 Matt	 állandóan	 vele	 ebédelget,	 amikor
csak	arra	jár…
–	Lemegyek	Londonba	hozzád	–	szólt	hirtelen	Linda.
–	Ne,	anya…
–	Csak	egy	napra.	Elmegyünk	ebédelni.
Robin	gyengén	elnevette	magát.
–	Anya,	nálunk	nincs	ebédidő.	Ez	nem	olyan	munkahely.
–	De	én	lemegyek,	Robin!
Amikor	ilyen	keményen	szólt	az	anyja	hangja,	semmi	értelme	sem	volt

vitatkozni.
–	Azt	sem	tudom,	mikor	érünk	vissza.
–	Hát	akkor	majd	szólsz,	én	pedig	megveszem	a	vonatjegyet.
–	Hát…	hát	jó	–	ment	bele	Robin.
Csak	az	elköszönés	után	vette	észre,	hogy	végre	már	könnyes	a	szeme.

Linda	 látogatásának	gondolata	 igenis	nagy	vigaszt	 jelentett,	 bármennyire
is	szeretett	volna	úgy	tenni,	mintha	nem	így	lenne.
A	Land	Roverre	pillantott.	Strike	még	mindig	a	kocsinak	támaszkodott,

és	 most	 már	 ő	 is	 telefonált.	 Vagy	 csak	 úgy	 tett?	 Robin	 elég	 hangosan
beszélt.	Strike	tudott	igen	tapintatos	is	lenni,	ha	akart.
Lenézett	a	telefonjára,	és	megnyitotta	Matthew	üzenetét.

Anyukád	 hívott.	 Azt	 mondtam	 neki,	 munkaügyben	 vagy	 távol.
Értesíts,	 mondjam-e	 azt	 Apának,	 hogy	 nem	 jössz	 a	 szülinapi
bulijára.	Szeretlek,	Robin.	Mxxxxxx

Tessék,	 már	 megint	 kezdi:	 igazából	 nem	 hiszi	 el,	 hogy	 vége	 a
kapcsolatuknak.	Értesíts,	mondjam-e	azt	Apának…	mintha	ez	az	egész	csak
vihar	 lenne	 egy	 kanál	 vízben,	 mintha	 ő,	 Robin,	 sosem	menne	 el	 odáig,
hogy	nem	megy	 el	 az	 apja	 bulijára…	és	még	 csak	 nem	 is	 bírom	a	 hülye



apádat…
Dühösen	írt	egy	választ,	és	el	is	küldte:

Hát	nyilván	nem	megyek.

Azzal	 visszaült	 a	 kocsiba.	 Strike,	 úgy	 tűnt,	 valóban	 telefonál.	 Az
anyósülésen	 ott	 hevert	 kinyitva	 az	 autósatlasz,	 Market	 Harborough-t
nézegette	Leicestershire-ben.
–	 Jól	 van,	 te	 is	 –	 hallotta	 Strike	 hangját.	 –	 Aha.	 Találkozunk,	 ha

visszaérek.
Elin,	gondolta	Robin.
Strike	is	visszakászálódott	a	kocsiba.
–	Wardle	volt?	–	kérdezte	Robin	ártatlanul.
–	Elin	–	felelte	a	férfi.
És	tudja,	hogy	maga	itt	van	velem?	Hogy	csak	ketten	vagyunk?
Robin	érezte,	hogy	elpirul.	Fogalma	sem	volt,	honnan	merült	fel	benne

ez	a	gondolat.	Nem	mintha…
–	El	akar	menni	Market	Harborough-ba	 is?	–	kérdezte,	és	meglengette

az	atlaszt.
–	Azzal	az	erővel	–	bólintott	Strike,	és	megint	kortyolt	egyet	a	sörből.	–

Ott	 van	 Brockbank	 utolsó	 ismert	 munkahelye.	 Talán	 találunk	 valami
nyomot,	hülyeség	lenne	nem	megpróbálni…	és	ha	erre	megyünk…
Kivette	Robin	kezéből	az	atlaszt,	és	átlapozott	néhány	oldalt.
–	Csak	húsz	kilométerre	van	Corbytól.	Átugorhatnánk	oda	is	megnézni,

hogy	az	a	Laing,	aki	itt	élt	valami	nővel	2008-ban,	nem	a	mi	Laingünk-e.	A
nő	még	most	is	ott	lakik,	a	neve	Lorraine	MacNaughton.
Robin	már	hozzászokott,	milyen	kiválóan	emlékszik	Strike	a	nevekre	és

részletekre.
–	Jól	van	–	felelte,	és	megörült,	hogy	másnap	reggel	megint	nyomozni

indulnak,	nem	pedig	a	hosszú	út	várja	haza	Londonba.	És	talán	ha	találnak
is	valami	érdekeset,	még	egy	estét	kell	vidéken	tölteniük,	és	még	egy	fél
napig	 nem	 kell	 Matthew-val	 találkoznia.	 De	 aztán	 eszébe	 jutott,	 hogy
Matthew	 másnap	 este	 már	 útban	 lesz	 északra,	 az	 apja	 születésnapjára.
Mindenképpen	üres	lesz	a	lakás.
–	Vajon	lehet,	hogy	megtalálta?	–	szólalt	meg	Strike	némi	hallgatás	után.
–	Elnézést…	micsoda?	Kit?
–	Lehet,	hogy	Brockbank	megkereste	és	megölte	Brittanyt…	ennyi	idő



után?	Vagy	 csak	 rémeket	 látok,	mert	 ilyen	 kurva	 bűntudatom	 van?	 –	Az
öklével	finoman	odacsapott	a	Land	Rover	ajtajára.	–	Na,	de	a	láb	–	vitázott
magával	tovább	Strike.	–	Ugyanolyan	rajta	a	heg,	mint	az	övén	volt.	Ez	is
benne	volt	a	sztorijukban:	„majdnem	levágtam	a	lábad	kiskorodban,	csak
bejött	 anyád.”	Kibaszott	 gonosz	 állat!	Ugyan	 ki	más	 küldene	 nekem	 egy
lábat	ilyen	hegekkel?
–	Hát	–	kezdte	lassan	Robin	–,	én	tudok	okot	mondani,	hogy	miért	egy

lábat	 választott,	 és	 könnyen	 lehet,	 hogy	 egyáltalán	 semmi	 köze	 Brittany
Brockbankhez.
Strike	odafordult	hozzá.
–	Mondja!
–	Akárki	 is	 ölte	meg	 azt	 a	 lányt,	 ugyanezt	 az	 eredményt	 érte	 volna	 el

bármelyik	 testrésze	 elküldésével	 –	 nézett	 rá	 vissza	 Robin.	 –	 Egy	 karral,
vagy…	 vagy	 egy	 mellel…	 –	 itt	 minden	 erejével	 igyekezett	 tárgyilagos
hangon	 beszélni.	 –	Az	 ugyanúgy	 ránk	 hozta	 volna	 a	 rendőrséget	meg	 a
médiát.	 Az	 üzlet	 akkor	 is	 megsínylette	 volna,	 és	 minket	 is	 pont	 úgy
nyugtalanított	volna…	de	mégis	egy	jobb	lábat	választott,	és	pont	ott	vágta
le,	ahol	a	magáét	is	amputálták.
–	Gondolom,	azzal	a	kurva	dalszöveggel	kapcsolatos.	Bár…	–	gondolt

egyet	Strike	–,	nem,	most	hülyeséget	beszélek,	ugye?	Ahhoz	is	ugyanúgy
ment	volna	egy	kar.	Vagy	egy	nyak.
–	A	maga	sérülésére	akar	utalni	–	jelentette	ki	Robin.	–	Mit	jelent	neki	a

maga	hiányzó	lába?
–	Isten	tudja	–	felelte	Strike,	és	oldalról	figyelte	Robin	arcát.
–	Hősiességet	–	bökte	ki	a	lány.
Strike	horkant	egyet.
–	Nincs	abban	semmi	hősies,	ha	az	ember	rosszkor	van	rossz	helyen.
–	De	hát	maga	kitüntetett	veterán.
–	Nem	azért	tüntettek	ki,	mert	felrobbant	alattam	a	kocsi.	Az	már	előtte

volt.
–	Ezt	még	nekem	sem	mondta	eddig.
Robin	most	már	szembefordult	vele,	de	Strike	nem	akarta	másra	terelni

a	szót:	–	Folytassa!	Miért	pont	lábat?
–	A	maga	sérülése	a	háborúból	származik.	A	bátorságot	szimbolizálja,

az	 ellenség	 legyőzését.	 Az	 amputált	 lábát	 minden	 egyes	 alkalommal
említik,	 ha	 írnak	magáról	 az	 újságok.	 Szerintem…	az	 ő	 számára	 ez…	a
hírnévvel	kapcsolódik	össze,	az	elért	eredményekkel,	és…	és	a	becsülettel.



Ezt	 a	 sérülést	 próbálja	 rossz	 színben	 feltüntetni,	 valami	 szörnyűséggel
összefüggésbe	 hozni,	 hogy	 az	 olvasók	 már	 ne	 háborús	 hősként	 lássák
magát,	 hanem	 olyasvalakinek,	 aki	 megkapja	 egy	 feldarabolt	 lány	 egy
részét.	Problémákat	akar	okozni	magának,	ez	igaz,	de	közben	kevesebbé	is
akarja	tenni.	Olyan	ember,	aki	azt	akarja,	ami	magának	megvan,	azt	akarja,
hogy	ismerjék,	hogy	fontos	legyen.
Strike	lehajolt,	és	a	lábánál	álló	barna	papírzacskóból	egy	újabb	doboz

McEwant	húzott	elő.	Visszhangzott	a	fedél	pattanása	a	hideg	autóban.
–	Ha	így	van	–	szólalt	meg,	és	nézte,	ahogy	a	csikkje	szikraívet	húzva

eltűnik	 a	 sötétben	 –,	 ha	 ezt	 az	 őrültet	 valóban	 az	 húzta	 fel,	 hogy	 híres
lettem,	 akkor	Whittaker	 az	 első	 számú	 gyanúsítottunk.	Mert	 ő	mindig	 is
csak	ezt	akarta,	hogy	ünnepelt	híresség	legyen.
Robin	várt	egy	kicsit.	Strike	gyakorlatilag	semmit	sem	mondott	neki	a

nevelőapjáról,	bár	az	internetről	számos	részletet	megtudott.
–	 Nála	 nagyobb	 kibaszott	 parazitát	 életemben	 nem	 láttam	 –	 folytatta

Strike.	 –	Kitelik	 tőle,	 hogy	megpróbáljon	 valaki	mástól	 elszipkázni	 egy
kis	hírnevet.
Robin	 szinte	 érezte	 a	 szűk	 kocsiban,	 ahogy	 Strike	 megint	 feldühödik

mellette.	 A	 három	 gyanúsított	 említésére	 mindig	 ugyanúgy	 reagált:
Brockbankre	 bűntudattal,	 Whittakerre	 dühvel.	 Egyedül	 Laingről	 tudott
legalább	valamelyest	tárgyilagosan	beszélni.
–	Shanker	nem	tudott	meg	még	valamit?
–	Azt	mondja,	Catfordban	van.	De	megtalálja.	Whittaker	elvan	valahol,

valami	sötét	sarokban.	Egész	biztosan	Londonban	van.
–	Miért	ilyen	biztos	benne?
–	 Hát	 ilyen	 London,	 nem?	 –	 felelte	 Strike,	 és	 a	 sorházakat	 bámulta	 a

parkoló	 túloldalán.	 –	 Eredetileg	 yorkshire-i,	 tudja,	 de	 mostanra	 teljesen
belesimult	Kelet-Londonba.
–	De	hát	réges-rég	nem	látta,	nem?
–	 Nem	 is	 kell.	 Ismerem.	 Whittaker	 az	 a	 fajta	 söpredék,	 aki	 úgyis	 a

fővárosban	köt	ki,	hogy	majd	ott	megcsinálja	a	szerencséjét,	aztán	nem	is
megy	el	többet.	Úgy	gondolta,	egyedül	London	érdemli	meg	őt.	Mindig	a
legnagyobb	színpadra	akart	feljutni.
Csakhogy	mégsem	sikerült	kikaparnia	magát	soha	a	főváros	koszosabb

alvilágából,	 ahol	kórokozók	módjára	 tenyészett	 a	bűnözés,	 a	 szegénység
és	 az	 erőszak	–	 abból	 a	 világból,	 ahol	Shanker	még	mindig	otthon	volt.
Aki	 nem	 élt	 ott	 sosem,	 nem	 is	 értheti,	 hogy	 London	 olyan,	 mint	 egy



különálló	ország.	Talán	utálja,	hogy	több	pénz	és	hatalom	koncentrálódik
itt,	 mint	 bármelyik	 más	 brit	 városban,	 de	 azt	 nem	 értheti,	 hogy	 a
szegénységnek	is	más	az	íze,	ahol	minden	többe	kerül,	ahol	folyamatosan,
fájdalmasan	 szemmel	 látható	 a	 kérlelhetetlen	 különbség	 azok	 között,
akiknek	 sikerülnek	 a	 dolgok,	 és	 azok	 között,	 akiknek	 nem.	 Nem
kilométerekben	 lehet	 kifejezni	 a	 távolságot	 Elin	 vaníliaszín	 oszlopos,
Clarence	Terrace-on	álló	háza	meg	a	Whitechapel-beli	koszos	foglaltház
között,	ahol	Strike	anyja	meghalt.	Végtelen	űr	 tátong	közöttük,	a	születés
lottója,	a	szerencse,	a	rossz	döntések	és	szerencsés	fordulatok	választják	el
őket.	Az	anyja	és	Elin	–	mindketten	gyönyörű,	intelligens	nők,	az	egyiket
mégis	lehúzta	a	drogok,	az	emberiség	szennyének	mocsara,	a	másik	meg
ott	ül	a	makulátlan	ablakában,	magasan	a	Regent’s	Park	fölött.
Közben	Robin	 is	Londonon	 gondolkodott.	A	város	 teljesen	megigézte

Matthew-t,	bár	 a	 fiút	 egyáltalán	nem	érdekelték	azoknak	a	világoknak	az
útvesztői,	ahová	a	lány	a	napi	nyomozói	munkája	során	eljutott.	A	felszíni
csillogás	 tartotta	 izgalomban:	 a	 legjobb	 éttermek,	 a	 legjobb	 környékek,
mintha	 a	 város	 egy	 óriási	 Monopoly-tábla	 lenne.	 Mindig	 is	 lelki
konfliktusként	 élte	 meg,	 hogy	 yorkshire-i,	 hogy	Mashamból	 származik.
Az	apja	maga	is	Yorkshire-ben	született,	de	az	elhunyt	édesanyja	Surrey-
ből	 érkezett,	 és	 lerítt	 róla,	 hogy	 nagyon	 nem	 szívesen	 jött	 északra.
Kitartóan	kijavított	minden	yorkshire-i	kiejtési	formát	Matthew	és	a	húga,
Kimberly	 beszédében.	 A	 fiú	 kínosan	 helyes	 kiejtése	 volt	 az	 egyik	 oka,
hogy	 Robin	 testvéreinek	 nem	 igazán	 tetszett,	 amikor	 összejöttek.	 Hiába
tagadta	 a	 lány,	 hiába	 volt	 a	 fiúnak	 rendes,	 yorkshire-i	 neve,	megérezték
benne,	hogy	legszívesebben	déli	lenne.
–	Fura	lenne	innen	származni,	nem?	–	szólalt	meg	Strike,	még	mindig	a

sorházakat	nézve.	–	Olyan,	mint	valami	sziget.	Még	ezzel	a	kiejtéssel	sem
találkoztam	soha.
Valahol	a	közelben	férfihang	csendült,	lelkesítő	dallamot	énekelt.	Robin

először	 azt	 hitte,	 vallásos	 ének.	De	 aztán	mások	 is	 csatlakoztak	 ehhez	 az
egyéni	hanghoz,	a	szél	is	megfordult,	úgyhogy	néhány	sort	egészen	jól	ki
tudtak	venni:

”Friends	to	share	in	games	and	laughter
Songs	at	dusk	and	books	at	noon…”

„Barát	játékban-kacajban



Este	ének,	könyvek	délben…”

–	 Iskolainduló	 –	 bólintott	 Robin	 mosolyogva.	 Már	 látta	 is	 őket,	 egy
csoport	 fekete	 öltönybe	 bújt,	 középkorú	 férfi	 énekelt	 hangosan,	 ahogy	 a
Buccleuch	Streeten	mentek	felfelé.
–	 Temetés	 lehet	 –	 találgatta	 Strike.	 –	 Biztos	 régi	 iskolatársuk.	Nézzen

csak	rájuk!
Amikor	a	fekete	öltönyösök	egyvonalba	értek	a	Land	Roverrel,	egyikük

észrevette	az	érdeklődőn	figyelő	Robint.
–	Barrow-i	Fiúgimnázium!	–	kiáltott	oda	neki,	és	úgy	lökte	a	levegőbe

az	öklét,	mintha	épp	gólt	lőtt	volna.	A	többiek	ujjongva	tapsoltak,	de	volt
valami	 búskomor	 is	 ebben	 az	 alkohol	 szította	 parádézásban.	 Ismét
belekezdtek	a	dalba,	és	lassan	eltűntek	szem	elől:

”Harbour	lights	and	clustered	shipping
Clouds	above	the	wheeling	gulls…”

„A	kikötő	fénye,	hajók	a	vízen
Fent	a	felhők,	a	sirályok	röpte…”

–	A	szülővárosok	–	jegyezte	meg	Strike.
Olyanok	 jutottak	 eszébe,	mint	Ted	 bácsikája,	 ízig-vérig	 cornwalli,	 aki

egész	életét	St.	Mawesban	élte	és	ott	is	fog	meghalni,	olyan	mélyen	része	a
városkának,	hogy	amíg	csak	lakik	ott	egyáltalán	valaki,	mindig	emlékezni
fognak	 rá,	 ott	 mosolyog	 majd	 a	 életmentőkről	 készült,	 kifakult
fényképekről	a	kocsmák	falán.	Amikor	Ted	meghal	(és	Strike	remélte,	az
még	húsz-harminc	év	múlva	 lesz	csak),	ugyanúgy	gyászolják	majd,	mint
az	 ismeretlen	 barrow-i	 fiúgimnazistát,	 itallal,	 könnyekkel,	 de	 azt
ünnepelve,	 hogy	 az	 életében	 az	 övék	 volt.	 Mi	 maradt	 vajon	 a	 sötét,
nagydarab,	gyerekmolesztáló	Brockbank	után,	a	vörhenyes	feleség-kínzó
Laing	 után,	 amikor	 elhagyták	 a	 szülővárosukat?	 Remegő
megkönnyebbülés,	 hogy	 elmentek,	 félelem,	 hogy	 hátha	 visszajönnek,
sérült	emberek,	rossz	emlékek	sorozata.
–	Menjünk?	–	kérdezte	Robin	halkan,	Strike	pedig	bólintott.	A	még	égő

csikket	 a	 dobozban	 maradt	 néhány	 kortynyi	 sörbe	 dobta,	 mire	 az	 apró,
megnyugtató	szisszenéssel	kialudt.
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A	dreadful	knowledge	comes…
(Szörnyű	tudás	közeleg…)

Blue	Öyster	Cult:	‘In	the	Presence	of	Another	World’
(Más	világ	jelenlétében)

A	 Travelodge-ban	 ötajtónyira	 kaptak	 szobát	 egymástól.	 Robin	 rettegett,
hogy	a	recepciónál	ülő	férfi	kétszemélyes	szobát	akar	majd	adni,	de	Strike
ennek	elejét	vette	egy	gyors	„két	 szobát	kérünk”-kel,	mielőtt	 a	 recepciós
megszólalhatott	volna.
Tényleg	nevetséges,	hogy	ennyire	zavarban	érzi	magát,	gondolta	Robin,

hiszen	egész	nap	közelebb	voltak	egymáshoz	a	Land	Roverben,	mint	most
itt	a	liftben.	Fura	érzés	volt	jó	éjszakát	kívánni	Strike-nak,	amikor	odaértek
az	ő	 szobájához;	mondjuk	Strike	 sem	 időzött	 az	 ajtaja	 előtt.	Csak	 annyit
mondott,	 „jó	 éjt”,	 és	 ment	 tovább	 a	 saját	 szobája	 felé,	 de	 az	 ajtaja	 előtt
megvárta,	 amíg	 a	 lánynak	 sikerült	 a	 kulcsként	működő	mágneskártyával
kinyitnia	az	ajtót,	és	egy	ideges	intéssel	be	nem	lépett.
De	mégis	minek	intett	neki?	Nevetséges!
Az	 utazótáskáját	 az	 ágyra	 tette,	 és	 az	 ablakhoz	ment	 –	 kietlen	 látvány

fogadta,	 ugyanazok	 az	 ipari	 raktárépületek,	 amelyeket	már	 láttak	 néhány
órája,	 amikor	 megérkeztek	 a	 városba.	 Olyan	 érzés	 volt,	 mintha	 sokkal
régebben	jöttek	volna	el	Londonból,	mint	valójában.
A	 fűtés	 túl	 melegre	 volt	 állítva.	 Robin	 erőlködve	 kinyitotta	 az	 egyik

megvetemedett	 ablakot.	 Bezúdult	 rajta	 a	 hűvös	 éjszakai	 levegő,	 mintha
lelkesen	 el	 akarná	 foglalni	 a	 fülledt	 kis	 szobát.	 Bedugta	 a	 telefonját,
levetkőzött	és	hálóinget	húzott,	fogat	mosott	és	bebújt	a	takaró	alá,	a	hűvös
lepedőre.
Még	 mindig	 furán	 nyugtalannak	 érezte	 magát	 a	 tudattól,	 hogy	 Strike

alig	öt	szobával	arrébb	alszik.	De	ez	persze	Matthew	hibája.	Ha	lefekszel
vele,	végleg	vége	köztünk	mindennek.
Szófogadatlan	képzeletében	hirtelen	kopogást	hallott	az	ajtó	felől,	aztán,



ahogy	Strike	valami	átlátszó	ürüggyel	belép…
Ne	légy	már	nevetséges!
A	másik	oldalára	fordult,	kipirult	arcát	a	párnába	nyomta.	De	hát	mégis,

mit	 gondol?	Francba	Matthew-val,	 ahogy	 így	 elülteti	 a	 bogarat	 a	 fülébe,
ahogy	saját	magából	kiindulva	ítéli	meg	őt	is…
Strike	 eközben	még	mindig	 nem	 jutott	 el	 az	 ágyig.	A	 kocsiban	 töltött

hosszú	 órák	 során	 elgémberedett	 mindene.	 Jó	 érzés	 volt	 lecsatolni	 a
műlábát.	Bár	a	zuhany	nem	volt	épp	könnyű	menet	egy	féllábú	vendégnek,
mégis	 lezuhanyzott,	 szilárdan	 az	 ajtó	 melletti	 rúdba	 kapaszkodva,	 úgy
igyekezett	ellazítani	a	fájós	térdét	a	forró	víz	alatt.	Megtörölközött,	majd
óvatosan	 visszakecmergett	 az	 ágyhoz,	 bedugta	 a	 telefonját,	 aztán	 úgy,
meztelenül,	bebújt	a	takaró	alá.
Két	kezét	a	tarkóján	összefűzve	bámulta	a	sötét	mennyezetet,	és	Robinra

gondolt,	alig	öt	ajtóval	arrébb.	Vajon	írt	azóta	Matthew,	vajon	épp	most	is
telefonálnak,	 vajon	 a	 lány	 kihasználja,	 hogy	 egyedül	 van,	 és	ma	 először
kisírhatja	magát?
Az	 ajtaján	 beszűrődő	 hangok	 valószínűleg	 valami	 legénybúcsúból

származhattak	 –	 hangos	 férfinevetés,	 kiabálás,	 ujjongás,	 ajtócsapkodás.
Valaki	 felhangosította	 a	 zenét,	 a	 basszus	 remegve	 szólalt	 meg	 az	 ő
szobájában	 is.	 Azok	 az	 éjszakák	 jutottak	 róla	 eszébe,	 amelyeket	 az
irodájában	 töltött,	 amikor	 a	 lenti	 12	 Bar	 Caféból	 felhallatszó	 basszus	 a
kempingágya	 fémlábain	 keresztül	 a	 fejében	 is	 visszhangzott.	 Remélte,
Robin	 szobájában	 nem	 ilyen	 hangos.	 A	 lánynak	 pihennie	 kell	 –	 holnap
újabb	 négyszáz	 kilométert	 kell	 vezetnie.	 Strike	 ásított,	 a	 másik	 oldalára
fordult,	és	a	dübörgő	zene	és	a	kiabálás	dacára	szinte	azonnal	el	is	aludt.
Úgy	beszélték	meg,	hogy	másnap	reggel	az	étkezőben	találkoznak,	ahol

aztán	 Robin	 takarta	 Strike-ot,	 amíg	 az	 megtöltötte	 a	 termoszukat	 a
svédasztal	 melletti	 kávésbödönből,	 aztán	 mindketten	 telirakták	 a
tányérjukat	 pirítóssal.	 Strike	 ellenállt	 az	 angol	 reggeli	 csábításának,	 és
önmérsékletéért	 azzal	 jutalmazta	 magát,	 hogy	 jó	 néhány	 lekváros	 sütit
elcsomagolt	a	hátizsákjába.	Nyolcra	már	ismét	a	Land	Roverben	ültek,	és	a
csodás	cumbriai	 tájban	suhantak,	ahol	a	ködös	kék	ég	alatt	hangás	síkok,
tőzeglápok	 váltották	 egymást.	 Aztán	 ráhajtottak	 az	 M6-os	 délre	 vezető
oldalára.
–	Bocsánat,	hogy	nem	tudok	beszállni	a	vezetésbe	–	szólalt	meg	Strike

kávét	 kortyolgatva.	 –	 De	 ez	 a	 kuplung	 a	 halálom	 lenne.	 Vagyis
mindkettőnk	halála.



–	Semmi	baj	–	felelte	Robin.	–	Nagyon	szeretek	vezetni,	de	hát	ezt	maga
is	tudja.
Barátságos	 csendben	haladtak	 tovább.	Robin	volt	 az	 egyetlen,	 akivel	 a

volánnál	Strike	sem	érezte	kényelmetlenül	magát,	hiába	ivódott	bele	a	női
sofőrök	 elleni	 előítélet.	 Erről	 általában	 nem	 nagyon	 beszélt,	 pedig
rengeteg	 szörnyű	 élményen	 alapult	 –	 a	 cornwalli	 nénikéje	 ideges
ügyetlenkedésén,	 a	 húga,	 Lucy	 figyelmetlenségén,	 Charlotte	 vakmerő
flörtölésén	 a	 veszéllyel.	 Egy	 Különleges	 Egység-beli	 volt	 barátnője,
Tracey	 elég	 ügyesen	 vezetett	 ugyan,	 de	 egyszer	 mégis	 olyannyira
ledermedt	 félelmében	 egy	magasan	 futó,	 keskeny	 hegyi	 úton,	 hogy	meg
kellett	 állnia,	 és	 csak	 kapkodta	 a	 levegőt;	 nem	 volt	 hajlandó	 átadni	 a
kormányt,	de	továbbhajtani	is	képtelennek	bizonyult.
–	Matthew-nak	tetszett	a	Land	Rover?	–	kérdezte	Robint,	amikor	épp	egy

felüljárón	suhantak	át.
–	Nem	–	felelte	a	lány.	–	Egy	A3-as	kabriót	akar.
–	Hát	persze	–	mormogta	az	orra	alá	Strike,	és	mert	a	dübörgő	kocsiban

úgyse	hallatszott,	hozzátette:	–	A	pöcs.
Négy	óra	alatt	értek	Market	Harborough-ba,	és	út	közben	rájöttek,	hogy

még	egyikük	 sem	 járt	 a	városkában.	Közeledve	 számos	kedves	kis	 falun
haladtak	át,	nádtetős	házakat,	17.	századi	templomokat	láttak,	díszkerteket,
meg	olyan	nevű	utcákat,	mint	például	„Honeypot	Lane”.	Strike-nak	eszébe
jutott	a	Noel	Brockbank	szülőházából	feltáruló	látvány	–	a	puszta,	üres	fal,
a	szögesdrót	meg	a	tengeralattjáró-gyár.	Ugyan,	mi	szél	hozta	ide,	ebbe	a
bájos,	vidéki	környezetbe?	Vajon	miféle	cégé	az	a	telefonszám,	amit	Holly
megadott	Robinnak,	és	ami	most	ott	lapult	Strike	tárcájában?
Az	 előkelő,	 óvilági	 hangulat	 csak	 erősödött,	 amikor	 beértek	 Market

Harborough-ba.	 A	 város	 szívében	 büszkén	 meredt	 az	 égre	 a	 Szent
Dionüsziosz-templom	díszes,	régi	tornya,	mellette	pedig,	a	várost	átszelő
főút	 közepén,	 egy	 furcsa	 építmény	 állt	 –	mintha	 egy	 kis	 favázas	 ház	 lett
volna	fából	készült	oszlopokon.
Épp	 ennek	 a	 különös	 építménynek	 a	 hátsó	 részénél	 találtak

parkolóhelyet.	 Strike	 amúgy	 is	 szeretett	 volna	 elszívni	 egy	 cigarettát	 és
kinyújtóztatni	a	térdét,	kiszállt	hát,	és	odasétált	az	emléktáblához,	melyről
megtudta,	hogy	a	falábakon	álló	házikó	iskola,	és	1614-ben	épült.	Körben
arannyal	festett	bibliai	idézetek	díszítették	kívülről.
Mert	az	ember	azt	nézi,	ami	a	szeme	előtt	van,	de	az	Úr	azt	nézi,	mi	a

szívben	van.



Robin	a	kocsiban	maradt,	 a	 térképet	nézegetve	 igyekezett	megtalálni	 a
legrövidebb	 utat	 következő	 állomásuk,	 Corby	 felé.	 Strike	 elszívta	 a
cigarettáját,	és	visszamászott	az	anyósülésre.
–	 Jól	 van,	 akkor	 most	 felhívom	 a	 számot.	 Ha	 esetleg	 maga	 is

kinyújtóztatná	a	lábát,	már	majdnem	elfogyott	a	cigim.
Robin	vágott	egy	pofát,	de	elvette	a	 tízfontost,	amit	Strike	odanyújtott,

és	elindult	Benson	&	Hedgest	keresni	neki.
Első	 próbálkozásra	 foglalt	 volt	 a	 szám.	 Másodszorra	 egy	 kemény,

külföldi	 kiejtésű	 női	 hang	 szólt	 bele:	 –	 Thai	 Orchidea	 Masszázsszalon,
miben	segíthetek?
–	Jó	napot	–	kezdte	Strike	–,	egy	barátomtól	kaptam	a	számot.	Merrefelé

vannak?
A	 nő	 megadta	 a	 címet,	 ami	 a	 St.	 Mary’s	 Roadon	 volt.	 Strike	 rövid

keresgélés	után	a	térképen	látta,	hogy	alig	néhány	percnyire	a	parkolótól.
–	Van	most	szabad	masszőrjük	számomra?	–	kérdezte.
–	Milyet	kér?	–	kérdezett	vissza	a	nő.
Az	oldalsó	tükörben	látta,	hogy	Robin	már	jön	is	vissza,	vörösesszőke

haja	 kibontva	 lobog	 a	 szélben,	 a	 kezében	 egy	 csomag	 arany	 Benson	 &
Hedges	csillog.
–	Sötét	bőrűt	–	felelte	Strike	aprócska	habozás	után.	–	Thait.
–	Két	thai	hölgy	is	szabad.	Milyen	szolgáltatás	kér?
Robin	kinyitotta	a	vezető	oldali	ajtót	és	beszállt.
–	Mi	a	választék?	–	érdeklődött	Strike.
–	 Érzéki	 olajos	 masszázs,	 egy	 hölgy,	 kilencven	 font.	 Érzéki	 olajos

masszázs,	 két	 hölgy,	 százhúsz.	 Egész	 testes	 meztelen	 masszázs	 olajjal,
százötven.	Minden	egyéb	megbeszél	masszőrrel,	rendben?
–	Rendben,	akkor	a…	öö…	egyhölgyest	szeretnék	–	nyögte	ki	Strike.	–

Hamarosan	odaérek.
Azzal	letette.
–	 Egy	 masszázsszalon	 –	 fordult	 Robinhoz,	 majd	 megint	 a	 térképre

pillantott	–,	de	nem	olyan,	ahová	a	fájós	térdével	megy	az	ember.
–	Komolyan?	–	nézett	rá	a	lány	döbbenten.
–	Mindenütt	vannak	–	felelte	Strike.	–	Maga	is	tudja.
Megértette,	miért	zaklatja	ez	fel	a	lányt.	A	szélvédőn	át	eléjük	táruló	kép

akár	 a	 várost	 hirdető	 plakát	 is	 lehetett	 volna	 –	 a	 Szent	 Dinüsziosz,	 a
falábas,	kegyes	eredetű	iskola,	a	nyüzsgő,	jómódú	főutca,	a	közeli	kocsma
előtti	Szent	György-keresztes	lobogó	a	szélben.



–	És	mit	fog	most…	és	hol	van?	–	kérdezte	Robin.
–	Nincs	messze	–	 felelte	Strike,	 és	megmutatta	 a	 térképen.	–	De	előbb

egy	bankautomatát	kell	keresnem.
Komolyan	 kifizet	 egy	 masszázst,	 gondolta	 Robin	 döbbenten,	 de

fogalma	 sem	 volt,	 hogyan	 tehetné	 fel	 ezt	 a	 kérdést,	 ráadásul	 abban	 sem
volt	 biztos,	 hogy	 valóban	 meg	 akarja	 tudni	 a	 választ.	 Megálltak	 egy
bankautomatánál,	 hogy	 Strike	 még	 kétszáz	 fonttal	 tovább	 mehessen
mínuszba,	 aztán	 az	 utasításokat	 követve	Robin	 továbbhajtott	 a	 St.	Mary’s
Roadra,	 ami	 a	 főút	 végénél	 nyílt.	 Mint	 kiderült,	 tökéletesen	 tisztességes
kinézetű	 főútvonal	 volt	 ez	 is,	 ingatlanközvetítők,	 szépségszalonok,
ügyvédi	irodák	sorakoztak	mellette,	a	legtöbb	jókora,	különálló	épületben.
–	 Ez	 lesz	 az	 –	 mutatta	 Strike,	 amikor	 egy	 sarkon	 lévő,	 szerény	 ház

mellett	 mentek	 el.	 Csillogó	 lila-arany	 betűkkel	 a	 THAI	 ORCHIDEA
MASSZÁZSSZALON	felirat	díszelgett	rajta.	Csak	a	minden	ablakon	leeresztett
redőny	 utalt	 rá,	 milyen	 tevékenység	 folyik	 itt	 a	 fájós	 ízületek	 orvosilag
javasolt	 kezelésén	 kívül.	 Robin	 leparkolt	 egy	 mellékutcában,	 és	 figyelte
Strike-ot,	míg	az	el	nem	tűnt	a	szeme	elől.
Ahogy	 közeledett	 a	 masszázsszalon	 bejárata	 felé,	 Strike	 felfigyelt	 rá,

hogy	a	csillogó	felirat	mellett	az	orchidea	rajza	határozottan	egy	vaginára
hasonlít.	 Becsöngetett,	 és	 szinte	 azonnal	 ajtót	 is	 nyitott	 neki	 egy	 hosszú
hajú	férfi,	aki	majdnem	olyan	magas	volt,	mint	ő	maga.
–	Az	előbb	telefonáltam	–	mondta	neki	Strike.
A	 kidobó	 mordult	 egyet,	 és	 fejével	 egy	 vastag,	 fekete	 függöny	 felé

irányította	 az	 ajtón	 belül.	 Közvetlenül	 a	 függöny	 mögött	 apró,
szőnyegpadlós	váró	volt	két	kanapéval,	itt	egy	idősebb	thai	asszony	ült	két
thai	lánnyal	–	az	egyik	talán	tizenöt	évesnek,	ha	kinézett.	A	sarokban	lévő
tévén	 a	 Legyen	 ön	 is	 milliomos!	 ment.	 Ahogy	 Strike	 belépett,	 a	 lányok
arcán	az	unalmat	az	éber	figyelem	váltotta	fel.	Az	idősebb	asszony	felállt.
Igen	határozottan	rágógumizott.
–	Maga	telefonál,	igen?
–	Így	van	–	bólintott	Strike.
–	Akar	ital?
–	Köszönöm,	nem.
–	Szereti	thai	lányok?
–	Aha.
–	Melyiket	akar?
–	Őt	–	mutatott	Strike	a	 fiatalabbra.	A	 lány	 rózsaszín,	nyakba	akasztós



felsőt	 viselt,	 hasítottbőr	 miniszoknyát,	 és	 olcsó	 lakkbőr	 tűsarkút.
Mosolyogva	felállt.	Vékony	lábáról	Strike-nak	egy	flamingó	jutott	eszébe.
–	 Rendben	 –	 mondta	 az	 asszony.	 –	 Fizet	 most,	 megy	 privát	 helyiség

utána,	oké?
Strike	 átadott	 neki	 kilencven	 fontot,	 a	 kiválasztott	 lány	 pedig	 ragyogó

mosollyal	intett,	hogy	kövesse.	Olyan	volt	a	teste,	mint	egy	kamasz	fiúnak,
a	 nyilvánvaló	 műmelleket	 leszámítva,	 ezek	 meg	 a	 műanyag	 Barbie-
babákra	emlékeztették	Elin	kislányának	szobájában.
A	privát	helyiségbe	egy	rövid	folyosón	lehetett	bejutni	–	az	apró	szoba

egyetlen	ablakát	elsötétítették,	és	csak	halvány	lámpafény	derengett	benne.
Mindent	 áthatott	 a	 szantálfa	 illata.	 Az	 egyik	 sarokba	 egy	 zuhanyt	 is
besuvasztottak.	A	masszázsasztalt	fekete	műbőr	borította.
–	Először	akar	zuhany?
–	Köszönöm,	nem	–	felelte	Strike.
–	Oké,	 veszi	 le	 ruhája	 ott	 –	mutatott	 a	 lány	 egy	 aprócska,	 függönnyel

leválasztott	 sarokra,	 amelyben	 Strike	 a	 maga	 190	 centijével	 csak	 nagy
nehézségek	árán	fért	volna	el.
–	Jobban	érzem	magam	ruhában.	Csak	beszélni	akarok	magával.
A	 lány	 nem	 tűnt	 meglepettnek.	 Nyilván	 találkozott	 már	 mindenféle

ügyféllel.
–	 Akarja	 levegyem	 felső?	 –	 ajánlotta	 vidáman,	 és	 már	 nyúlt	 is	 a

tarkójához	kioldani	a	masnit.	–	Tíz	font	plusz,	felső	le.
–	Nem	–	ingatta	a	fejét	Strike.
–	Kézi	megkönnyebbülés?	–	ajánlotta	a	következőt	a	lány	Strike	sliccét

nézegetve.	–	Kézi	megkönnyebbülés,	olajjal,	plusz	húsz.
–	Nem,	én	csak	beszélni	akarok	magával	–	ismételte	meg	Strike.
A	lány	arcán	kétely	tűnt	fel,	aztán	hirtelen	átfutott	rajta	a	félelem	is.
–	Maga	rendőr!
–	Nem	–	 felelte	Strike,	 és	 felemelte	a	kezét,	mintha	megadná	magát.	–

Nem	vagyok	rendőr.	Egy	Noel	Brockbank	nevű	pasast	keresek.	Régebben
itt	dolgozott.	Gondolom,	az	ajtónál…	biztosan	kidobó	volt.
Épp	 azért	 választotta	 ezt	 a	 lányt,	mert	 olyan	 fiatalnak	 tűnt.	 Brockbank

hajlamait	 ismerve	 azt	 gondolta,	 a	 férfi	 leginkább	 vele	 kereshette	 a
kapcsolatot	az	itteni	dolgozók	közt,	de	a	lány	megrázta	a	fejét.
–	Nincs	itt	–	felelte.
–	Tudom	–	mondta	Strike.	–	Azt	próbálom	kideríteni,	hová	ment	innen.
–	Mama	rúgta	ki.



Vajon	 a	 tulajdonos	 az	 édesanyja,	 vagy	 ez	 csak	 aféle	 tiszteletbeli	 cím?
Strike	 jobb	szerette	volna,	ha	a	Mamát	nem	keverik	bele	ebbe.	Agyafúrt,
kemény	nőnek	tűnt.	Úgy	sejtette,	jól	megfizettetne	vele	mindent,	és	még	a
végén	kiderülne,	hogy	egyáltalán	semmit	sem	tudott	meg.	Ebben	a	lányban
örömmel	 látta	 a	 naivitást	 –	 annak	 is	 megkérhette	 volna	 az	 árát,	 hogy
egyáltalán	megerősítette,	Brockbank	valaha	itt	dolgozott,	és	már	kirúgták,
de	ez	eszébe	sem	jutott.
–	Ismerte?	–	kérdezte	a	lányt.
–	Rúgták	ki	ugyanaz	a	hét,	amikor	jöttem	–	felelte.
–	Miért	rúgták	ki?
A	lány	az	ajtó	felé	pillantott.
–	Lehet	itt	valaki,	aki	tudja,	milyen	számon	lehet	elérni,	vagy	hogy	hová

ment?
A	lány	habozott.	Strike	elővette	a	tárcáját.
–	Húsz	font	–	mutatta	–,	ha	mutat	valakit,	aki	tudja,	hol	lehet	most.	Mind

a	magáé.
A	lány	csak	állt	ott,	a	hasítottbőr	miniszoknya	aljával	babrált,	mint	egy

kisgyerek;	bámult	rá	egy	ideig,	aztán	kikapta	Strike	kezéből	a	két	tízest	és
a	szoknya	zsebébe	süllyesztette	őket.
–	Vár	itt!
Strike	 leült	 a	műbőr	masszázságyra	 és	 várt.	A	 kis	 helyiség	 tiszta	 volt,

mint	 bármilyen	 fürdő,	 és	 ez	 tetszett	 neki.	 A	 koszt	 mélységesen
lelombozónak	 találta;	 mindig	 az	 anyja	 és	 Whittaker	 jutott	 eszébe	 róla
abban	a	bűzlő	foglaltházban,	a	foltos	matracok,	a	nevelőapjának	az	orrába
kúszó,	 súlyos	 szaga.	 Itt	 viszont,	 ahol	 az	 olajos	 tégelyeket	 szép	 sorban
tartották	 egy	 kis	 szekrényke	 tetején,	 nem	 is	 lehetett	 volna	 elkerülni	 az
erotikus	 gondolatokat.	 Az	 olajos,	 egész	 testes	 meztelen	 masszázs	 képe
egyáltalán	nem	tűnt	olyan	taszítónak.
Fogalma	 sem	 volt,	 mi	 okból,	 de	 a	 gondolatai	 megint	 Robinra

terelődtek,	ahogy	ott	ül	kint	a	kocsiban.	Fürgén	talpra	állt	megint,	mintha
valami	 szégyenletes	 dolgon	 kapták	 volna,	 ekkor	 azonban	 dühös	 thai
hangok	 ütötték	 meg	 a	 fülét	 a	 folyosóról.	 Az	 ajtó	 felpattant,	 és	 ott	 állt
mögötte	a	Mama	és	a	lány,	akit	Strike	kiválasztott.	Ijedtnek	tűnt.
–	Fizet	masszázs	egy	lány!	–	szólt	rá	a	Mama	mérgesen	Strike-ra.
Az	ő	 tekintete	 is,	akárcsak	az	alkalmazottjáé,	 rögtön	a	vendég	sliccére

szegeződött.	 Ellenőrizni	 akarta,	 vajon	 történt-e	 már	 tevékenység,	 vajon
nem	csak	így	akar-e	olcsón	valami	pluszhoz	jutni.



–	Meggondol	magát!	 –	 szólt	 közbe	 kétségbeesetten	 a	 lány.	 –	Akar	 két
lány,	egy	thai,	egy	szőke.	Nem	volt	semmi!	Meggondol	magát!
–	Fizet	csak	egy	lány!	–	kiabált	tovább	a	Mama,	és	Strike	felé	böködött

karomszerű	műkörmös	ujjával.
Strike	nehéz	lépteket	hallott	a	folyosón;	arra	tippelt,	közeledik	a	hosszú

hajú	kidobó	is.
–	Szívesen	kifizetem	–	szólalt	meg,	magában	káromkodva	–	a	kétlányos

masszázst	is.
–	Még	százhúszat?	–	kiabálta	a	Mama,	nyilván	nem	hitt	a	fülének.
–	Igen	–	bólintott	Strike.	–	Persze.
Az	 asszony	 visszavitte	 a	 váróba	 fizetni.	 Túlsúlyos,	 vörös	 lány	 ült	 az

egyik	 kanapén	 mélyen	 kivágott,	 fekete	 spandexruhában.	 Reménykedve
nézett	fel.
–	 Akar	 szőke	 –	 mondta	 Strike	 kiválasztottja,	 ahogy	 az	 átadott	 újabb

százhúsz	fontot,	mire	a	vörös	arca	elkomorodott.
–	 Ingrid	 ügyféllel	 van	 –	 mondta	 a	Mama,	 és	 bedugta	 Strike	 pénzét	 a

fiókba.	–	Vár	itt,	amíg	végez.
Így	hát	Strike	leült	a	sovány	thai	lány	és	a	vörös	közé,	és	nézte	a	Legyen

ön	is	milliomos!-t,	míg	egy	alacsony,	öltönyös,	ősz	szakállú	pasas	ki	nem
jött	a	folyosóról,	aki	mindenkinek	kerülte	a	tekintetét,	és	gyorsan	eltűnt	a
fekete	 függöny	mögött,	 aztán	kisurrant	 az	 utcára.	Öt	 perccel	 később	 egy
vékony,	 hidrogénszőke	 nő	 jelent	 meg,	 aki	 Strike	 becslése	 szerint
nagyjából	 ugyanannyi	 idős	 lehetett,	 mint	 ő.	 Lila	 spandexet	 viselt	 és
combközépig	érő	csizmát.
–	Maga	megy	Ingrid	–	mondta	a	Mama,	mire	Strike	meg	a	thai	lány	erre

engedelmesen	visszaindultak	a	privát	helyiségbe.
–	 Nem	 akar	 ám	 masszázs	 –	 fordult	 a	 thai	 lány	 a	 szőkéhez	 lélegzet-

visszafojtva,	amint	becsukódott	az	ajtó.	–	Akar	tudni,	hová	ment	Noel.
A	szőke	fintorogva	végigmérte	Strike-ot.	Lehet,	hogy	több	mint	kétszer

olyan	idős	volt,	mint	a	másik	lány,	de	jól	nézett	ki,	sötétbarna	szeme	volt,
magas	arccsontja.
–	Na	őt	meg	minek	keresi?	–	kérdezte	színtiszta	essexi	kiejtéssel,	aztán

nyugodtabban	folytatta:	–	Maga	rendőr?
–	Nem	–	felelte	Strike.
A	nő	csinos	arcán	hirtelen	elömlött	a	felismerés.
–	Várjon	csak!	–	kezdte	 lassan.	–	Há’	 tudom	én,	ki	maga…	maga	az	a

Strike!	Maga	Cameron	Strike!	A	nyomozó,	aki	megoldotta	a	Lula	Landry



ügyét,	meg…	Jézusom…	nem	most	küldött	valaki	magának	egy	kibaszott
levágott	lábat?
–	Ööö…	de	igen.
–	Noelnek	maga	volt	a	kibaszott	mániája!	–	folytatta	a	nő.	–	Másról	se

hallottam	beszélni	gyakorlatilag.	Miután	maga	bekerült	a	híradóba.
–	Komolyan?
–	Aha,	azt	mondogatta,	hogy	magának	köszönheti	az	agysérülését!
–	Nem	állíthatom,	hogy	 teljes	 egészében	én	voltam.	Maga	 jól	 ismerte,

hm?
–	Annyira	nem	jól!	–	vágta	rá	a	nő;	nyilván	értette,	mire	gondolt	Strike.

–	 A	 haverját	 ismertem	 északról,	 Johnt.	 Az	 remek	 srác	 volt,	 az	 egyik
törzsvendégem,	 amíg	 el	 nem	 ment	 Szaúd-Arábiába.	 Ja,	 asszem	 együtt
jártak	iskolába.	Sajnálta	Noelt,	mert	hogy	katona	volt,	meg	gondjai	voltak,
szóval	beajánlotta	 ide.	Aszondta,	mostanában	nem	jön	neki	össze	semmi.
Engemet	is	rávett,	hogy	adjak	ki	neki	egy	szobát	meg	minden.
A	hanghordozásából	egyértelműen	kiderült,	szerinte	John	érdemtelenül

pazarolta	az	együttérzését	Brockbankre.
–	És	itt	hogy	ment	neki?
–	Hát,	 először	 rendbe’	 volt,	 de	 amint	már	 biztonságban	 érezte	magát,

csak	 beszélt,	 beszélt	 állandóan.	 A	 seregről,	 meg	 magáról,	 meg	 a	 fiáról
is…	mindig	csak	a	fiával	jött,	hogy	majd	ő	visszaszerzi.	Aszondta,	maga
miatt	 nem	 láthatja,	 de	 én	 mondjuk	 nem	 értem,	 ezt	 honnan	 vette.	 Hát
mindenki	tudhatta,	a	volt	felesége	miért	nem	akarta,	hogy	a	gyerek	körül
legyen!
–	Na	és	miért?
–	 A	 Mama	 egyszer	 rajtakapta	 az	 unokájával,	 odaültette	 a	 kislányt	 az

ölébe,	és	nyúlkált	bele	a	szoknyájába	–	válaszolta	Ingrid.	–	A	kislány	meg
hatéves.
–	Áh	–	bólintott	Strike.
–	Mikor	elment,	 tartozott	kétheti	 lakbérrel,	 azóta	 se	 láttam.	Hát	nem	 is

sírok	utána.
–	Nem	tudja,	hová	ment,	miután	innen	kirúgták?
–	Fogalmam	sincs.
–	Akkor	az	elérhetőségét	sem	tudja?
–	Talán	a	mobilszáma	megvan	még	–	válaszolt	 a	nő.	–	Azt	nem	 t’om,

még	mindig	azt	használja-e.
–	Meg	tudná	esetleg…?



–	Hát	 úgy	 nézek	 én	 ki,	mint	 akinél	 van	 telefon?	 –	 kérdezte	 Ingrid,	 és
magasra	 emelte	 a	 két	 karját.	 A	 spandex	 meg	 a	 csizmája	 a	 teste	 minden
négyzetcentiméterét	 lefedte.	 Meredező	 mellbimbóit	 is	 könnyedén	 ki
lehetett	 venni	 a	 vékony	 anyagon	 keresztül.	 Strike	 kényszerítette	 magát,
hogy	a	szemébe	nézzen,	bármekkora	is	volt	a	csábítás.
–	Nem	találkozhatnánk	később,	hogy	megadja?
–	 Nem	 szabad	 telefonszámot	 cserélnünk	 ügyfelekkel.	 Szolgáltatási

feltételek,	 drágám,	 ezért	 nem	 szabad	 telefont	 tartanunk	 magunknál.	 De
mondok	én	valamit	–	mérte	végig	tetőtől	talpig.	–	Mivel	magáról	van	szó,
meg	 mivel	 maga	 páholta	 el	 jól	 azt	 a	 szemetet,	 meg	 maga	 különben	 is
háborús	hős	meg	minden,	összefuthatunk	a	sarki	helyen,	ha	végzek.
–	Az	remek	lenne	–	bólogatott	Strike.	–	Nagyon	köszönöm!
Nem	 tudta,	 csak	 képzelte-e	 a	 nő	 szemében	 azt	 a	 kacér	 szikrát.	 Lehet,

hogy	csak	a	masszázsolajok	illata	vonta	el	a	figyelmét,	meg	hogy	mennyit
gondolt	mostanában	meleg,	csúszós	testekre.
Húsz	 percet	 várt,	 hogy	 a	 Mama	 úgy	 ítélje	 meg,	 a	 megkönnyebbülés

sikeresen	megtörtént,	aztán	elhagyta	a	Thai	Orchideát,	és	átment	az	utcán
oda,	ahol	Robin	várta	a	kocsiban.
–	 Kétszázharminc	 font	 egy	 régi	 mobilszámért!	 –	 sóhajtotta,	 ahogy	 a

lány	 elindult,	 és	 gyorsítva	 a	 városközpont	 felé	 hajtott.	 –	 Hát	 kurvára
remélem,	megérte!	Az	Adam	and	Eve	Streetet	keressük,	a	térkép	szerint	itt
van	jobbra…	van	ott	egy	Appleby’s	nevű	kávézó.	Ott	találkozom	vele	nem
sokára.
Robin	keresett	egy	parkolóhelyet,	ott	vártak,	és	arról	beszélgettek,	amit

Ingrid	mondott	 Brockbankről;	 közben	 az	 édes	 süteményeket	majszolták,
amelyeket	Strike	emelt	el	reggel	a	svédasztalról.	Robin	már	kezdte	érteni,
miért	 hízott	meg	Strike.	A	 lány	még	 sosem	dolgozott	 huzonnégy	 óránál
tovább	tartó	nyomozási	feladaton.	Amikor	az	embernek	minden	étkezését
az	 épp	 az	 útjába	 eső	 boltokból	 kell	 beszereznie	 és	 menet	 közben
elfogyasztania,	 bizony	 könnyű	 a	 gyorskajához	 meg	 a	 csokihoz
folyamodni.
–	 Ő	 az	 –	 szólalt	 meg	 Strike	 negyven	 perccel	 később.	 Gyorsan

kikászálódott	 a	 Land	 Roverből,	 és	 megindult	 az	 Appleby’s	 felé.	 Robin
nézte	 a	 közeledő	 szőkét,	 akin	most	már	 farmer	 volt	 és	műszőrme	kabát.
Igazi	modellalkattal	rendelkezett,	Robinnak	Platina	jutott	róla	eszébe.	Eltelt
tíz	perc,	aztán	tizenöt,	de	se	Strike,	se	a	nő	nem	jöttek	ki	a	helyről.
–	 Mégis	 meddig	 tart	 megadni	 egy	 telefonszámot?	 –	 kérdezte	 Robin



ingerülten,	fennhangon	a	Land	Rover	belsejétől.	Kicsit	fázott	a	kocsiban.	–
Azt	hittem,	tovább	akar	menni	Corbyba!
Strike	azt	mondta	neki,	hogy	nem	történt	 semmi	a	masszázsszalonban,

de	 hát	 az	 ember	 sosem	 tudhatja.	 Talán	 mégis	 történt.	 Talán	 ez	 a	 nő
bedörzsölte	Strike-ot	olajjal,	aztán…
Az	ujjaival	 dobolni	kezdett	 a	kormányon.	Elinre	gondolt,	 és	hogy	mit

érezne	 vajon	 a	 nő,	 ha	 tudná,	mit	 csinált	ma	 Strike.	 Aztán	 kissé	 össze	 is
rezzent,	 mert	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	 nem	 nézte	 meg	 a	 telefonját,	 nem
kereste-e	megint	Matthew.	Elővette	a	kabátja	zsebéből,	és	látta,	hogy	nem
érkezett	újabb	üzenet.	Amióta	megírta	neki,	hogy	határozottan	nem	megy
az	apja	születésnapi	bulijára,	a	fiú	elhallgatott.
A	 szőke	nő	és	Strike	kiléptek	a	kávézóból.	 Ingrid	mintha	nem	nagyon

akarta	volna	elengedni	a	 férfit	–	amikor	az	búcsút	 intett,	ő	előrehajolt	és
puszit	nyomott	az	arcára,	aztán	elsasszézott.	Strike	elkapta	Robin	 figyelő
tekintetét,	 és	 az	 arcán	 valami	 szégyenlős	 vigyorral	 szállt	 vissza	mellé	 a
kocsiba.
–	Ez	érdekesnek	tűnt	–	jegyezte	meg	Robin.
–	Nos,	nem	 igazán	–	válaszolta	Strike,	 és	már	mutatta	 is	 a	 telefonjába

elmentett	új	számot:	NOEL	BROCKBANK	MOBIL.	–	Csak	sokat	beszél.
De	ha	Robin	egy	férfi	munkatárs	lett	volna,	nem	tudott	volna	ellenállni,

és	hozzátette	volna:	„de	tökre	meglett	volna”.	Ingrid	gátlástalanul	flörtölt
vele	az	asztalnál,	szép	lassan	pörgette	végig	a	számokat	a	telefonjában,	és
közben	hangosan	azon	morfondírozott,	vajon	megvan-e	még	egyáltalán	az
a	bizonyos	telefonszám	–	a	végére	Strike	már	izgulni	is	kezdett,	mi	van,	ha
már	 valóban	 kitörölte.	 Aztán	 a	 nő	 azt	 is	 megkérdezte,	 volt-e	 már	 része
valódi,	rendes	thai	masszázsban,	finoman	érdeklődött,	minek	keresi	Noelt,
kikérdezte	 az	 ügyekről,	 amiket	megoldott,	 különösen	 a	 csodaszép	 halott
modelléről,	amelynek	kapcsán	először	figyelt	fel	rá	a	nyilvánosság;	aztán
végül	 meleg	 mosollyal	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 Strike	 az	 ő
telefonszámát	is	elmentse,	„csak	a	biztonság	kedvéért”.
–	Meg	 akarja	most	 próbálni	 Brockbank	 számát?	 –	 kérdezte	 Robin,	 és

közben	eszébe	jutott,	hogy	nézett	Strike	a	távolodó	Ingrid	után.
–	Tessék?	Nem.	Azon	még	gondolkodnom	kell.	Lehet,	 hogy	 csak	 egy

esélyünk	 lesz,	 ha	 felveszi.	 –	 Az	 órájára	 pillantott.	 –	 Na,	 menjünk,	 nem
akarok	túl	későn	odaérni	Cor…
Megcsörrent	a	kezében	a	telefon.
–	Wardle	–	nézett	rá	Strike.



Felvette,	és	kihangosította,	hogy	Robin	is	hallhassa	a	beszélgetést.
–	Mi	a	helyzet?
–	Azonosítottuk	 a	 holttestet	 –	 felelte	Wardle.	Volt	 a	 hangjában	 valami,

amiből	kitalálták,	hogy	ismerős	lesz	a	neve.	Az	ezt	követő	apró	csendben
Strike	rémült	szeme	előtt	már	meg	is	 jelent	annak	a	kislánynak	a	képe,	a
pici	 madárkaszemével.	 –	 Kelsey	 Plattnek	 hívják,	 ő	 az,	 aki	 tanácsot	 kért
magától,	hogyan	vágja	le	a	lábát.	Valódi	levél	volt.	Tizenhat	éves.
Strike-ra	 nagyjából	 ugyanannyi	 megkönnyebbülés	 és	 hitetlenkedés

szakadt	rá.	Tollat	kezdett	keresgélni,	de	Robin	már	írta	is	az	adatokat.
–	 Egy	 City	 and	 Guilds-es	 gyermekgondozási	 tanfolyamra	 járt	 valami

szakiskolában,	 ott	 ismerkedett	 meg	 Okszana	 Volosinával.	 Kelsey
egyébként	Finchley-ben	 lakott	 a	 féltestvérével	meg	 annak	 az	 élettársával.
Nekik	 azt	 mondta,	 iskolai	 gyakorlatra	 megy	 két	 hétre.	 Nem	 jelentették,
hogy	eltűnt,	mert	hát	nem	aggódtak.	Nem	 is	várták	haza,	 csak	ma	estére.
Okszana	azt	mondja,	Kelsey	nem	jött	ki	a	nővérével,	és	megkérte	őt,	nem
költözhetne-e	át	az	ő	lakásába	néhány	hétre,	hogy	kicsit	egyedül	lehessen.
Úgy	néz	ki,	alaposan	megtervezte,	arról	a	címről	írt	magának	is.	A	nővére,
érthető	 módon,	 teljesen	 kész	 van.	 Egyelőre	 nem	 nagyon	 tudtam	 belőle
semmi	értelmeset	kihúzni,	de	azt	megerősítette,	hogy	a	levélben	a	kézírás
a	húgáé,	és	úgy	tűnt,	az	se	lepte	meg	olyan	nagyon,	hogy	a	lánynak	volt	ez
a	 kattanása,	 hogy	 le	 akarta	 vágni	 a	 lábát.	 Szereztünk	 DNS-mintát	 a
fésűjéről,	és	egyezik.	Ő	az.
Megnyikordult	 az	 anyósülés,	 ahogy	 Strike	 közelebb	 hajolt	 Robinhoz,

hogy	 beleolvasson	 a	 jegyzeteibe.	 A	 lány	 érezte	 a	 ruháiba	 ivódott
dohányfüst	illatát,	meg	egy	halovány	kis	szantálfát	is.
–	A	nővérével	együtt	él	az	élettársa?	–	kérdezte	Wardle-t.	–	Egy	férfi?
–	Őrá	nem	bizonyít	semmit	–	felelte	a	nyomozó,	és	Strike	ebből	kivette,

hogy	 maga	 Wardle	 már	 megpróbálkozott	 vele.	 –	 Negyvenöt	 éves,
nyugdíjas	 tűzoltó,	nem	valami	 jó	 formában.	Rossz	a	 tüdeje,	és	golyóálló
alibije	van	az	egész	hétvégére.
–	Hétvégére?	–	kérdezett	vissza	Robin.
–	 Kelsey	 április	 elsején	 este	 ment	 el	 a	 nővérétől.	 Tudjuk,	 hogy	 2-án

vagy	3-án	halt	meg,	mert	magának	4-én	reggel	nyomták	a	lábat	a	kezébe.
Strike,	 kénytelen	 leszek	 megint	 behívni	 magát	 még	 néhány	 kérdéssel.
Rutin	az	egész,	de	muszáj	lesz	hivatalos	vallomást	tennie	a	levelekről.
Úgy	tűnt,	nem	nagyon	maradt	mit	mondani.	Strike	megköszönte	Wardle-

nek,	 hogy	 értesítette	 őket,	 aztán	 a	 nyomozó	 letette	 a	 telefont.	 Robin	 úgy



érezte,	a	csend	is	meg-megremeg	még	egy	ideig.
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…	oh	Debbie	Denise	was	true	to	me,
She’d	wait	by	the	window,	so	patiently.
(…	ó,	Debbie	Denise	oly	jó	volt	nekem,

Csak	várt	az	ablakban	türelmesen.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Debbie	Denise’
Szöveg:	Patti	Smith

–	Csak	az	időnket	vesztegettük	ezzel	az	egésszel.	Nem	Brittany.	Akkor	nem
lehet	Brockbank.
Strike	 egészen	 elképesztő	módon	megkönnyebbült.	Az	Adam	 and	Eve

Street	 színei	 hirtelen	 kitisztultak	 a	 szeme	 előtt,	 a	 járókelők	 is
vidámabbnak,	 kedvesebbnek	 tűntek,	mint	mielőtt	 felvette	 a	 telefont.	 Ezek
szerint	Brittany	most	is	él	valahol.	Ez	az	egész	nem	az	ő,	Strike	hibája	–	a
láb	nem	Brittany	lába.
Robin	 nem	 szólt	 semmit.	 Hallotta	 a	 diadalt	 Strike	 hangjában,	 érezte	 a

megkönnyebbülését.	 Persze	 ő	 sosem	 találkozott	 Brittany	 Brockbankkel,
még	csak	nem	is	látta;	de	míg	annak	örült,	hogy	a	lány	biztonságban	van,
az	így	sem	változott,	hogy	egy	másik	viszont	rettenetes	módon	meghalt.	A
bűntudat,	ami	most	legördült	Strike	válláról,	mintha	egyenesen	az	ő	ölébe
hullott	 volna.	 Hiszen	 ő	 volt	 az,	 aki	 csak	 átfutotta	 Kelsey	 levelét,	 aztán
egyszerűen	 elrakta	 a	 dilis	 fiókba,	 válasz	 nélkül.	 Vajon	 változtatott	 volna
bármin,	 gondolta,	 ha	 megkeresi	 Kelsey-t,	 és	 javasolja	 neki,	 hogy
forduljon	szakemberhez?	Vagy	ha	Strike	felhívja	és	elmondja	neki,	hogy	a
lábát	 akcióban	 veszítette	 el,	 hogy	 bármit	 is	 hallott	 a	 sérüléséről,	 az
hazugság	volt?	Fájdalmasan	hasított	bele	a	megbánás.
–	Biztos	benne?	–	kérdezte	végül	egy	teljes	percnyi	hallgatás	után,	amíg

mindketten	saját	gondolataikba	merülve	ültek.
–	Miben?	–	nézett	rá	Strike	odafordulva.
–	Hogy	nem	lehet	Brockbank.
–	Hát,	ha	a	lány	nem	Brittany…	–	kezdte	a	választ	Strike.



–	Épp	most	mesélte,	hogy	az	a	nő	az	előbb…
–	Ingrid?
–	 Ingrid	 –	 bólintott	Robin	 leheletnyi	 türelmetlenséggel	 a	 hangjában	 –,

igen.	 Épp	 most	 mesélte,	 hogy	 Ingrid	 szerint	 Brockbanknek	 maga	 a
mániája.	 Hogy	 magát	 teszi	 felelőssé	 az	 agysérüléséért,	 meg	 a	 családja
elvesztéséért	is.
Strike	elkomorulva	figyelte,	meggondolva	mindezt.
–	 Amit	 tegnap	 este	mondtam	 arról,	 hogy	 a	 gyilkos	 be	 akarja	 sározni

magát	 és	 kisebbíteni	 a	 háborús	 érdemeit,	 az	 mind	 tökéletesen	 passzol
mindenhez,	 amit	 Brockbankről	 tudunk	 –	 folytatta	 Robin	 –,	 és	 nem
gondolja,	 hogy…	 nem	 is	 tudom…	 elindíthatott	 benne	 valamit,	 amikor
találkozott	ezzel	a	Kelsey	nevű	lánnyal,	és	esetleg	meglátta	a	lábán	a	heget,
ami	pont	olyan,	mint	Brittanyé,	vagy	épp	meghallotta,	hogy	meg	akar	tőle
szabadulni?	Mármint…	–	tette	még	hozzá	bizonytalanul	–,	nem	tudjuk,	ez
az	agysérülése	pontosan	hogyan…
–	Kurvára	 nincs	 agysérülése!	 –	 csattant	 fel	 Strike.	 –	 Csak	 szimulált	 a

kórházban.	Biztos	vagyok	benne!
Robin	 nem	 felelt,	 csak	 ült	 a	 volán	mögött	 és	 nézte	 az	Adam	 and	 Eve

Streeten	sétáló	bevásárlókat.	Irigyelte	őket.	Akármi	is	foglalkoztatja	őket,
biztos	nem	darabolós	gyilkosság	az.
–	 Van	 igazság	 abban,	 amit	 mond	 –	 szólalt	 meg	 végre	 Strike.	 Robin

érezte,	hogy	most	rontott	valamennyit	a	férfi	ünnepi	hangulatán.	Strike	az
órájára	pillantott.	–	Na,	menjünk,	ideje	elindulni	Corbyba,	ha	ma	még	azt
is	el	akarjuk	intézni!
Gyorsan	 letudták	 a	 húsz	 kilométert	 a	 két	 város	 között.	 Robin	 látta	 a

főnöke	mogorva	 arcán,	 hogy	most	 alaposan	 átgondolja	 a	 Brockbankről
szóló	beszélgetésüket.	Jellegtelen	úton	hajtottak,	körülöttük	lapos	táj,	az	út
mellett	időnként	sövények,	fák.
–	Akkor	tehát	Laing	–	kezdte	Robin,	mert	ki	akarta	mozdítani	Strike-ot

ebből	a	láthatólag	kényelmetlen	mélázásából.	–	Róla	mit	is	tudunk?
–	Aha,	Laing	–	felelte	lassan	Strike.
Robin	 helyesen	 gondolta,	 hogy	 Brockbankről	 gondolkodott

elmélyülten.	 Most	 erőnek	 erejével	 kényszerítette	 magát,	 hogy	 másra
koncentráljon,	összeszedje	a	gondolatait.
–	Nos,	Laing	megkötözte	a	feleségét	és	nekiállt	egy	késsel…	tudtommal

kétszer	vádolták	meg	nemi	erőszakkal,	de	mindig	megúszta…	és	a	ringben
egyszer	 majdnem	 leharapta	 a	 fél	 arcomat.	 Összefoglalva,	 erőszakos,



agyafúrt	 egy	 szemétláda	 –	 jelentette	 ki.	 –	 De	 már	 mondtam,	 az	 anyósa
szerint	beteg	volt,	amikor	kijött	a	sittről.	Azt	mondja,	Gatesheadbe	ment,
de	 ezek	 szerint	 nem	 maradt	 ott	 sokáig,	 ha	 2008-ban	 már	 Corbyban	 élt
ezzel	a	nővel	–	azzal	nekiállt	megkeresni	Lorraine	MacNaughton	utcáját	a
térképen.	 –	 Korban	 stimmel,	 időben	 stimmel…	 meglátjuk.	 Ha	 Lorraine
nincs	otthon,	visszamegyünk	öt	után.
Strike	navigálásával	Robin	keresztülhajtott	Corby	központján,	amelyről

kiderült,	 hogy	 csak	 egy	 bevásárlóközpont	 körül	 elterülő	 beton-	 és
tégladzsungel.	 A	 város	 látképének	 legimpozánsabb	 eleme	 a	 hatalmas
irodaház	 volt,	 melyet	 fémes	 mohaként	 borítottak	 az	 antennák.	 Nem	 volt
főtér,	 sem	 régi	 templom,	 semmi,	 ami	 egyáltalán	 emlékeztetett	 volna	 a
falábakon	 álló,	 favázas	 iskolaépületre.	 Corbyt	 szigorúan	 azért	 tervezték,
hogy	 az	 1940-es	 és	 ’50-es	 években	 megszaporodó	 bevándorolt
munkásokat	letelepítsék	–	a	legtöbb	épület	egykedvű,	praktikus	benyomást
keltett.
–	 Az	 utcanevek	 fele	 skót	 –	 jegyezte	 meg	 Robin,	 ahogy	 elhaladtak	 az

Argyll	Street	meg	a	Montrose	Street	mellett.
–	Régebben	hívták	is	Kis-Skóciának,	 tudta?	–	felelte	Strike,	felfigyelve

az	 Edinburgh	 House	 felé	 irányító	 táblára.	 Azt	 hallotta,	 hogy	 az	 ipar
aranykorában	 Corbyban	 volt	 a	 legnépesebb	 skót	 populáció	 a	 határtól
délre.	A	lakások	erkélyein	andráskeresztes,	oroszlános	zászlók	lobogtak.	–
Érthető,	miért	érezhette	itt	jobban	otthon	magát	Laing,	mint	Gatesheadben.
Lehet,	hogy	voltak	erre	ismerősei.
Öt	perccel	később	már	a	város	régebbi	részében	találták	magukat	–	az

itteni	kőházakban	még	megvolt	valami	a	 falucskából,	 ami	Corby	 lehetett
az	acélgyár	előtt.	Nem	sokkal	később	meg	is	érkeztek	a	Weldon	Roadra:	itt
lakott	Lorraine	MacNaughton.
A	 házak	 masszív,	 hatos	 tömbökben	 álltak,	 kettesével	 egymás

tükörképeiként,	 ajtóik	 tehát	 egymás	 mellé	 kerültek,	 az	 ablakok	 pedig
fordított	rendben	néztek	le	rájuk.	Minden	ajtó	fölött,	a	kő	keresztgerendán,
egy	név	volt	felvésve.
–	Ott,	az	az	övé	–	mutatott	a	Summerfield	nevű	házra	Strike;	a	mellette

lévőt	Northfieldnek	hívták.
A	Summerfield-ház	előkertjét	finom	szemű	kőzúzalékkal	szórták	fel.	A

Northfield	előtt	fű	nőtt,	de	már	ideje	lett	volna	levágni;	Robinnak	erről	a
saját	lakása	jutott	eszébe	otthon,	Londonban.
–	Azt	 hiszem,	 jobb,	 ha	mindketten	megyünk	 –	 csatolta	 ki	 a	 biztonsági



övét	 Strike.	 –	 Lorraine	 bizonyára	 kényelmesebbnek	 fogja	 érezni	 a
helyzetet,	ha	maga	is	ott	van.
Úgy	 tűnt,	 a	 csengő	 nem	 működik,	 ezért	 Strike	 hangosan	 kopogott	 az

ajtón	 ökölbe	 szorított	 keze	 bütykeivel.	 Kirobbanó	 ugatás	 tudatta	 velük,
hogy	 legalább	 egy	 előlény	 a	 házban	 tartózkodik.	 Aztán	 egy	 női	 hangot
hallottak,	dühös,	de	valahogy	mégis	hatástalan	hang	volt.
–	Csitt!	Maradj	csendben!	Hagyd	már	abba!	Csitt!	Nem	szabad!
Kinyílt	 az	 ajtó,	 és	Robin	 egy	 kemény	 arcú,	 ötven	 körüli	 nőt	 pillantott

meg,	majd	egy	elhanyagolt	bundájú	Jack	Russell	terrier	rohant	ki	mérges
morgással-ugatással,	és	Strike	bokájába	süllyesztette	a	fogait.	Strike	nagy
szerencséjére	 (és	 a	 Jack	 Russell	 balszerencséjére),	 acélos	 fogadtatásban
részesült.	Felvonyított,	Robin	pedig	a	megdöbbenését	kihasználva	gyorsan
lehajolt,	 megragadta	 a	 nyakszirtjét	 és	 felemelte.	 A	 kutya	 annyira
meglepődött,	hogy	hirtelen	a	levegőben	találja	magát,	hogy	csak	lógott	ott
némán.
–	Nem	harapsz!	–	szólt	rá	Robin.
A	kutya	 láthatóan	úgy	döntött,	ha	egy	nő	elég	bátor,	hogy	 felkapja,	 az

méltó	 a	 tiszteletre.	Hagyta,	 hogy	Robin	 jobb	 fogást	 keressen	 rajta,	majd
hátrafordult	és	megpróbálta	megnyalni	a	kezét.
–	Bocsánat	–	szólalt	meg	a	nő.	–	Az	anyámé	volt.	Egy	rohadt	rémálom

ez	a	dög.	De	nézze,	maga	tetszik	neki!	Csoda!
Vállig	 érő,	 barna	 haja	 már	 őszült	 a	 tövénél.	 Mély	 ráncok	 húzódtak

vékony	ajka	két	sarkában.	Egy	botra	támaszkodott,	az	egyik	bokája	be	volt
dagadva	és	fáslizva,	szandálos	lábán	sárgásak	voltak	a	körmök.
Strike	bemutatkozott,	majd	a	jogosítványát	és	a	névjegyét	is	megmutatta

Lorraine-nek.
–	Ön	Lorraine	MacNaughton?
–	 Igen	 –	 felelte	 a	 nő	 kis	 habozás	 után.	 Tekintete	 Robinra	 siklott,	 aki

megnyugtatóan	rámosolygott	a	Jack	Russell	feje	fölött.	–	Maga	meg…	mit
is	mondott,	micsoda?
–	Nyomozó	–	válaszolta	Strike.	–	Szeretném	megkérdezni,	tud-e	nekem

bármit	mondani	Donald	Laingről.	A	telefonkönyv	szerint	néhány	éve	még
ezen	a	címen	lakott.
–	Igen,	itt	lakott	–	felelte	lassan	a	nő.
–	Még	most	is	itt	lakik?	–	kérdezte	Strike,	bár	a	választ	máris	tudta.
–	Nem.
Strike	 Robin	 felé	 intve	 folytatta:	 –	 A	 munkatársammal	 bemehetnénk



feltenni	önnek	néhány	kérdést?	Mr.	Lainget	igyekszünk	megtalálni.
Rövid	 szünet	 következett.	 Lorraine	 az	 ajka	 belsejét	 rágcsálva

elfintorodott.	Robin	a	karjába	kapta	a	Jack	Russellt,	ami	most	már	lelkesen
nyalogatta	 az	 ujjait,	 nyilván	 az	 édes	 sütemények	 ízét	 érezte	 rajta.	 Strike
szakadt	nadrágszárába	belekapott	a	szél.
–	 Jól	 van,	 jöjjenek!	 –	 szólalt	 meg	 végül	 Lorraine,	 és	 a	 botjára

támaszkodva	hátralépett,	hogy	be	tudjanak	menni	az	ajtón.
A	 levegőtlen	 nappaliban	 állott	 cigarettaszag	 terjengett.	 Számtalan

öregasszonyos	 vonás	 tűnt	 fel	 Robinnak	 –	 horgolt	 terítők	 a	 zsebkendős
dobozokon,	 olcsó,	 fodros	 díszpárnák,	 és	 a	 fényesre	 vikszolt	 kredencen
cicomás	 ruhákba	 bújtatott	 játékmacik	 ültek	 szép	 sorban.	 Az	 egyik	 fal
közepén	egy	hatalmasra	nyílt	szemű,	pantomimesnek	öltöztetett	gyerekről
készült	 festmény	éktelenkedett.	Strike	nagyjából	 annyira	 tudta	 elképzelni,
hogy	Donald	Laing	egy	ilyen	helyen	lakik,	mint	hogy	a	sarokban	egy	ökör
szunyókál.
Amint	 beléptek	 az	 ajtón,	 a	 Jack	 Russell	 vergődve	 kiszabadult	 Robin

markából,	és	megint	ugatni	kezdett	Strike-ra.
–	 Jaj,	 hagyd	 már	 abba!	 –	 nyögött	 fel	 Lorraine.	 Lehuppant	 a	 kifakult,

barna	 bársonykanapéra,	 két	 kézzel	 visszatette	 a	 befáslizott	 lábát	 egy
bőrpuffra,	 majd	 oldalra	 nyúlva	 egy	 csomag	 Superkingset	 kapott	 fel	 és
rágyújtott.
–	 Elvileg	 felpolcolva	 kell	 tartani	 –	magyarázta.	 Billegett	 a	 szájában	 a

cigaretta,	 ahogy	 fogott	 egy	 csikkekkel	 teli,	 metszett	 üveg	 hamutálat,	 és
letette	 az	 ölébe.	 –	A	nővér	minden	nap	 jön	 és	 kicseréli	 a	 kötést.	Üljenek
csak	le!
–	Mit	történt?	–	kérdezte	Robin,	és	a	dohányzóasztal	mellett	átfurakodva

odaült	Lorraine	mellé	a	kanapéra.	A	Jack	Russell	is	rögtön	felugrott	mellé,
és	nagy	kegyesen	abbahagyta	az	ugatást.
–	Rám	ömlött	egy	adag	forró	zsír,	amiben	a	krumplit	sütöttük	–	felelte

Lorraine.	–	A	munkahelyemen.
–	Jézusom!	–	nézett	nagyot	Strike,	miközben	elhelyezkedett	a	fotelben.	–

Az	valami	szörnyen	fájdalmas	lehetett!
–	Hát,	az	volt.	Azt	mondják,	legalább	egy	hónapig	itthon	kell	lennem.	De

legalább	nem	kellett	messzire	menni	a	balesetire.
Mint	kiderült,	Lorraine	a	helyi	kórház	étkezdéjében	dolgozik.
–	Na	 és	mit	 csinált	Donnie?	 –	mormogta,	 és	 kifújta	 a	 füstöt,	miután	 a

sérülését	alaposan	megtárgyalták.	–	Megint	valami	rablás,	mi?



–	Ezt	miért	mondja?	–	nézett	rá	óvatosan	Strike.
–	Hát,	engem	kirabolt	–	felelte	a	nő.
Robin	 most	 már	 látta,	 hogy	 Lorraine	 nyersesége	 csak	 álca,	 a	 hosszú

cigaretta	remegett	a	kezében,	ahogy	kimondta.
–	Mikor	történt	ez?	–	kérdezte	Strike.
–	Amikor	 lelépett	 innen.	Elvitte	minden	ékszeremet.	Anya	jegygyűrűjét

is,	mindent.	Jól	tudta,	mit	jelent	az	nekem.	Még	egy	éve	sem	halt	meg.	Aha,
egy	 nap	 csak	 úgy	 kisétált,	 és	 nem	 jött	 vissza.	 Hívtam	 a	 rendőrséget,	 azt
hittem,	 valami	 baleset	 érte.	 Aztán	 láttam,	 hogy	 üres	 a	 tárcám,	 és	 az
ékszerek	is	eltűntek.
Még	mindig	nem	tette	túl	magát	a	megaláztatáson.	Beesett	arca	kipirult,

ahogy	elmesélte	a	történetét.
Strike	benyúlt	a	zakója	belső	zsebébe.
–	Szeretnék	biztos	lenni	benne,	hogy	ugyanarról	az	emberről	beszélünk.

Ismerős	ez	a	kép?
Odaadta	 Lorraine-nek	 az	 egyik	 fényképet,	 amit	 Laing	 exanyósától

kapott	 Melrose-ban.	 A	 nagydarab,	 széles	 vállú	 Laing	 kék-sárga
skótszoknyában	állt	rajta	az	anyakönyvi	hivatal	előtt,	sötét	szeme	mint	egy
menyété,	 rókaprém-vörös,	 rövidre	 vágott	 haja	 alacsonyan	 nőtt	 a
homlokán.	 Rhona	 a	 karjába	 kapaszkodott,	 kevesebb	 mint	 fele	 olyan
szélesnek	 tűnt,	 és	 ránézésre	 nem	 rá	 szabott,	 talán	 használtan	 vett
menyasszonyi	ruhát	viselt.
Lorraine	hosszú	perceknek	tűnő	ideig	nézegette	a	képet.
–	Azt	hiszem,	ő	az.	Lehet,	hogy	ő	az	–	szólalt	meg	végül.
–	 Ezen	 nem	 látszik,	 de	 a	 bal	 alkarjára	 egy	 nagy,	 sárga	 rózsa	 van

tetoválva	–	mondta	Strike.
–	Aha	–	felelte	Lorraine	keményen.	–	Így	van.	Pontosan.
A	képet	bámulva	tovább	szívta	a	cigarettáját.
–	Akkor	nős	volt,	mi?	–	kérdezte,	és	kicsit	megremegett	a	hangja.
–	Önnek	nem	mondta?	–	szólalt	meg	Robin	is.
–	Nem.	Azt	mondta,	sosem	volt	nős.
–	Hogy	ismerkedett	meg	vele?	–	vette	át	a	kérdezést	Robin.
–	A	kocsmában	–	felelte	Lorraine.	–	De	amikor	velem	volt,	nem	nagyon

hasonlított	erre	a	képre.
A	 háta	 mögötti	 kredenc	 felé	 fordult,	 és	 gyenge	 kísérletet	 tett,	 hogy

felálljon.
–	Segítsek?	–	ugrott	gyorsan	Robin.



–	A	középső	fiókban.	Lehet,	hogy	van	róla	kép.
A	Jack	Russell	megint	ugatni	kezdett,	ahogy	Robin	kihúzta	a	mindenféle

szalvétagyűrűket,	 horgolt	 kendőcskéket,	 szuvenír	 kávéskanalakat,
fogpiszkálókat	 és	 hányódó	 fényképeket	 tartalmazó	 fiókot.	 Összeszedett,
amennyit	csak	tudott	ez	utóbbiakból,	és	odavitte	őket	Lorraine-nek.
–	 Ez	 az	 –	 szólalt	 meg	 a	 nő,	 miután	 végignézett	 sok-sok	 képet,	 rajtuk

főleg	ugyanazzal	 az	 idős	 asszonnyal:	 biztosan	 az	 anyja,	 gondolta	Robin.
Lorraine	egyenesen	Strike-nak	adta	át	a	képet.
Strike	bizony	nem	ismerte	volna	fel	Lainget,	ha	az	elmegy	mellette	az

utcán.	A	valamikori	bokszoló	 srác	 rettenetesen	meghízott,	 ami	 leginkább
az	 arcán	 látszott.	 A	 nyaka	 teljesen	 el	 is	 tűnt,	 feszült	 a	 bőre,	 a	 vonásai
eltorzultak.	Egyik	karjával	a	mosolygó	Lorraine	vállát	ölelte	át,	 a	másik
az	oldalánál	 lógott.	Ő	nem	mosolygott.	Strike	 jobban	megnézte.	A	 sárga
rózsás	 tetoválást	 ki	 tudta	 venni,	 bár	 részben	 eltakarták	 az	 egész	 alkarját
beborító,	élénkvörös	korongoknak	tűnő	foltok	a	bőrén.
–	Valami	bőrbetegsége	van?
–	 Pszoriatikus	 ízületi	 gyulladás	 –	 felelte	 Lorraine.	 –	 Elég	 ronda	 eset.

Ezért	volt	rokkantnyugdíjon.	Nem	tudott	dolgozni	sem.
–	Tényleg?	–	nézett	rá	Strike.	–	Előtte	mit	dolgozott?
–	Az	egyik	nagy	építési	vállalat	menedzsereként	jött	le	ide	–	válaszolt	a

nő.	 –	 Csak	 aztán	 megbetegedett,	 és	 nem	 tudott	 tovább	 dolgozni.	 Saját
építési	vállalata	is	volt	fent	Melrose-ban.	Ő	volt	az	ügyvezetője.
–	Tényleg?	–	kérdezte	Strike.
–	Aha,	családi	vállalkozás	volt	–	mondta	Lorraine,	és	tovább	keresgélt	a

fényképek	között.	–	Az	apjától	örökölte.	Tessék,	itt	egy	másik,	nézze!
Ezen	 a	 képen	 kézen	 fogva	 álltak,	 úgy	 tűnt,	 valami	 kerthelyiségben

fényképezték.	 Lorraine	 arca	 ragyogott,	 Laing	 meg	 üres	 arckifejezéssel
bámult,	 felpuffadt	 arcában	 vékony	 csíkokká	 szűkült	 a	 sötét	 szeme.	 Az
orvosi	előírásra	szteroidokat	szedő	emberek	jellegzetes	módján	nézett	ki.
Rókaprém-színű	 haja	 ugyanolyan	 maradt,	 máskülönben	 viszont	 Strike
csak	 nagy	 nehezen	 tudta	 kivenni	 a	 fiatal	 bokszoló	 vonásait,	 aki	 valaha
megharapta	az	arcán.
–	Mennyi	ideig	voltak	együtt?
–	 Tíz	 hónapig.	 Közvetlenül	 azután	 ismerkedtem	meg	 vele,	 hogy	 anya

meghalt.	 Kilencvenkét	 éves	 volt,	 itt	 élt	 velem.	 Én	 besegítettem	 a
szomszédban	Mrs.	Williamsnek	is,	ő	meg	nyolcvanhét	volt.	Szenilis.	A	fia
Amerikában	él.	Donnie	is	jó	volt	hozzá,	lenyírta	neki	a	füvet,	bevásárolt.



Tudta	ez	a	szemét,	mi	a	jó	neki,	gondolta	Strike.	Betegen,	munka	és	pénz
nélkül,	 ahogy	 akkor	 tengődött,	 Laing	 számára	 bizonyára	 mennyei
ajándéknak	 tűnt	 a	magányos,	 eltartottak	 nélküli	 középkorú	 nő,	 aki	 tudott
főzni,	volt	saját	lakása,	és	épp	akkor	örökölt	az	anyja	után.	Igazán	megérte
egy	 kis	 együttérzést	 színlelni,	 hogy	 erre	 rátehesse	 a	 kezét.	 Laing	 igen
karizmatikus	tudott	lenni,	ha	épp	úgy	akarta.
–	Amikor	megismerkedtünk,	 rendes	 pasasnak	 tűnt	 –	 folytatta	Lorraine

morózusan.	–	Akkor	nem	győzött	segíteni.	Pedig	ő	se	volt	jól.	Bedagadtak
az	ízületei	meg	minden.	Állandóan	injekcióra	kellett	járnia	az	orvoshoz…
Később	kicsit	szeszélyes	lett,	de	azt	hittem,	csak	az	egészsége	miatt.	Nem
lehet	 elvárni	 beteg	 emberektől,	 hogy	 folyton	 vidámak	 legyenek,	 nem?
Nem	 mindenki	 olyan,	 mint	 anya.	 Mert	 ő	 aztán	 igazi	 csoda	 volt,	 a
mindenféle	bajával	mindig	mosolygott	és…	és…
–	Hozok	egy	zsebkendőt	–	nyúlt	Robin	óvatosan	a	horgolt	terítőcskével

letakart	doboz	felé,	hogy	ne	zavarja	meg	a	Jack	Russellt,	aki	közben	már	a
lány	ölébe	hajtott	fejjel	hevert.
–	Bejelentette	az	ékszerei	eltűnését?	–	kérdezte	Strike,	miután	Lorraine

zsebkendőhöz	jutott,	és	a	jókora	slukkok	között	fel	is	használta.
–	Nem	–	 felelte	 a	nő	 röviden.	–	Ugyan	minek?	Úgysem	 találták	volna

meg.
Robin	 arra	 gondolt,	 Lorraine	 csak	 nem	 akart	 még	 a	 hatóság	 előtt	 is

megalázó	helyzetbe	kerülni,	és	ezzel	teljesen	együttérzett.
–	Viselkedett	valaha	erőszakosan?	–	kérdezte	most	Robin	finoman.
Lorraine-t,	úgy	tűnt,	meglepte	a	kérdés.
–	Nem.	Ezért	keresik?	Bántott	valakit?
–	Nem	tudjuk	biztosan	–	ingatta	a	fejét	Strike.
–	Nem	tudom	elképzelni,	hogy	bántana	bárkit	is	–	folytatta	Lorraine.	–

Nem	olyan	ember.	Ezt	a	rendőrségnek	is	elmondtam.
–	Elnézést	–	szólt	közbe	Robin,	aki	közben	az	elszunyókált	Jack	Russell

fejét	simogatta.	–	Az	előbb	azt	mondta,	nem	jelentette	a	lopást.
–	Ez	később	történt	–	felelte	Lorraine.	–	Úgy	egy	hónappal	azután,	hogy

lelépett.	Valaki	 betört	Mrs.	Williamshez,	 leütötte	 és	 kipakolta	 a	 lakást.	A
rendőrök	 tudni	 akarták,	 hol	 van	 Donnie.	 „Rég	 elment,	 elköltözött”,
mondtam	 nekik.	 „De	 egyébként	 se	 csinálna	 ilyet.”	 Jó	 volt	 Mrs.
Williamshez,	és	a	világért	sem	ütne	meg	egy	öregasszonyt.
Egyszer	régen	ott	állt	vele	kézen	fogva	abban	a	kerthelyiségben.	A	férfi

levágta	a	füvet	az	öregasszonynál.	Lorraine	egyszerűen	nem	hitte	el,	hogy



Laing	mennyire	romlott.
–	 Gondolom,	 a	 szomszédja	 nem	 tudott	 személyleírást	 adni	 a

rendőröknek	–	jegyezte	meg	kérdőn	Strike.
Lorraine	a	fejét	rázta.
–	Már	nem	is	 jött	 ide	vissza	 többet.	Egy	otthonban	halt	meg.	Most	egy

család	 lakik	 a	 Northfieldben.	 Három	 kisgyerekkel.	 Hogy	 azok	 mekkora
zajt	 csapnak…	 és	 akkor	 még	 van	 pofájuk	 nekik	 panaszkodni	 a	 rohadt
kutya	miatt!
Elértek	 a	 zsákutca	 végére.	 Lorraine-nek	 fogalma	 sem	 volt,	 hová

mehetett	 innen	Laing.	Nem	emlékezett,	hogy	a	 férfi	valaha	említett	volna
Melrose-on	 kívül	 más	 helyet	 is,	 ahová	 köti	 bármi,	 és	 soha	 egyetlen
barátjával	 sem	 találkozott.	 Amikor	 megértette,	 hogy	 nem	 jön	 vissza,
kitörölte	a	mobilszámát	a	telefonjából.	Odaadta	nekik	a	két	képet	Laingról,
de	ezen	felül	nem	tudott	többet	segíteni.
A	Jack	Russell	hangosan	tiltakozott,	ahogy	Robin	meleg	öle	kihúzódott

alóla,	és	minden	 jel	 szerint	Strike-on	akarta	kitölteni	a	mérgét,	amikor	a
nyomozó	is	felállt	a	fotelből.
–	Hagyd	 már	 abba,	 Tigris!	 –	 szólt	 rá	 bosszankodva	 Lorraine,	 ahogy

nagy	nehezen	a	kanapén	tartotta	a	lefelé	igyekvő	állatot.
–	Kitalálunk	egyedül	–	kiabált	hátra	neki	Robin	az	eszeveszett	ugatásban.

–	Nagyon-nagyon	köszönjük	a	segítségét!
Otthagyták	 a	 rendetlen,	 füstös	 nappaliban	 felpolcolt	 lábbal;	 minden

bizonnyal	 egy	 kicsit	 szomorúbban,	 kényelmetlenebb	 érzéssel,	 mint	 a
látogatásuk	 előtt.	 A	 hisztérikus	 kutyaugatás	 egész	 a	 kertkapuig	 hallható
maradt.
–	Van	az	az	érzésem,	hogy	legalább	csinálhattunk	volna	neki	egy	csésze

teát,	vagy	ilyesmi	–	szólalt	meg	Robin	némi	bűntudattal,	ahogy	visszaültek
a	Land	Roverbe.
–	 Nem	 is	 tudja,	 mekkora	 szerencséje	 volt,	 hogy	 megúszta	 –	 felelte

Strike	élénken.	–	Most	gondolja	el,	hogy	járt	az	a	szegény	öregasszony	–
és	a	Northfieldre	mutatott.	–	Összeverte	néhány	fontért!
–	Gondolja,	hogy	Laing	volt?
–	Hát	persze,	hogy	a	kurva	Laing	volt!	–	vágta	 rá	Strike,	Robin	pedig

elindította	 a	 motort.	 –	 Már	 jól	 feltérképezett	 mindent,	 amikor	 elvileg
segített	 az	 öregasszonynak,	 nem?	És	 azért	 lássuk	 azt	 is,	 hogy	 bármilyen
beteg	is	volt	elvileg	azzal	az	ízületi	gyulladásával,	azért	füvet	nyírni	meg
öregasszonyokat	félholtra	verni	még	csak	tudott!



Robin	 éhes	 volt,	 fájt	 a	 feje	 az	 állott	 cigarettafüsttől;	 csak	 bólintott,	 és
annyit	 mondott,	 hát	 úgy	 látszik.	 Nyomasztó	 beszélgetés	 volt	 ez,	 és	 nem
nagyon	tűnt	rózsásnak	a	még	két	és	fél	órányi	autózás	vissza	Londonba.
–	 Mi	 lenne,	 ha	 indulnánk?	 –	 nézett	 az	 órájára	 Strike.	 –	 Elinnek	 azt

mondtam,	ma	este	átmegyek.
–	Rendben	–	bólintott	ismét	Robin.
Mégis,	valami	okból	(talán	a	fejfájás	miatt,	 talán	a	magányos	nő	miatt,

aki	 most	 egyedül	 üldögél	 a	 Summerfieldben,	 és	 azokra	 gondol,	 akik
elhagyták)	nagyon	könnyen	el	tudta	volna	megint	sírni	magát.
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I	Just	Like	to	Be	Bad
(Nekem	csak	jó	rossznak	lenni)

Időnként	 csak	 nehezen	 bírt	 olyanokkal	 lenni,	 akik	 azt	 hitték	magukról,	 a
barátai,	 akikkel	 akkor	 találkozgatott,	 ha	 pénzre	 volt	 szüksége.	 Fő
kenyérkeresetük	a	lopás	volt,	kikapcsolódásuk	a	szombat	esti	kurvázás;	ő
népszerű	volt	közöttük,	 jó	haver,	gondolták	ezek,	cimbi,	egyenlő	partner.
Még	hogy	velük	egyenlő!
Amikor	a	rendőrök	megtalálták	a	lányt,	másra	se	vágyott,	mint	egyedül

kiélvezni	 a	 beérkező	 híreket.	 Az	 újságok	 cikkein	 remekül	 szórakozott.
Büszkeséget	 érzett,	 most	 először	 tudott	 nyugodtan,	 biztonságban	 ölni,
rászánni	 az	 időt,	 megszervezni	 mindent,	 ahogy	 akarta.	 Pont	 ugyanezt
tervezte	a	Titkárnővel	is,	hogy	legyen	ideje	kiélvezni	élve,	mielőtt	megöli.
Egyedül	 az	 érte	 csalódásként,	 hogy	 sehol	 sem	 említették	 a	 leveleket,

amelyeknek	elvileg	Strike-hoz	kellett	volna	vezetniük	a	rendőröket,	hogy
kihallgassák,	 vegzálják	 azt	 a	 szemetet,	 az	 újságok	 beletapossák	 a	 sárba,
hogy	az	ostoba	olvasók	azt	higgyék,	valami	köze	van	a	gyilkossághoz.
De	 azért	 sok-sok	 flekknyi	 írás	 jelent	meg,	 fényképek	 a	 lakásról,	 ahol

megcsinálta,	interjúk	azzal	a	csinos	rendőrnyomozóval.	A	cikkeket	elrakta
–	 ezek	 is	 emlékek,	mint	 a	 lány	darabjai,	 amelyeket	 a	magángyűjteménye
számára	elhozott.
Persze,	Az	 elől	 el	 kellett	 rejtenie	 a	 büszkeségét,	 az	 élvezetet,	mert	Az

most	 nagyon	 óvatos	 bánásmódot	 igényelt.	 Nem	 örült,	 Az	 bizony
egyáltalán	nem.	Az	élet	nem	úgy	alakult,	 ahogy	Az	elképzelte,	 neki	meg
úgy	kellett	 tenni,	mintha	nem	szarná	le	magasról,	mintha	aggódna,	 jó	fej
lenne,	mert	Az	hasznos	a	számára	–	Az	hozta	be	a	pénzt,	és	Az	láthatja	el
alibikkel	is.	Az	ember	sosem	tudhatja,	mikor	lehet	rájuk	szükség.	Egyszer
már	előfordult,	hogy	belefutott	egy	meleg	helyzetbe.
Amikor	 másodszorra	 ölt,	 Milton	 Keynesben.	 Az	 ember	 nem	 szarik	 a

saját	ajtaja	elé,	mindig	is	ezt	volt	az	egyik	alapelve.	Sem	azelőtt,	sem	azóta
nem	járt	Milton	Keynesben,	semmi	sem	kapcsolta	a	városhoz.	Ellopott	egy
kocsit,	 de	 nem	 a	 többiekkel,	 csak	 egyedül.	 Egy	 ideje	 már	 megvoltak	 a



hamis	rendszámtáblái.	Aztán	csak	úgy	autózott,	és	azon	 töprengett,	vajon
szerencséje	 lesz-e.	 Az	 első	 gyilkossága	 óta	 volt	 néhány	 kudarcot	 vallott
próbálkozása	 –	 próbált	 kocsmákban,	 klubokban	 lányokkal	 szóba
elegyedni,	elvágni	őket	a	többiektől,	de	ez	már	nem	ment	olyan	jól,	mint
régen.	Azt	tudta,	hogy	nem	néz	ki	olyan	jól,	mint	valaha,	de	mégsem	akart
belecsúszni	abba	a	mintába,	hogy	csak	prostituáltakat	csinál.	A	rendőrség
azért	 összerakja	 a	 dolgokat,	 ha	 az	 ember	 mindig	 ugyanúgy	 dolgozik.
Egyszer	 sikerült	 egy	 spicces	 lány	mögött	 besurrannia	 egy	 sikátorba,	 de
mielőtt	 még	 előhúzhatta	 volna	 a	 kést,	 felbukkant	 egy	 csapat	 vihorászó
gyerek,	 ő	 meg	 kereket	 oldott.	 Ezután	 feladta,	 hogy	 a	 szokásos	 módon
próbáljon	lányokat	összeszedni.	Kénytelen	lesz	erővel.
Már	 órák	 óta	 kocsikázott	 körbe-körbe	 egyre	 csalódottabban,	 mert

Milton	 Keynesben	 még	 potenciális	 áldozatra	 emlékeztető	 lányt	 se	 talált.
Éjfél	előtt	 tíz	perccel	már	majdnem	feladta,	és	elindult	volna	keresni	egy
kurvát,	 amikor	meglátta	 azt	 a	 lányt.	Egy	körforgalomban,	 az	 út	 közepén
veszekedett	a	barátjával,	rövid,	barna	hajú	lány,	farmerben.	Ahogy	elment
mellettük,	a	visszapillantóban	rajtuk	tartotta	a	szemét.	Látta,	ahogy	a	lány
otthagyja	a	srácot,	a	méregtől,	sírástól	pont	olyan,	mintha	be	lenne	rúgva.
A	 feldühödött	 fiú	 utánakiabált,	 aztán	 undorodó	 gesztusal	 eltámolygott	 az
ellenkező	irányba.
Megfordult	az	úton,	és	megindult	vissza,	a	 lány	felé.	Az	zokogott,	úgy

ment	előre,	a	kabátja	ujjával	törölgette	a	szemét.
Ő	letekerte	az	ablakot.
–	Jól	van,	drágám?
–	Húzz	a	picsába!
Megpecsételte	 a	 sorsát,	 amikor	 dühösen	 beugrott	 a	 bokrok	 közé	 az	 út

mellett,	hogy	a	mellette	lépésben	haladó	autótól	megszabaduljon.	Ha	megy
még	száz	métert	előre,	jól	megvilágított	útszakaszra	ért	volna.
Mást	 nem	 is	 kellett	 tennie,	 mint	 lefordulni	 az	 útról	 és	 leparkolni.	 A

símaszkot	 még	 azelőtt	 felhúzta,	 hogy	 kiszállt	 volna	 a	 kocsiból,	 a	 kés
készen	állt	a	kezében,	és	szép	nyugodtan	visszasétált	oda,	ahol	a	lány	eltűnt
a	 bokrok	 között.	Hallotta	 is,	 ahogy	 küszködve	 próbál	 kitörni	 a	 sűrű	 fás-
bokros	 részből	 –	 ezeket	 azért	 tették	 ide	 a	 város	 tervezői,	 hogy	 a	 széles,
szürke	autópálya	vonalán	lágyítsanak	kicsit.	Itt	nem	voltak	lámpaoszlopok.
Az	 elhaladó	 sofőrök	 előtt	 láthatatlan	 maradt,	 ahogy	 megkerülte	 a	 sötét
bokorcsoportot.	 És	 amikor	 a	 lány	 végre	 áttört	 a	 levelek	 kerítésén,	 ki	 az
útra,	ő	készen	állt,	hogy	a	késsel	rögtön	vissza	is	kényszerítse.



Egy	 órát	 töltött	 a	 bokrok	 között,	 mielőtt	 otthagyta	 volna	 a	 holttestet.
Kitépte	 a	 füléből	 a	 fülbevalókat,	 aztán	 felszabadultan	 nekiesett	 a	 késsel,
darabokat	 vágott	 le	 belőle.	 Amikor	 épp	 nem	 jött	 semmi,	 lihegve
visszaszaladt	 a	 sötétben	 a	 lopott	 kocsihoz,	 még	 mindig	 a	 símaszkkal	 a
fején.
És	 elhajtott,	 minden	 egyes	 sejtje	 felizgatva	 és	 kielégítve	 ujjongott,	 a

zsebe	pedig	lassan	átázott.	Csak	ekkor	oszlott	el	a	szeméről	a	köd.
Legutóbb	a	munkahelyéről	hozott	egy	kocsit,	amit	aztán	a	munkatársai

szeme	 láttára	 takarított	 ki	 alaposan.	 De	 most	 nem	 nagyon	 hitte,	 hogy
lehetséges	 lenne	 kiszedni	 a	 vért	 ezekből	 a	 textil	 üléshuzatokból,	 és
mindenen	 ott	 lenne	 a	 DNS-e.	 Ugyan	 mihez	 kezd	 most?	 Ekkor	 jutott	 a
legközelebb	ahhoz,	hogy	pánikba	essen.
Még	 néhány	 kilométerrel	 északabbra	 hajtott,	 és	 otthagyta	 a	 kocsit	 egy

elhagyatott	 mezőn,	 messze	 a	 főúttól,	 ahol	 egyetlen	 épület	 sem	 volt	 a
közelben.	 Itt	 aztán,	 bár	 remegett	 a	 hidegtől,	 leszerelte	 a	 hamis
rendszámtáblákat,	 az	 egyik	 zokniját	 beleáztatta	 a	 benzintankba,	 aztán
bedobta	 a	 véres	 vezetőülésre	 és	 meggyújtotta.	 Sokáig	 tartott,	 mire
rendesen	 begyulladt	 a	 kocsi,	 többször	 vissza	 is	 kellett	 mennie,	 hogy
rásegítsen,	de	végül	hajnali	háromkor	a	fák	rejtekéből	figyelte	dideregve,
ahogy	felrobban.	Akkor	futásnak	eredt.
Tél	 volt,	 ami	 legalább	 annyi	 előnnyel	 járt,	 hogy	 a	 símaszk	 nem	 szúrt

szemet	 senkinek.	 A	 rendszámtáblákat	 elásta	 az	 erdőben,	 aztán	 lehajtott
fejjel,	 kezét	 a	 zsebébe	dugva,	 a	kincsei	közé,	 tovább	 sietett.	Az	 is	 eszébe
jutott,	hogy	a	kincseket	is	elássa,	de	egyszerűen	nem	bírta	rávenni	magát.
A	 nadrágján	 sárral	 álcázta	 a	 vérfoltokat,	 az	 állomáson	 sem	 vette	 le	 a
símaszkot,	a	vonaton	meg	beállt	a	fülke	sarkába	és	úgy	tett,	mintha	részeg
lenne,	 hogy	 senki	 se	 menjen	 a	 közelébe	 –	 magában	 motyogva	 olyan
veszélyes,	 őrült	 hatást	 tudott	 elérni,	 ami	 kordonként	 vette	 körül,	 ha
egyedül	akart	lenni.
Mire	hazaért,	már	meg	is	találták	a	lány	holttestét.	Megnézte	a	híradóban

este,	 közben	 az	 ölében	 tartott	 tálcáról	 vacsorázott.	 A	 kiégett	 kocsit	 is
megtalálták,	de	a	rendszámtáblákat	nem,	ráadásul	–	és	ez	volt	az	ő	páratlan
szerencséjének	 legfényesebb	 bizonyítéka,	 hogy	 valami	 fura	 védelmező
varázslatot	bocsátott	rá	a	világegyetem	–	a	fiút,	akivel	a	lány	veszekedett,
letartóztatták,	 megvádolták	 a	 gyilkossággal,	 és	 bár	 egészen	 átlátszóan
gyenge	 bizonyítékok	 voltak	 csak	 ellene,	 el	 is	 ítélték!	Néha	még	most	 is
elneveti	magát,	ha	eszébe	jut	az	ő	büntetését	töltő	kis	pöcsfej…



Viszont	 megtanulta	 a	 leckét	 a	 hosszú-hosszú,	 sötét,	 autóban	 töltött
órából,	amikor	 jól	 tudta,	hogy	végzetes	 lehet,	ha	 rendőrökkel	 találkozik,
amikor	rettegett	tőle,	hogy	kiüríttetik	vele	a	zsebét,	vagy	hogy	egy	élesebb
szemű	 utastársa	 felfigyel	 a	 ruhájára	 száradt	 vérre.	 Tervezz	meg	minden
részletet!	Semmit	se	hagyj	a	véletlenre!
Ezért	 kellett	 tehát	 most	 kiszaladnia	 Vick	 VapoRubért.	 A	 legeslegelső

szempont	 most	 az,	 hogy	 tegyen	 róla,	 Annak	 a	 hülye	 új	 dolgai	 nem
zavarnak	bele	az	ő	dolgaiba.
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I	am	gripped,	by	what	I	cannot	tell…
(Markába	szorít,	de	nem	tudom,	mi	az…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Lips	in	the	Hills’
(Ajkak	a	lejtőn)

Strike	 már	 megszokta	 a	 nyomozói	 munkája	 által	 követelt	 váltogatást	 a
gyors	 cselekvés	 és	 a	 kényszerű	 passzivitás	 között.	 Ennek	 ellenére	 a
Barrow-t,	 Market	 Harborough-t	 és	 Corbyt	 körbejáró	 útjukat	 követő
hétvégén	valami	különös	nyugtalanság	uralkodott	rajta.
Ahogy	 az	 utóbbi	 néhány	 évben	 fokozatosan	 visszaállt	 a	 civil	 életbe,

olyasfajta	feszültségekkel	is	meg	kellett	birkóznia,	amelyektől	a	seregben
védve	volt.	Féltestvére,	Lucy,	az	egyetlen,	akivel	együtt	is	gyerekeskedtek,
szombaton	kora	reggel	hívta,	hogy	megtudja:	miért	nem	válaszolt	még	a
középső	unokaöccse	szülinapi	bulijára	szóló	meghívóra.	Strike	elmondta
neki,	hogy	vidéken	volt,	nem	is	látta	az	irodába	érkezett	postát,	de	a	lány
oda	se	figyelt	rá.
–	 Jack	 számára	 te	 vagy	 a	 hős,	 tudod!	 –	 mondta.	 –	 Nagyon-nagyon

szeretné,	ha	jönnél.
–	Bocs,	Lucy	–	felelte	Strike	–,	nem	megy.	De	küldök	ajándékot.
Ha	 még	 mindig	 a	 Különleges	 Nyomozó	 Egységben	 dolgozott	 volna,

Lucy	nem	gondolta	volna,	hogy	 így	zsarolhatja.	Akkor	még	könnyű	volt
elkerülni	a	családi	eseményeket,	hiszen	ide-oda	repkedett	a	világban.	Lucy
is	 a	 hadsereg	 hatalmas,	 kérlelhetetlen	 gépezetének	 egy	 pótolhatatlan	 kis
részeként	 tekintett	 rá.	De	mikor	 látta,	hogy	Strike	 továbbra	 sem	hajlandó
beleállni	 az	 ő	 világképébe	 (ahol	 az	 elkeseredett	 nyolcéves	 unokaöccs
hiába	várja	Cormoran	bácsit	a	kertkapunál),	 felhagyott	a	próbálkozással,
és	inkább	arról	érdeklődött,	hogy	megy	a	nyomozás	a	pasas	után,	aki	azt	a
lábat	 küldte.	 A	 hangjában	 az	 volt	 benne,	 hogy	 valami	 módon
szégyellnivaló	dolog,	ha	az	embernek	egy	 lábat	küldenek.	Mivel	 szerette
volna	már	lezárni	a	beszélgetést,	Strike	azt	a	valótlan	választ	adta,	hogy	a



rendőrségre	bízza	az	egészet.
Bármennyire	is	kedvelte	a	húgát,	Strike	már	elfogadta,	hogy	viszonyuk

szinte	 teljes	 egészében	 a	 közös	 és	 nagyrészben	 traumatikus	 emlékeken
alapul.	 Sosem	 mondott	 el	 Lucynak	 bizalmas	 dolgokat,	 hacsak	 a	 külső
körülmények	nem	tették	feltétlenül	szükségessé	–	abból	az	egyszerű	okból
kifolyólag,	 hogy	 az	 ilyen	 bizalmas	 közlései	 általában	 riadalmat	 vagy
aggodalmat	váltottak	ki	a	 lányból.	Lucy	az	örök	csalódottság	állapotában
élt,	 hogy	 a	 bátyja	 még	 harminchét	 évesen	 is	 ellenáll	 mindazoknak	 a
dolgoknak,	 amelyek	 őszerinte	 boldoggá	 tennék	 –	 a	 rendes	munkaidővel
járó	munkahelynek,	több	pénznek,	feleségnek,	gyerekeknek.
Annak	örömére,	hogy	sikerült	leráznia,	Strike	csinált	magának	még	egy

csésze	 teát	 (ma	 reggel	 már	 a	 harmadikat),	 és	 egy	 halom	 újsággal
visszadőlt	az	ágyra.	Nem	egy	lehozta	a	gyilkosság	áldozatává	vált	Kelsey
Platt	 fotóját,	 a	 lány	 tengerészkék	 iskolai	 egyenruhát	 viselt,	 egyszerű,
pattanásos	arcán	mosoly.
Strike	még	 alsónadrágban	 szép	 lassan	 elfogyasztott	 egy	 csomag	Rich

Tea	teasüteményt,	bár	a	szőrösen	gömbölyödő	hasának	nem	tett	igazán	jót
a	rengeteg	gyorskaja	és	csoki,	amin	az	utóbbi	két	hétben	élt;	mindeközben
átfutotta	 a	 cikkek	 legtöbbjét,	 de	 nem	 talált	 bennük	 semmit,	 amit	 már	 ne
tudott	volna.	Így	hát	inkább	a	másnapi	Arsenal–Liverpool-meccsről	szóló
előzetesnek	látott	neki.
Még	nem	fejezte	be,	amikor	csörgött	a	telefonja.	Észre	sem	vette	addig,

mennyire	 feszült,	 olyan	 gyorsan	 felkapta,	 hogy	 Wardle	 teljesen
meglepődött.
–	Azt	a	kurva,	ez	gyors	volt!	Épp	rajta	ült,	vagy	mi?
–	Mi	a	helyzet?
–	 Kimentünk	 Kelsey	 nővéréhez,	 őt	 Hazelnek	 hívják,	 ápolónő.

Utánanézünk	 Kelsey	 minden	 napi	 kapcsolatának,	 végigmentünk	 a
szobáján,	nálunk	van	a	laptopja.	Egy	olyan	netes	fórumra	irkált,	 tudja,	az
olyanoknak,	 akik	 le	 akarnak	 vágni	 magukból	 részeket…	 és	 magáról
kérdezősködött.
Strike	a	mennyezetre	bámulva	megvakarta	sűrű,	göndör	haját,	és	tovább

hallgatta.
–	 Néhány	 olyannak,	 akivel	 rendszeresen	 kommunikált	 a	 fórumokon,

megvannak	az	adatai.	Hétfőre	képek	is	lesznek…	maga	hol	lesz	akkor?
–	Itt,	az	irodámban.
–	A	nővére	élettársa,	ez	a	nyugdíjas	tűzoltó,	azt	mondja,	Kelsey	folyton



olyanokról	 kérdezgette,	 akik	 balesetek	 után	 épületekbe	 vagy	 autókba
szorultak.	Úgy	tűnik,	tényleg	nagyon	meg	akart	szabadulni	a	lábától.
–	Jézusom	–	mormogta	Strike.
Mikor	Wardle	 letette,	 Strike	 már	 képtelen	 volt	 visszatérni	 az	 Arsenal

háttérben	meghúzódó	dolgaihoz.	Néhány	perc	után	már	nem	is	próbált	úgy
tenni,	 mintha	 olyan	 nagyon	 érdekelné	 Arsène	Wenger	 csapatának	 sorsa,
inkább	 visszatért	 a	 plafon	 repedéseinek	 bámulásához,	 a	 telefonja
szórakozott	babrálásához.
Annyira	 szörnyen	 megkönnyebbült,	 hogy	 a	 láb	 nem	 Brittany

Brockbanké,	hogy	nem	gondolkodott	 annyit	 az	 áldozaton,	mint	 rendesen
tette	volna.	Most	először	tűnődött	el	Kelsey-ről	és	a	lány	neki	írt	leveléről,
amit	ő	még	csak	el	sem	olvasott.
Strike	 visszataszítónak	 érezte	 a	 gondolatot,	 hogy	 bárki	 szándékosan

amputációra	 törekedjen.	 Csak	 forgatta,	 forgatta	 a	 telefonját	 a	 kezében,
összeszedett	 gondolatban	 mindent,	 amit	 csak	 Kelsey-ről	 tudott,	 próbált
elképzelést	 alkotni	 róla	 a	 puszta	 nevéből	 meg	 a	 sajnálattal	 kevert
viszolygásból,	amit	iránta	érzett.	A	lány	tizenhat	éves	volt;	nem	jött	ki	jól	a
nővérével;	 gyermekgondozást	 tanult…	Strike	 előkapta	 a	noteszét,	 és	 írni
kezdett:	 főiskolai	kapcsolat?	Oktató?	A	lány	az	 interneten	kérdezősködött
őutána.	 De	 miért?	 Honnan	 szedte,	 hogy	 Strike	 maga	 amputálta	 a	 lábát?
Vagy	ezt	 a	 fantáziát	ő	maga	dolgozta	ki,	 valami	 róla	 szóló	újságcikkből
kiindulva?
Elmebetegség?	Fantáziálás?	–	írta.
Wardle	 utánanéz	 az	 internetes	 kapcsolatainak.	 Strike	 ceruzája	megállt,

ahogy	eszébe	 jutott	 a	kép	Kelsey	kicsit	duci	 arcú	 fejéről	 a	 fagyasztóban,
ahogy	üveges	 szemmel	néz	 a	 lencsébe.	Olyan	kisgyerekesen	duci.	Egész
végig	úgy	érezte,	sokkal	 fiatalabbnak	néz	ki	huszonnégynél.	De	 igazából
még	tizenhatnál	is	fiatalabbnak.
Letette	 a	 ceruzát,	 és	megint	 a	 telefonját	 kezdte	 forgatni	 a	 bal	 kezében

gondolkodás	közben…
Vajon	 Brockbank	 „valódi”	 pedofil,	 ahogy	 egy	 pszichológus	 mondta,

akivel	 Strike	 egy	 másik	 seregbeli	 nemi	 erőszak	 ügyében	 találkozott?
Olyan	 férfi,	 aki	 csakis	 gyerekekhez	 vonzódik	 szexuálisan?	Vagy	 valami
másféle	 erőszakos	 molesztáló,	 olyan	 férfi,	 aki	 csak	 azért	 pont	 fiatal
lányokat	 támad	 meg,	 mert	 bárhol	 megtalálhatók	 és	 könnyen	 halálra
rémíthetők,	 de	 ha	 könnyű	 préda	 akad	 elébe,	 szexuálisan	 tágabb	 skálán
mozog?	Más	 szóval,	 egy	 gyerekes	 külsejű	 tizenhat	 éves	 vajon	 túl	 öreg,



hogy	Brockbanket	szexuálisan	is	vonzza,	vagy	megerőszakol	ő	bármilyen
nőt,	 akinek	 be	 tudja	 fogni	 a	 száját,	 ha	 lehetősége	 adódik?	 Strike-nak
egyszer	 egy	 tizenkilenc	 éves	 katonát	 kellett	 kihallgatnia,	 aki	megpróbált
megerőszakolni	 egy	hatvanhét	 éves	 asszonyt.	Vannak,	 akiknek	 erőszakos
szexuális	preferenciái	csak	az	alkalomra	várnak.
Strike	még	nem	hívta	fel	Brockbank	számát,	amit	Ingridtől	kapott.	Sötét

tekintete	 az	 apró	 ablakra	 siklott,	 amelyben	 gyenge	 napfényes	 ég	 tűnt	 a
szemébe.	 Lehet,	 hogy	 át	 kellett	 volna	 adnia	 a	 számot	Wardle-nek.	 Vagy
lehet,	hogy	most	fel	kéne	hívnia…
De	amikor	már	el	is	kezdett	lefelé	görgetni	a	telefonkönyvében,	mégis

meggondolta	magát.	Ugyan	mire	ment	eddig	azzal,	hogy	elárulta	Wardle-
nek	 a	 gyanúit?	 Semmire.	 A	 nyomozó	 a	 saját	 főhadiszállásán
tevékenykedik,	 nyilván	 a	 nyomok	 között	 válogat,	 saját	 elképzeléseit
teszteli,	Strike	ötleteit	pedig,	már	amennyire	eddig	kivehette,	alig	nagyobb
súllyal	 kezeli,	 mint	 bárki	 más	 bizonyíték	 nélküli	 megérzéseit	 kezelné.
Hiába	 rendelkezik	 annyi	 emberrel,	 még	 mindig	 nem	 találta	 meg	 se
Brockbanket,	se	Lainget,	se	Whittakert,	és	ez	nem	úgy	néz	ki,	mintha	olyan
fontosnak	tartaná	őket.
Nem,	ha	meg	akarja	találni	Brockbanket,	nyilván	ahhoz	a	fedősztorihoz

kell	tartania	magát,	amit	Robin	kitalált:	az	ügyvédéhez,	aki	kártérítést	akar
szerezni	az	exőrnagynak.	Talán	fontos	lehet	még,	hogy	Barrow-ban	ehhez
háttértörténetet	 is	alkottak	Brockbank	testvérével,	aminek	tanúi	is	vannak.
Sőt	ült	 fel	hirtelen	az	ágyon	Strike	–	az	 jutott	eszébe,	 talán	 jó	ötlet	 lenne
most	 azonnal	 felhívni	Robint,	 és	megadni	 neki	 a	 számot.	Úgyis	 egyedül
van	 otthon,	 az	 ealingi	 lakásban,	 Matthew	 pedig	 otthon,	 Mashamban.
Felhívhatná,	és	akkor	talán…
Nem,	nem,	dehogy,	te	hülye	pöcs!
Kirajzolódott	 a	 fejében	 egy	 kép,	 ahogy	 ott	 ülnek	 Robinnal	 a

Tottenhamben,	 fantázia	 arról,	 hová	 vezethetne	 egy	 telefonhívás.
Mindketten	épp	szabadok.	Csak	egy	ital,	hogy	megbeszéljék	az	ügyet…
Szombat	este?	Ugyan	már!
Strike	 hirtelen	 felállt,	 mintha	 fájdalmas	 lett	 volna	 tovább	 feküdnie	 az

ágyon;	felöltözött,	és	elindult	a	szupermarketbe.
Ahogy	később	megrakott	nejlonszatyrokkal	visszafelé	tartott	a	Denmark

Streetre,	mintha	sikerült	volna	kiszúrnia	Wardle	civil	ruhás	emberét,	akit	a
nagydarab,	kötött	sapkás	alakok	megfigyelésére	küldött	 ide.	A	vállrészen
vízhatlan	 anyaggal	 borított	 dzsekit	 viselő	 fiatalember	 különösen	 ébernek



tűnt,	 de	 a	 szeme	 egy	 villanással	 tovább	 maradt	 a	 bevásárlást	 hazafelé
cipelő	nyomozón	a	kelleténél.
Jóval	később	Elin	telefonált.	Ekkorra	Strike	már	elköltötte	a	lakásában

magányos	 vacsoráját.	 A	 szombat	 este	 szokás	 szerint	 szóba	 sem	 jöhetett,
hogy	 találkozzanak.	Strike	hallotta	 is,	 hogy	 a	 kislány	 játszik	 a	 háttérben,
ahogy	Elinnel	beszélt.	Abban	már	korábban	megegyeztek,	hogy	vasárnap
vacsorára	 találkoznak,	 de	 a	 nő	 most	 azért	 hívta,	 nincs-e	 kedve	 már
korábban	összefutni.	A	férje	eltökélten	ragaszkodott	hozzá,	hogy	adják	el
az	 értékes	 ingatlant	 a	 Clarence	 Terrace-on,	 és	 Elin	 már	 el	 is	 kezdett	 új
lakás	után	nézelődni.
–	 Nem	 akarsz	 eljönni	 és	 megnézni	 velem?	 –	 kérdezte	 Strike-ot.	 –

Holnap	kettőre	beszéltem	meg,	hogy	megmutatják	a	lakást.
Strike	 pedig	 tudta,	 vagy	 tudni	 vélte,	 hogy	 az	 invitálás	 nem	 valami

lelkesült	reményből	fakad,	hogy	egy	nap	talán	majd	ő	is	ott	lakik	Elinnel
ebben	 a	 lakásban	 (hisz	 még	 csak	 három	 hónapja	 találkozgattak),	 hanem
abból,	hogy	Elin	nő,	tehát	mindig	azt	választja,	hogy	menjen	vele	valaki,
hacsak	lehetséges.	A	hűvös,	önmagának	elégséges	nő	képe,	amit	sugárzott,
csalóka.	Talán	soha	nem	is	ismerkednek	meg,	ha	nem	inkább	azt	választja
aznap	 este,	 hogy	 elmegy	 egy	 buliba	 a	 testvére	 ismeretlen	 kollégáival	 és
barátaival,	 és	 képes	 eltölteni	 néhány	 órát	 otthon,	 egyedül.	 Ezzel	 persze
semmi	 baj,	mármint	 semmi	 gond	 azzal,	 ha	 valaki	 társasági	 ember;	 csak
Strike	már	egy	éve	úgy	szervezte	az	életét,	ahogy	az	neki	kellemes	volt,	és
ezt	a	szokását	csak	nehezen	tudta	levetkőzni.
–	Nem	tudok	–	felelte.	–	Háromig	dolgozom.
Meggyőzően	 előadott	 hazugság	 volt.	 Elin	 viszonylag	 könnyen	 vette;

megerősítették,	 hogy	vasárnap	 este	 találkoznak	 a	 bisztrónál,	 ahová	 eleve
megbeszélték,	 ez	 pedig	 azt	 jelentette,	 hogy	Strike	 nyugodtan	megnézheti
az	Arsenal–Liverpoolt.
Miután	letette,	megint	Robin	jutott	eszébe:	egyedül	a	Matthew-val	közös

lakásukban.	 Cigarettáért	 nyúlt,	 majd	 bekapcsolta	 a	 tévét	 és	 visszadőlt	 az
ágyra	a	sötétben.

Robinnak	 fura	 hétvégéje	 volt.	 Elhatározta,	 hogy	 csak	 azért	 sem	 hagyja
elkedvetleníteni	magát	attól,	hogy	ő	otthon	van	egyedül,	Strike	meg	lelép
Elinhez	(de	ugyan	honnan	jött	elő	ez	a	gondolat?	Hát	persze,	hogy	lelép,
végül	 is	hétvége	van,	neki	meg	semmi	köze	hozzá,	hogyan	akarja	Strike



azt	eltölteni),	így	órák	hosszat	a	laptopja	mellett	ült,	és	kitartóan	ment	egy
régi	elképzelése	meg	egy	új	után.
Szombaton	késő	este	olyan	 felfedezést	 tett	az	 interneten,	amitől	három

győzelmi	kört	 is	futott	az	apró	nappaliban,	és	majdnem	felhívta	Strike-ot
is,	 hogy	 neki	 is	 elmondhassa.	 Jó	 néhány	 percbe	 beletelt,	mire	 a	 viharos
szívverés	meg	a	gyors,	lihegő	levegővételek	lecsillapodtak,	és	kijelentette
magában,	a	nagy	hír	várhat	hétfőig.	Sokkal	élvezetesebb	lesz	személyesen
elmondani	neki.
Mivel	az	édesanyja	is	tudta,	hogy	Robin	egyedül	van,	a	hétvégén	kétszer

is	 felhívta,	 és	 mindkét	 alkalommal	 arra	 próbálta	 rávenni,	 mondja	 meg,
mikor	jöhet	le	hozzá	Londonba.
–	 Nem	 tudom,	 anya,	 egyelőre	 most	 nem	 –	 sóhajtotta	 Robin	 vasárnap

délelőtt.	 Pizsamában	 ült	 a	 kanapén,	 előtte	 kinyitva	 a	 laptop,	 és	 épp
beszélgetni	 próbált	 az	 interneten	 a	 testkép-integrációs	 zavarral	 küzdők
közösségének	 egy	 tagjával,	 aki	 a	 <<®ayo˘ngo¯>>	 nevet	 használta.	 Csak
azért	vette	fel	a	telefont,	mert	félt,	hogy	ha	nem	veszi	fel,	az	anyja	egyszer
csak	beállít	bejelentés	nélkül.

<<®ayo˘ngo¯>>:	és	hol	akarod	a	vágást?
TranszRemeny:	combközép
<<®ayo˘ngo¯>>:	mindkét	lábon?

–	Na	és	holnap	jó	lenne?	–	nógatta	tovább	Linda.
–	 Nem!	 –	 vágta	 rá	 Robin.	 Akárcsak	 Strike,	 ő	 is	 tökéletes	 beleéléssel

hazudott.	–	Egy	munka	kellős	közepén	vagyok!	A	következő	hét	jobb	lesz.

TranszRemeny:	 Igen,	 mindkettőn.	 Ismersz	 olyat,	 aki
megcsinálta?
<<®ayo˘ngo¯>>:	Fórumon	nem	mondhatom.	Hol	laksz?

–	 Nem,	 nem	 találkoztunk	 –	 mondta	 épp	 Linda.	 –	 Robin,	 te	 közben
gépelsz?
–	Nem!	–	hazudott	ismét	Robin,	és	megálltak	az	ujjai	a	billentyűk	fölött.

–	Kivel	nem	találkoztatok?
–	Hát	Matthew-val,	nyilván!
–	Ó.	Hát	nem,	én	se	gondoltam,	hogy	beugrik	most.
Próbált	halkabban	gépelni.



TranszRemeny:	Londonban
<<®ayo˘ngo¯>>:	Én	is.	Van	képed?

–	És	elmentetek	Mr.	Cunliffe	szülinapi	bulijára?	–	kérdezte	Robin,	hátha
ettől	nem	hallatszik	a	billentyűk	kopogása.
–	Hát	nyilván	nem	mentünk!	–	vágta	rá	Linda.	–	Na,	akkor	majd	mondd

meg,	melyik	nap	jó	a	következő	héten,	és	megveszem	a	vonatjegyet.	Jön	a
húsvét,	teli	lesznek	a	vonatok.
Robin	 ebbe	 beleegyezett,	majd	 érzelmes	 búcsút	 vettek	 egymástól,	 és	 a

lány	 megint	 teljes	 figyelmét	 <<®ayo˘ngo¯>>-ra	 fordíthatta.	 De	 sajnos,
miután	 nem	 volt	 hajlandó	 neki	 képet	 küldeni	 (szinte	 biztos	 volt	 benne,
hogy	 <<®ayo˘ngo¯>>	 férfi),	 a	 partnere	 már	 nem	 érdeklődött	 annyira
iránta,	és	beszélgetésük	a	fórumon	elhalt.

Robin	arra	számított,	hogy	Matthew	vasárnap	este	visszajön	az	apjától,	de
nem	 jött.	Amikor	este	nyolckor	megnézte	a	konyhában	a	naptárat,	 rájött,
hogy	a	fiú	kezdettől	ki	akarta	venni	a	hétfőt	is.	Ebbe	valószínűleg	ő	maga
is	 beleegyezett,	 amikor	 annak	 idején	 megtervezték	 ezt	 a	 hétvégét,	 és
valószínűleg	mondta	 is	Matthew-nak,	 hogy	majd	 ő	 is	 kér	 Strike-tól	 egy
szabadnapot.	 Még	 szerencse	 is,	 hogy	 szakítottak,	 mondta	 magában
megerősítésnek,	 így	 elkerült	 egy	 újabb	 veszekedést	 a	 munkaidejük
különbségeiről.
Később	 viszont	 mégis	 elsírta	 magát	 egyedül	 a	 hálóban,	 ahol

mindenfelől	a	közös	múltjuk	emlékei	vették	körül:	a	plüsselefánt,	amit	az
első	közös	Valentin-napjukon	kapott	Matthew-tól	(akkoriban	még	nem	volt
ilyen	 kimódolt,	 mint	 mostanában	 –	 emlékezett	 is,	 hogy	 elpirult,	 amikor
előhúzta),	 meg	 az	 ékszerdoboz,	 amit	 a	 huszonegyedik	 születésnapjára
kapott.	Aztán	ott	voltak	még	a	 fényképek	róluk,	ahogy	görög	és	spanyol
nyaralásaikon	 mosolyognak,	 meg	 ünneplőben,	 Matthew	 húgának
esküvőjén.	A	legnagyobb	képen	Matthew	diplomaosztóján	álltak	kart	karba
fűzve.	A	fiú	talárban,	Robin	pedig	nyári	ruhában	mellette;	szinte	ragyogott,
ahogy	 együtt	 örült	 a	 fiúval	 egy	 olyan	 teljesítménynek,	 amitől	 őt	 egy
gorillamaszkos	férfi	megfosztotta.
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Nighttime	flowers,	evening	roses,
Bless	this	garden	that	never	closes.
(Éjjel	virág,	rózsa	este,

Áldott	kert	ez,	sosem	zár	be.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Tenderloin’
(Vesepecsenye)

Robin	 kedvét	 másnap	 reggel	 még	 jobban	 feldobta	 a	 csodálatos	 tavaszi
napsütés,	 amibe	 kilépett	 az	 ajtón.	 Azért	 nem	 felejtett	 el	 odafigyelni	 a
környezetére	 sem,	 ahogy	 a	 metrón	 a	 Tottenham	 Court	 Road	 felé
zötyögött;	 de	 sehol	 nem	 látott	 nagydarab	 férfiakat	 kötött	 sapkában.	 A
reggeli	 befelé	 vezető	 úton	 rögtön	 felfigyelt	 rá,	 micsoda,	 szinte
újságíróhoz	 illő	 izgalommal	 várják	 az	 emberek	 a	 királyi	 esküvőt.
Gyakorlatilag	 minden	 újság	 címlapján,	 amit	 utastársai	 olvastak,	 Kate
Middleton	mosolygott	rá.	Ettől	pedig	megint	csak	az	jutott	eszébe,	milyen
csupasz,	érzékeny	az	a	kis	rész	a	gyűrűsujján,	ahol	egy	évig	a	jegygyűrűjét
viselte.	 De	 olyan	 lelkesen	 készült	 már	 beszámolni	 Strike-nak	 a	 saját	 kis
nyomozása	eredményéről,	nem	hagyhatta,	hogy	ez	elkedvetlenítse.
Épp	kilépett	a	metróállomásról	a	Tottenham	Court	Roadon,	amikor	egy

férfihang	 a	 nevét	 kiáltotta.	 Egy	 másodperc	 törtrészére	 belehasított	 a
rémület,	hogy	talán	Matthew	próbálja	így	elkapni;	aztán	feltűnt	Strike,	aki
hátizsákkal	a	vállán	tört	utat	magának	az	emberek	között.	Robin	levonta	a
következtetést,	hogy	Elinnél	éjszakázott.
–	 ’Reggelt!	 Jó	 volt	 a	 hétvége?	 –	 kérdezte;	 de	 még	 mielőtt	 Robin

válaszolhatott	 volna,	 helyesbített:	 –	 Bocsánat,	 nem	 is.	 Szar	 hétvége	 volt,
nyilván.
–	Azért	 voltak	 jó	 részei	 –	 felelte	 Robin,	 és	 a	 kordonok-útfelbontások

szokásos	akadálypályáján	megindultak	a	Denmark	Street	felé.
–	 Mit	 talált?	 –	 érdeklődött	 Strike	 emelt	 hangon	 a	 folyamatos

légkalapálás	zajában.



–	Tessék?
–	Mit-ta-lált?
–	Miből	gondolja,	hogy	találtam	bármit	is?
–	Úgy	néz	 –	 felelte	Strike.	 –	Van	 ez	 a	 nézése,	 olyankor	 ilyen,	 amikor

már	majd’	megőrül,	hogy	elmondhasson	valamit.
Robin	elvigyorodott.
–	Számítógépen	tudom	csak	megmutatni.
Befordultak	 a	 sarkon	 a	 Denmark	 Streetre.	 Az	 ajtajuk	 előtt	 talpig

feketébe	öltözött	férfi	állt,	a	kezében	gigantikus	csokor	vörös	rózsával.
–	Jaj,	az	isten	szerelmére!	–	suttogta	Robin.
Gyorsan	 elült	 benne	 a	 hirtelen	 feltörő	 félelem,	 az	 agya	 egy	 pillanatra

mintha	 eltüntette	 volna	 a	 hatalmas	 virágcsokrot,	 és	 csak	 a	 fekete	 ruhás
férfit	látta	–	de	ez	nem	az	a	futár	volt,	nyilván.	Ahogy	közelebb	értek,	látta,
hogy	 ez	 egy	 hosszú	 hajú	 fiatalember:	 az	 Interflora	 futárja,	 és	 bukósisak
sincs	 a	 fején.	 Strike	 nem	 nagyon	 tudta	 elképzelni,	 hogy	 a	 fiú	 valaha
kézbesített	már	ötven	szál	vörös	rózsát	kevésbé	lelkes	címzettnek.
–	Az	apja	vette	rá	erre	–	jegyezte	meg	sötét	éllel	Robin,	amikor	Strike

kinyitotta	 neki	 az	 ajtót,	 ő	 pedig	 benyomult	 rajta.	 Egyáltalán	 nem
finomkodott	a	remegő	csokorral.	–	„Minden	nő	imádja	a	rózsát”,	mondta
biztosan.	Mert	ugye	ez	mindent	rendbe	tesz…	egy	csokor	rohadt	virág!
Strike	 követte	 fel	 a	 vaslépcsőn;	 jól	 szórakozott,	 de	 vigyázott,	 nehogy

látsszon	rajta.	Kinyitotta	az	iroda	ajtaját,	Robin	pedig	rögtön	az	asztalához
ment,	és	egyszerűen	csak	lecsapta	rá	a	virágokat	–	ott	remegtek	tovább	a
szalaggal	 átkötött,	 zöldes	 vizet	 tartalmazó	műanyag	 zacskóba	dugva.	Kis
boríték	is	volt	hozzá.	Robin	nem	akarta	Strike	előtt	kinyitni.
–	 Nos?	 –	 nézett	 rá	 Strike,	 miután	 felakasztotta	 a	 hátizsákját	 az	 ajtón

belüli	fogasra.	–	Mit	derített	ki?
De	 Robin	 még	 bele	 sem	 kezdhetett	 a	 válaszba,	 amikor	 kopogtak	 az

ajtón.	Wardle	alakját	könnyedén	felismerték	az	ajtó	 tejüvegén	keresztül	a
hullámos	hajáról,	a	bőrdzsekijéről.
–	Épp	erre	jártam.	Nincs	túl	korán,	ugye?	A	lenti	pasas	engedett	be.
Wardle	szeme	rögtön	megakadt	a	Robin	asztalán	heverő	rózsacsokron.
–	Születésnapja	van?
–	Nem	–	felelte	a	lány	kurtán.	–	Kérnek	kávét?
–	 Majd	 én	 megcsinálom	 –	 ment	 a	 vízforralóhoz	 Strike,	 de	 közben

Robinhoz	szólt:	–	Wardle	mutatni	akar	nekünk	néhány	dolgot.
Robinnak	rögtön	elszállt	a	jó	kedve	–	tán	csak	nem	megelőzi	most	ez	a



rendőr?	 Ugyan	 miért	 is	 nem	 hívta	 fel	 Strike-ot	 szombat	 este,	 amikor
sikerült	megtalálnia?
Wardle	 leült	 a	 műbőr	 kanapéra,	 ami	 mindig	 harsány,	 szellentésre

emlékeztető	 hangokat	 adott,	 valahányszor	 bizonyos	 súlynál	 nagyobb
ügyfél	 telepedett	 le	rá.	A	nyomozót	 láthatóan	meglepte	ez,	mert	óvatosan
helyezkedett	egy	kicsit,	aztán	dossziét	vett	elő.
–	 Mint	 kiderült,	 Kelsey	 egy	 internetes	 oldalra	 írogatott,	 ezt	 az	 oldalt

olyanok	használják,	akik	meg	akarnak	szabadulni	egy-egy	végtagjuktól	–
kezdte	Wardle	Robinhoz	fordulva.
Robin	 leült	 a	 szokott	 helyére,	 az	 asztalához.	 A	 rózsáktól	 nem	 látta

rendesen	a	két	nyomozót,	ezért	bosszankodva	fogta	a	csokrot,	és	ledobta	a
padlóra	maga	mellé.
–	Nem	a	„Sehovasefordulhatok”	nevet	használta?	–	kérdezte	Robin,	aki

igyekezett	lazán	megszólalni.
Wardle	meglepetten	felnézett,	és	Strike	is	úgy	fordult	felé,	hogy	megállt

a	levegőben	a	kávéskanala.
–	 De,	 pontosan	 azt	 –	 bámult	 a	 lányra	 a	 rendőrnyomozó.	 –	 Ezt	 meg

honnan	a	francból	tudta?
–	Ezt	a	 fórumot	már	múlt	héten	megtaláltam	–	válaszolt	neki	Robin.	–

Gondoltam,	 hogy	 Sehovasefordulhatok	 lehet	 a	 lány,	 aki	 a	 levelet	 írta
Strike-nak.
–	Jézusom!	–	Wardle	 tekintete	 ide-oda	ugrált	a	 lány	és	Strike	között.	–

Lehet,	hogy	nekünk	kéne	dolgoznia!
–	 Van	 kinek	 dolgoznia!	 –	 szólt	 rá	 Strike.	 –	 Folytassa!	 Kelsey	 ide

írogatott…
–	 Aha,	 na	 és	 végül	 e-mail	 címet	 is	 cserélt	 ezzel	 a	 kettővel.	 Semmi

különösen	 érdekes	 nincs	 benne,	 csak	 azt	 akarjuk	 megállapítani,	 végül
találkoztak-e	 vele	 egyáltalán…	 mármint,	 tudják,	 a	 Való	 Életben	 is	 –
számolt	be	Wardle.
Milyen	 furcsa,	 gondolta	 Strike,	 hogy	 ez	 a	 szókapcsolat	 (amit

gyerekkorában	 állandóan	 arra	 használtak,	 hogy	 a	 játék	 fantáziavilágát	 a
tények	unalmas,	felnőtt	világától	megkülönböztessék)	most	már	az	ember
„interneten	 kívüli”	 életét	 jelenti.	 Átadta	 a	 kávéjukat	 Wardle-nek	 és
Robinnak,	 aztán	 bement	 a	 belső	 irodájába,	 hogy	 kihozzon	 egy	 széket	 –
inkább	nem	akart	a	szellentős	kanapéra	ülni	Wardle	mellé.
Amikor	visszaért,	Wardle	már	két	kinyomtatott	Facebook-profil	képeit

mutogatta	Robinnak.



A	 lány	 alaposan	megnézte	mindkettőt,	 aztán	 továbbadta	 Strike-nak.	Az
egyik	 zömök	 fiatal	 nő	volt	 sápadt,	 kerek	 arccal,	 fekete	 bubifrizurával	 és
szemüveggel.	 A	 másik	 huszonéves,	 világos	 hajú	 fiatalember	 kissé
aszimmetrikus	szemekkel.
–	A	nő	blogot	ír	arról,	hogy	ő	„transzsérült”,	akármi	az	atyaisten	is	az,	a

srác	meg	felírta	minden	fórumra,	hogy	segítséget	kér,	hogy	levághasson
magából	darabokat.	Ha	engem	kérdeznek,	mindkettőnek	komoly	gond	van
a	fejével.	Nem	ismerik	fel	valamelyiket?
Strike	 is,	 Robin	 is	 a	 fejét	 rázta.	 Wardle	 egy	 sóhajjal	 visszavette	 a

képeket.
–	Mondjuk	gondoltam.
–	 Na	 és	 más	 férfiak,	 akikkel	 találkozgatott?	 Nem	 voltak	 fiú

évfolyamtársai	az	iskolában,	vagy	oktatói?	–	vetette	fel	Strike,	mert	eszébe
jutottak	a	szombati	kérdései.
–	 Hát,	 a	 nővére	 szerint	 Kelsey	 azt	 állította,	 van	 egy	 titokzatos	 pasija,

akivel	 ők	 sosem	 találkozhattak.	Hazel	 nem	 is	 hiszi,	 hogy	 tényleg	 létezett
volna.	 Beszéltünk	 Kelsey	 néhány	 barátjával	 az	 iskolából,	 és	 egyikük	 se
látott	 soha	 ilyen	 pasit	 vele,	 de	 azért	 utánamegyünk	 kicsit.És	 ha	 már
Hazelről	 van	 szó	 –	 folytatta	Wardle,	 majd	 fogta	 a	 kávéját,	 és	 ivott	 egy
kortyot.	 –	 Megkért,	 hogy	 adjak	 át	 egy	 üzenetet.	 Szeretne	 találkozni
magával.
–	Velem?	–	nézett	rá	meglepetten	Strike.	–	Minek?
–	Nem	t’om	–	felelte	Wardle.	–	Szerintem	csak	szeretné	mindenki	előtt

megvédeni	magát.	Tényleg	nagyon	kivan.
–	Megvédeni	magát?
–	Rémes	bűntudata	van,	mert	ezt	az	egész	lábdolgot	úgy	kezelte,	mintha

valami	perverzió	 lenne,	 figyelemhajhászás,	 és	 azt	hiszi,	Kelsey	ezért	 állt
neki	valaki	mást	keresni,	hogy	segítsen	neki.
–	 De	 ugye	 tudja,	 hogy	 én	 igazából	 nem	 válaszoltam	 neki?	 Hogy

semmilyen	kapcsolatban	nem	voltam	Kelsey-vel?
–	 Igen,	 igen,	 ezt	 mind	 elmondtam	 neki.	 De	 akkor	 is,	 beszélni	 akar

magával.	Nem	t’om	–	Wardle	már	kicsit	türelmetlenebbül	beszélt	–,	végül
is	 magának	 küldték	 el	 a	 húga	 lábát…	 tudja,	 milyenek	 az	 emberek,	 ha
sokkos	állapotba	kerülnek.	Meg	hát	magáról	van	szó,	nem?	–	Ezúttal	már
egy	 kis	 él	 is	 feltűnt	 a	 hangjában.	 –	 Biztos	 azt	 hiszi,	 maga	 Csodagyerek
majd	megoldja	az	ügyet,	míg	a	rendőrség	csak	ügyetlenkedik.
Robin	 és	 Strike	 nem	 néztek	 egymásra,	 Wardle	 pedig	 kelletlenül



megmagyarázta:	–	Hát,	kezelhettük	volna	jobban	is	Hazelt.	Az	embereink
egy	 kicsit	 agresszívebben	 kérdezték	 ki	 az	 élettársát,	 mint	 kellett	 volna.
Ettől	túlságosan	védekező	lett.	Biztos	tetszik	neki	a	gondolat,	hogy	maga	is
benne	 van	 a	 dologban,	 a	 nyomozó,	 aki	 már	 korábban	 is	 megmentett	 a
bajtól	egy	szegény	ártatlant.
Strike	úgy	döntött,	nem	reagál	az	ebből	kicsengő	mentegetőzésre.
–	De	hát	nyilván	ki	kellett	kérdeznünk	a	pasast,	 akivel	együtt	 él	–	 tette

még	hozzá	Wardle	Robin	kedvéért.	–	Ez	mindig	így	van.
–	Igen	–	bólintott	Robin.	–	Hát	persze.
–	Szóval	nem	volt	más	férfi	az	életében,	csak	a	nővére	barátja	meg	ez	az

állítólagos	pasija?	–	foglalta	össze	Strike.
–	Egy	férfi	pszichológushoz	járt,	egy	vékony,	fekete,	ötvenes	pasas,	aki

épp	Bristolban	volt	a	rokonainál	azon	a	hétvégén,	amikor	Kelsey	meghalt;
meg	van	egy	egyházi	ificsoport-vezető	is,	Darrell	nevű	–	felelte	Wardle	–,
kövér	 fiú	 kertésznadrágban.	 Végigbőgte	 az	 egész	 beszélgetésünket.
Vasárnap	 persze	 hiánytalanul	 ott	 volt	 a	 templomban,	 azt	 nem	 tudjuk
ellenőrizni,	 a	 hétvége	 többi	 részében	 hol	 volt,	 de	 valahogy	 nem	 tudom
elképzelni	 a	 húsvágó	 bárddal.	 Másról	 nem	 tudunk.	 Kelsey	 csoportjába
szinte	csak	lányok	jártak.
–	És	az	egyházi	ificsoportba?
–	Oda	is	szinte	csak	lányok.	A	legidősebb	fiú	tizennégy	éves.
–	És	hogy	viszonyul	a	rendőrség	ahhoz,	hogy	én	találkozom	Hazellel?	–

tette	fel	a	kérdést	Strike.
–	 Hát,	 nem	 akadályozhatjuk	 meg	 –	 vont	 vállat	 a	 nyomozó.	 –	 Én

támogatom,	 gondolom,	 megegyezhetünk,	 hogy	 megoszt	 velünk	 minden
használható	 információt;	de	nem	hinném,	hogy	kiderül	 itt	még	bármi	új.
Beszéltünk	mindenkivel,	 átnéztük	Kelsey	 szobáját,	 nálunk	van	a	 laptopja,
és	 a	 magam	 részéről	 le	 merem	 fogadni,	 hogy	 senki	 se	 tudott	 semmit,
akivel	beszéltünk.	Mindenki	azt	hitte,	hogy	csak	iskolai	gyakorlaton	van.
Wardle	 megköszönte	 a	 kávét,	 majd	 elment;	 Robinra	 különösen

kedélyesen	mosolygott,	bár	a	lány	közel	sem	ilyen	lelkesen	viszonozta.
–	Egyetlen	szót	se	szólt	se	Brockbankről,	se	Laingről,	se	Whittakerről	–

morogta	 Strike,	 mikor	 Wardle	 lépteinek	 zaja	 már	 nem	 zengett	 kint	 a
vaslépcsőn.	 –	Maga	meg	 nem	 is	mondta,	 hogy	 nézelődik	 a	 neten	 –	 tette
hozzá	Robinnak	célozva.
–	Nem	volt	 rá	bizonyítékom,	hogy	ő	 írta	magának	a	 levelet	–	felelte	a

lány	 –,	 de	 arra	 én	 is	 gondoltam,	 hogy	 Kelsey	 talán	 a	 neten	 próbált



segítséget	keresni.
Strike	 nagy	 lendülettel	 felállt,	 fogta	 Robin	 üres	 kávéscsészéjét	 az

asztaláról,	és	már	indult	volna	az	ajtó	felé,	amikor	a	lány	méltatlankodva
utánaszólt:	–	És	nem	is	érdekli,	mit	akartam	megmutatni?
Strike	meglepetten	hátrafordult.
–	Miért,	nem	ezt?
–	Nem!
–	Hanem?
–	Azt	hiszem,	megtaláltam	Donald	Lainget.
Strike-nak	 egy	 szó	 sem	 jött	 ki	 a	 torkán,	 csak	 állt	 ott	 kifejezéstelen

arccal,	mindkét	kezében	egy	csészével.
–	Hogy	megta…	micsoda?	Hogyan?
Robin	bekapcsolta	a	számítógépet,	intett	Strike-nak,	hogy	jöjjön	oda,	és

gépelni	 kezdett.	 Strike	 bement	 az	 asztal	 mögé,	 és	 a	 lány	 válla	 fölött
figyelte	a	képernyőt.
–	Először	is	–	kezdte	Robin	–,	ki	kellett	derítenem,	hogy	írják	azt,	hogy

„pszoriatikus”	ízületi	gyulladás.	Utána	meg…	ezt	nézze!
Egy	 ismert	 internetes	 adománygyűjtő	 oldalt	 töltött	 be.	 A	 tetején	 egy

kisebb	képen	egy	férfi	bámult	a	kamerába.
–	A	kurva	életbe,	ez	ő!	–	kiáltott	fel	Strike	olyan	hangosan,	hogy	Robin

össze	is	rezzent.	Strike	letette	a	csészéket,	és	odahúzta	a	székét	is	az	asztal
túloldalára,	hogy	jobban	megnézhesse	a	képet.	Közben	pedig	arrébb	lökte
Robin	rózsáit.
–	A	francba…	bocsánat…
–	Hagyja	–	legyintett	Robin.	–	Üljön	ide,	addig	összeszedem.
Felállt	 és	 kijött	 az	 asztal	 mögül,	 Strike	 pedig	 elfoglalta	 a	 helyét	 a

forgószékben.
Kicsi	 kép	 volt,	 de	 Strike	 ráklikkelve	 kinagyította.	 A	 skót	 férfi	 valami

szűkös	 erkélynek	 látszó	 helyen	 állt	 komoly	 arccal,	 vastag,	 zöldes
üvegkorlát	 mellett,	 jobb	 hóna	 alatt	 mankóval.	 Rövid,	 tüskés	 haja	 még
mindig	alacsonyan	nőtt	a	homlokán,	de	mintha	az	évek	során	sötétebb	lett
volna,	 már	 nem	 olyan	 vörös	 volt,	 mint	 a	 róka	 bundája.	 Csupaszra
borotvált	 arca	 himlőhelyes,	 ezen	 a	 képen	 nem	 volt	 olyan	 puffadt,	 mint
Lorraine-én,	de	jócskán	meghízott	azóta,	hogy	izmos	Atlaszként	vetette	rá
magát	Strike-ra	a	ringben,	és	harapott	bele	az	arcába.	Sárga	pólót	viselt,	és
a	 jobb	 alkarján	 ott	 díszelgett	 a	 rózsás	 tetoválás,	 amely	 időközben
megváltozott	kicsit,	s	most	már	egy	tőr	szúrta	át,	és	vércseppek	is	hullottak



a	 virágból	 a	 férfi	 csuklója	 felé.	 Az	 erkélyen	 álló	 Laing	 mögött	 mintha
valami	homályos,	cikcakkos,	fekete-ezüst	ablaksor	látszott	volna.
A	valódi	nevét	használta	az	oldalon:

A	Donald	Laing	jótékonysági	alap
Brit	veterán	vagyok,	pszoriatikus	ízületi	gyulladásban	szenvedek.	Az
ízületi	 gyulladások	 kutatására	 gyűjtök	 pénzt.	 Kérem,	 adjon,
amennyit	tud!

Az	 oldalt	 három	 hónappal	 azelőtt	 hozták	 létre.	 Laingnek	 az	 előirányzott
ezer	font	0%-át	sikerült	összegyűjtenie	vele.
–	Nem	is	kamuzik	semmit,	hogy	egyáltalán	csinálna	valamit	a	pénzért	–

jegyezte	meg	Strike.	–	Csak	simán	„adjon	pénzt!”
–	De	nem	„adjon	nekem	pénzt!”	–	javította	ki	Robin	a	padlóról,	ahol	épp

a	 virágokról	 kifolyt	 vizet	 itatta	 fel	 papírtörlők	 segítségével.	 –	 Jótékony
célra	fordítja.
–	Legalábbis	azt	állítja.
Strike	 épp	 a	 Laing	 erkélye	 mögötti	 cikcakkos	 ablaksort	 nézte

hunyorogva.
–	Nem	ismerős	ez	magának?	Ezek	az	ablakok	ott	mögötte?
–	 Én	 először	 az	 Uborkára	 gondoltam	 –	 felelte	 Robin,	 az	 elázott

papírtörlőket	a	szemetesbe	dobta,	és	felállt.	–	De	más	a	mintája.
–	 Nem	 ír	 semmit	 arról,	 hol	 lakik	 –	 klikkelt	 rá	 Strike	 az	 oldalon

mindenre,	 amire	 csak	 lehetett,	 hátha	 sikerül	 valami	 újabb	 információt
előhívnia.	–	Az	oldalnál	biztosan	megvannak	a	személyes	adatai.
–	 Az	 ember	 valahogy	 sosem	 számít	 rá,	 hogy	 a	 rosszfiúk	 is	 lehetnek

betegek	–	jegyezte	meg	Robin.
Az	órájára	pillantott.
–	Negyed	óra	múlva	neki	kell	állnom	Platinának.	Ideje	indulnom.
–	 Aha	 –	 Strike	 még	 mindig	 Laing	 képét	 bámulta.	 –	 Akkor	 majd

beszélünk,	 és…	 ja,	 igen:	 valamire	 meg	 akarom	 kérni.	 –	 Előhúzta	 a
zsebéből	a	telefonját.	–	Felhívhatná	Brockbanket.
–	Akkor	még	mindig	azt	hiszi,	lehet,	hogy	ő	volt?	–	Robinnak	megállt	a

keze,	miközben	dugta	be	a	kabátujjba.
–	 Talán.	 Szeretném,	 ha	 felhívná,	 és	 folytassa	 ezt	 a	 Venetia	 Hall,	 testi

épséges	ügyek	dolgot.
–	Ó.	Rendben	–	bólintott	Robin,	előhúzta	a	saját	telefonját	és	beleírta	a



számot,	 amit	 Strike	mutatott	 neki;	 de	 a	 visszafogott	 reakciója	 leple	 alatt
magában	elöntötte	az	öröm.	Venetia	az	ő	ötlete	volt,	az	ő	alkotása,	Strike
pedig	most	átadja	neki	a	nyomozásnak	ezt	az	irányát.
Már	a	Denmark	Street	közepén	 járt	a	szép	napsütésben,	amikor	eszébe

jutott,	hogy	a	most	már	kissé	viharvert	rózsákkal	jött	egy	kis	boríték	is,	és
hogy	azt	ott	hagyta	az	irodában	kibontatlanul.



32

What’s	that	in	the	corner?
It’s	too	dark	to	see.
(Mi	az	ott	a	sarokban?

Nem	látom,	túl	nagy	a	sötét.)

Blue	Öyster	Cult:	‘After	Dark’
(Sötétedés	után)

Robin	egész	nap	a	 forgalom	zajában	mászkált,	hangzavar	volt	körülötte,
így	 csak	 délután	 ötkor	 tudta	 felhívni	 Noel	 Brockbank	 számát.	 Szokás
szerint	 követte	 Platinát	 a	 munkahelyére,	 aztán	 bement	 a	 sztriptízbár
melletti	 japán	 étterembe,	 és	 a	 zöld	 teájával	 leült	 egy	 csendes	 asztalhoz	 a
sarokban.	Itt	várt	öt	percet,	hogy	megbizonyosodjék	róla,	bármilyen	hang
is	 szűrődik	 be	 a	 telefonba,	 azt	 Brockbank	 nyugodtan	 gondolhatja	 egy
főúton	 elhelyezkedő,	 sürgő-forgó	 iroda	 háttérzajának;	 ekkor	 zakatoló
szívvel	bepötyögte	a	számot.
Kicsöngött.	 Robin	 hallgatta,	 ahogy	 csöng	 húsz	 másodpercig;	 aztán,

amikor	már	letett	róla,	hogy	felveszik,	valaki	mégis	megtette.
Rettentő	 hangos	 légzés	 dübörgött	 a	 fülében.	 Robin	 dermedten	 ült,	 a

telefont	a	fülére	szorította.	Aztán	önkéntelenül	is	összerezzent,	amikor	éles
gyerekhang	szólt	bele:	–	HALÓ!
–	Haló…	–	felelte	óvatosan	Robin.
A	 háttérben	 egy	 távoli	 női	 hangot	 hallott:	 –	 Mit	 találtál,	 Zahara?	 –

Kapirgáló	 hang,	 majd	 a	 nő	 már	 sokkal	 hangosabban	 hallatszott:	 –	 Az
Noelé,	már	mióta	kere…
A	vonal	megszakadt.	Robin	lassan	leengedte	a	telefont,	bár	a	szíve	még

mindig	 zakatolt.	 Szinte	 látta	 a	 ragadós	 kis	 ujjacskát,	 ami	 véletlenül
kinyomta	a	hívást.
Rezegni	kezdett	a	telefon	a	kezében:	Brockbank	számáról	hívták	vissza.

Nagy	levegőt	vett,	hogy	megnyugodjon,	aztán	felvette.
–	Haló,	itt	Venetia	Hall.



–	Micsoda?	–	felelte	egy	női	hang.
–	Venetia	Hall,	Hardacre	és	Hall	iroda	–	így	Robin.
–	Mi?	–	kérdezte	megint	a	nő.	–	Maga	hívta	ezt	a	számot	az	előbb?
Londoni	kiejtéssel	beszélt.	Robinnak	kiszáradt	a	szája.
–	Igen,	én	–	felelte	Robin-Venetia.	–	Mr.	Noel	Brockbanket	keresem.
–	Minek?
Robin	 szinte	 érzékelhetetlenül	 rövid	 szünet	 után	 válaszolt:	 –

Megkérdezhetem,	kivel	beszélek?
–	Minek	 keresi?	 –	 A	 nő	 most	 már	 egyre	 ellenségesebbnek	 tűnt.	 –	 Ki

maga?
–	A	nevem	Venetia	Hall	–	felelte	Robin	–,	ügyvéd	vagyok,	és	testiépség-

ügyekben	járó	kártérítésekkel	foglalkozom.
Egy	pár	ült	le	Robin	elé,	és	harsányan	beszélgetni	kezdett	olaszul.
–	Mi?	–	kérdezte	ismét	a	nő	a	telefonban.
Robin	 magában	 szitkozódott	 az	 asztalszomszédai	 miatt;	 kicsit

hangosabban	 beszélve	 elmondta	 a	 nőnek	 ugyanazt,	 amit	 Hollynak	 is
Barrow-ban.
–	Hogy	neki	kártérítést?	–	kérdezett	vissza	az	ismeretlen	nő,	egy	fokkal

kevésbé	ellenségesen.
–	Igen,	ha	megnyerjük	a	pert	–	felelte	Robin.	–	Megkérdezhetem…
–	És	honnan	tud	róla?
–	Mr.	Brockbank	anyagára	akkor	figyeltünk	fel,	amikor	egy	másik…
–	És	mennyi	pénz?
–	 Az	 attól	 függ	 –	 vett	 nagy	 levegőt	 Robin.	 –	 Hol	 érhetem	 el	 Mr.

Brockbanket?
–	Most	dolgozik.
–	Megkérdezhetem,	hol…
–	Majd	megmondom	neki,	hogy	hívja	vissza.	Ezen	a	számon,	hm?
–	 Igen,	 az	 jó	 –	 így	 Robin.	 –	 Holnap	 reggel	 kilenctől	 bent	 leszek	 az

irodában.
–	Vene…	Ven…	hogy	is	hívják?
Robin	lebetűzte	neki	a	„Venetia”-t.
–	 Na,	 jól	 van	 akkor.	 Megmondom	 neki,	 hogy	 hívja	 vissza.	 Akkor

viszhall!
A	 metróhoz	 visszafelé	 menet	 Robin	 felhívta	 Strike-ot,	 hogy

beszámoljon	neki,	de	foglalt	volt	a	száma.
El	 is	 ment	 a	 kedve	 egy	 kicsit,	 ahogy	 lefelé	ment	 a	metróba.	Matthew



mostanra	 már	 biztos	 otthon	 van.	 Valahogy	 úgy	 érezte,	 már	 nagyon	 rég
látta	utoljára	az	exvőlegényét,	és	most	rettegett	a	találkozástól.	A	hazafelé
úton	még	rosszabb	hangulatba	került.	Bár	lenne	oka,	hogy	ne	menjen	haza,
gondolta,	 de	 azért	 kelletlenül	 betartotta,	 amit	Strike-nak	 ígért,	 hogy	nem
mászkál	az	utcán	sötétedés	után.
Negyven	 perccel	 később	 meg	 is	 érkezett	 a	 West	 Ealing	 megállóba.

Ahogy	 összeszorult	 szívvel	 a	 házuk	 felé	 sétált,	 másodszorra	 sikerült	 is
elérnie	Strike-ot.
–	Ez	baromi	szép	munka!	–	mondta	a	nyomozó,	mikor	elmesélte,	hogy

sikeresen	felvette	a	kapcsolatot	Brockbank	számával.	–	És	azt	mondja,	ez	a
nő	londoni	kiejtéssel	beszélt?
–	Szerintem	igen	–	felelte	Robin,	bár	úgy	érezte,	Strike	valami	fontosat

figyelmen	kívül	hagy.	–	És	úgy	tűnik,	van	egy	kislánya	is.
–	Aha.	Gondolom,	azért	van	vele	Brockbank.
Robin	 több	 együttérzést	 várt	 volna	 egy	 kisgyerek	 iránt,	 akiről	 most

megtudták,	 hogy	 egy	 notórius	 gyerekmolesztáló	 él	 a	 környezetében,	 de
nem,	Strike	már	gyorsan	témát	is	váltott.
–	Én	meg	épp	most	beszéltem	Hazel	Furley-vel.
–	Kivel?
–	 Kelsey	 nővérével,	 hát	 tudja!	 Aki	 találkozni	 akar	 velem.	 Szombatot

beszéltük	meg.
–	Áh	–	Robin	csak	ennyit	tudott	kipréselni	magából.
–	Hamarabb	nem	megy…	Bolond	Papa	hazajött	Chicagóból.	Nem	is	baj,

Duplából	nem	élünk	meg	örökké.
Robin	nem	válaszolt.	Még	mindig	a	kislány	járt	a	fejében,	aki	felvette	a

telefont.	Csalódottá	tette,	ahogy	Strike	erre	a	hírre	reagált.
–	Jól	van?	–	kérdezte	most	a	főnöke.
–	Aha	–	felelte	Robin.
Odaért	közben	a	Hastings	Road	végére.
–	Hát	akkor	holnap	találkozunk	–	köszönt	el.
Strike	 helyeselt	 és	 letette.	 Robin	 váratlanul	 úgy	 érezte,	 valahogy

rosszabb	 most,	 hogy	 beszélt	 vele;	 némi	 várakozással	 teli	 félelemmel
megindult	a	bejárati	ajtajuk	felé.

Nem	kellett	 volna	 aggódnia.	Az	 a	Matthew,	 aki	 hazajött	Mashamból	már
nem	 ugyanaz	 volt,	 mint	 aki	 múlt	 héten	 folyamatosan	 könyörgött	 neki,



hogy	beszéljenek.	A	kanapén	 aludt.	A	következő	három	napban	óvatosan
manővereztek	 egymás	 körül,	 Robin	 hűvös	 udvariassággal,	 a	 fiú	 pedig
valami	kirívó	odaadással,	ami	időnként	szinte	paródiába	csapott	át.	Sietve
elmosta	a	csészéket,	amint	megitta	belőlük	az	utolsó	kortyot,	és	csütörtök
reggel	tisztelettudóan	megkérdezte	a	lányt,	mi	a	helyzet	a	munkahelyén.
–	Ugyan,	kérlek!	 –	 Robin	 csak	 ennyit	 felelt	 neki,	 ahogy	 kifelé	 elment

mellette.
A	 családja	 tanácsolta	 neki,	 hogy	 tartson	 távolságot,	 adjon	 neki	 időt,

gondolta	Robin.	Még	nem	álltak	neki	megbeszélni,	hogy	is	mondják	meg
a	meghívottaknak,	hogy	elmarad	az	esküvő,	Matthew	láthatóan	nem	akart
ebbe	a	beszélgetésbe	belemenni.	Robin	is	napról	napra	halasztgatta,	hogy
felveti.	 Néha	 azt	 kérdezte	 magától,	 ezt	 a	 gyávaságát	 nem	 valami	 titkolt
vágy	 okozza-e,	 hogy	 igazából	 szeretné	 visszavenni	 a	 gyűrűjét.	 Máskor
biztos	 volt	 benne,	 hogy	 csak	 a	 kimerültség	 az	 oka,	 azért	 nem	 szeretne
ezzel	 foglalkozni,	 mert	 nem	 kíván	 belemenni	 a	 megjósolhatóan
legrosszabb,	 legfájdalmasabb	 konfliktusukba	 a	 fiúval,	 és	még	 össze	 kell
szednie	 az	 erejét,	mielőtt	 ezt	 a	 végső	 csatát	megvívják.	Bár	 nem	nagyon
bátorította	az	anyját,	hogy	jöjjön	csak	le	hozzá,	ahogy	tervezte,	tudat	alatt
azért	 remélte,	Linda	látogatásából	majd	elég	erőt	és	vígasztalást	meríthet
ahhoz,	amit	most	kell	tennie.
A	rózsák	lassan	elhervadtak	az	asztalán.	Senkinek	nem	jutott	eszébe	friss

vízbe	 tenni	 őket,	 így	 szép	 csendben	 haldokoltak	 ugyanabban	 a
csomagolásban,	amiben	hozták	őket,	de	Robin	nem	volt	ott,	hogy	kidobja
a	csokrot,	Strike	pedig,	aki	csak	néha-néha	ugrott	be	dolgokért	az	irodába,
úgy	 érezte,	 nem	 lenne	 helyes,	 ha	 ő	 szabadulna	meg	 a	 virágoktól	meg	 a
még	mindig	felbontatlan	kis	borítéktól	a	lány	helyett.
Az	 elmúlt	 heti	 viszonylag	 sok	 együtt	 töltött	 idő	 után	 Robin	 és	 Strike

most	 visszatértek	 a	 szokásos	 munkahelyi	 rutinjukhoz,	 ami	 azt	 jelentette,
alig	találkoztak,	és	egymást	váltva	figyelték	Platinát	és	Bolond	Papát,	aki
Amerikából	hazaérve	 rögtön	ugyanott	 folytatta	 a	kisfiai	után	mászkálást,
ahol	 abbahagyta.	 Csütörtök	 délután	 telefonon	 megtárgyalták,	 vajon
Robinnak	újra	próbálkoznia	kellene-e	Brockbankkel,	ugyanis	a	férfi	még
mindig	nem	hívta	vissza.	Némi	átgondolás	után	Strike	úgy	döntött,	Venetia
Hallnak,	az	elfoglalt	ügyvédnek	van	ennél	jobb	dolga	is.
–	Ha	holnapig	nem	jelentkezik,	próbálja	meg	megint.	Akkor	már	eltelt

egy	egész	hét.	Persze,	lehet,	hogy	a	barátnője	csak	elkeverte	a	számát.
Amikor	 Strike	 letette,	 Robin	 tovább	 kóborolt	 a	 kensingtoni	 Edge



Streeten,	itt	lakott	Bolond	Papa	családja.	A	környéktől	sem	lett	épp	jobb	a
kedve.	 Az	 interneten	 már	 elkezdett	 más	 lakás	 után	 nézelődni,	 de	 amit	 a
Strike-nál	 kapott	 fizetéséből	 megengedhetett	 magának,	 az	 még	 a
félelmeinél	 is	 rosszabbnak	 bizonyult,	 legfeljebb	 másokkal	 együtt	 lakva
vehetett	volna	ki	belőle	magának	egy	szobát.
A	szép	kis	viktoriánus	utcácskák	házai	itt	körülötte,	a	tejüveg	ajtóikkal,

buján	 burjánzó	 futónövényeikkel,	 virágládás	 ablakaikkal	 és	 élénk	 színű
ablakkereteikkel	olyan	kényelmes,	jómódú	életre	utaltak,	amit	Matthew	is
elképzelt	 maguknak	 régebben,	 amikor	 még	 Robin	 is	 késznek	 tűnt
jövedelmezőbb	szakmában	dolgozni.	Robin	végig	azt	mondogatta	neki,	őt
nem	 érdekli	 a	 pénz,	 vagy	 legalábbis	 annyira	 nem,	mint	Matthew-t,	 és	 ez
továbbra	is	így	volt,	de	azért	fura	egy	ember	az,	gondolta,	aki	itt	a	csinos,
csendes	 kis	 házak	 között	 sétálgatva	 magában	 nem	 tartja	 őket	 sokkal
jobbnak	 az	 olyan	 szöveggel	 hirdetett	 helyeknél,	mint	 „kis	 szoba	 szigorú
vegán	 háztartásban,	mobiltelefon	 használata	 lehetséges	 a	 saját	 szobában”
(amit	 még	 épp	 ki	 tudott	 volna	 fizetni),	 vagy	 a	 Hackney-ben	 lévő,
szekrényméretű	szobánál,	ahol	a	„barátságos	és	egymást	tiszteletben	tartó
közösség	SZERETETTEL	VÁRJA	A	BEKÖLTÖZŐKET!”
Megint	 megcsörrent	 a	 telefonja.	 Előhúzta	 a	 kabátja	 zsebéből,	 arra

számított,	hogy	megint	Strike	hívja,	de	 ránézve	összeszorult	 a	gyomra	–
Brockbank	volt.	Nagy	levegőt	vett	és	felvette.
–	Venetia	Hall.
–	Maga	az	az	ügyvéd?
Robin	 nem	 is	 tudta,	 milyen	 hangra	 számított.	 A	 fejében	 Brockbank

szörnyetegként	 élt,	 gyerekmolesztáló,	 erős	állkapcsú	állatként,	kezében	a
törött	 üveggel,	 meg	 a	 (Strike	 szerint)	 szimulált	 emlékezetkiesésével.
Igazából	mély	hangja	volt,	és	a	kiejtése,	bár	közel	sem	olyan	erősen,	mint
az	ikertestvéréé,	azért	felismerhetően	barrow-i	maradt.
–	Igen	–	felelte	neki.	–	Mr.	Brockbankkel	beszélek?
–	Ja,	azza’.
Valahogy	fenyegetőnek	hangzott	még	az	is,	ahogy	ez	az	ember	hallgat.

Robin	 gyorsan	 elő	 is	 adta	 neki	 a	 kitalált	 történetet,	 hogy	 könnyen	 lehet,
kártérítésre	 számíthat,	 ha	 hajlandó	 találkozni	 vele.	 De	 amikor	 végzett,
Brockbank	 semmit	 sem	 felelt.	 Robin	 kitartott,	 mert	 Venetia	 Hall	 elég
magabiztos	 nő	 ahhoz,	 hogy	 ne	 siessen	 véget	 vetni	 a	 csendnek;	 de	 a
telefonvonal	recsegése	kezdte	idegessé	tenni.
–	Na	és	honnan	tud	maga	rólunk,	he?



–	 Akkor	 bukkantunk	 az	 ön	 esetének	 dokumentációjára,	 amikor	 egy
másik	ügyben	utánanéztünk…
–	Minek	néztek	utána?
Vajon	miért	 érzi	 ennyire	 fenyegetve	 magát?	 Brockbank	 biztosan	 nem

lehet	itt	a	közelében,	de	Robin	azért	alaposan	körülnézett.	Nem	volt	sehol
senki	a	bájos	kis	napsütötte	utcában.
–	Más	 katonák	 hasonló,	 nem	 harctéren	 szerzett	 sérüléseinek	 –	 felelte.

Bár	ne	ment	volna	ilyen	magasra	a	hangja,	gondolta.
Megint	csak	csend.	A	sarok	felől	egy	autó	közeledett.
A	francba,	 káromkodta	 el	magát	Robin	 fejben,	 kétségbeesetten,	 ahogy

felismerte,	 hogy	 a	 kocsiban	 a	 mániákus	 apuka	 ül,	 akit	 elvileg	 titokban
kellene	 megfigyelnie.	 A	 férfi	 egyenesen	 őrá	 nézett,	 ahogy	 az	 autó	 felé
fordult.	 Robin	 elkapta	 a	 tekintetét,	 és	 lassan	 távolabb	 sétált	 az	 iskola
épületétől.
–	Na	és	akkó’	mit	 is	ke’	csináljak?	–	szólalt	meg	a	fülében	Brockbank

hangja.
–	Találkozhatnánk	esetleg	beszélgetni	egy	kicsit	arról,	hogy	mi	 történt

önnel?	–	érdeklődött	Robin.	Egyenesen	fájt	a	mellkasa,	olyan	sebesen	vert
a	szíve.
–	Aszittem,	ó’vasta,	mi	történt	–	Brockbank	válaszától	Robinnak	felállt	a

szőr	 a	 tarkóján.	 –	 Az	 a	 Cameron	 Strike	 nevű	 pöcs	 miatt	 kaptunk
agykárosodást.
–	 Igen,	 ez	 benne	 van	 az	 anyagában	 –	 Robinnak	 jóformán	 elakadt	 a

lélegzete.	 –	 De	 fontos	 lenne,	 hogy	 ön	 személyesen	 tanúsítsa,	 hogy	 mi
majd…
–	Hogy	tanúsítsam?
A	szünet	megint	fenyegető	érzéssel	töltötte	el	hirtelen.
–	Biztos	benne,	hogy	nem	fakabát?
A	 yorkshire-i	 Robin	 Ellacott	 értette;	 a	 londoni	 Venetia	 Hall	 viszont

szinte	biztosan	nem	értette	volna	ezt.	„Fakabát”,	így	hívják	Cumbriában	a
rendőrt.
–	Hogy	nem…	elnézést,	micsoda?	–	igyekezett	a	lehető	legjobb	udvarias

zavart	eljátszani.
Bolond	 Papa	 közben	 leparkolt	 a	 volt	 felesége	 háza	 előtt.	 A	 fiai	 most

bármelyik	percben	kiléphetnek	a	házból	a	bébiszitterrel,	hogy	átmenjenek
egy	 ismerős	 gyerekeihez	 játszani.	 Ha	 a	 férfi	 megszólítja	 őket,	 azt
Robinnak	 le	 kellene	 fényképeznie.	 Tehát	 most	 épp	 egy	 fizetős	 munkát



hanyagol,	Bolond	Papát	kellene	fotóznia!
–	Hát	rendőr!	–	dörögte	agresszíven	Brockbank.
–	 Rendőr?	 –	 Robin	 még	 mindig	 törekedett	 rá,	 hogy	 a	 hangjából

hitetlenkedő	vidámság	sugározzon.	–	Hát	persze,	hogy	nem	vagyok!
–	Egészen	biztos,	hmm?
Nyílt	 Bolond	 Papa	 feleségének	 ajtaja.	 Robin	már	 látta	 is	 a	 bébiszitter

vörös	 haját,	 és	 hallotta	 a	 kocsiajtó	 nyílását.	 Sértett,	 zavart	 hangot
kényszerített	magára.
–	Természetesen	biztos	vagyok	benne!	De	ha	nem	érdekli	a	dolog,	Mr.

Brockbank…
Kicsit	már	meg	is	izzadt	a	tenyere	a	telefonon.	De	nagy	meglepetésére

Brockbank	közbevágott:	–	Jó’	van,	talá’kozhatunk.
–	Remek	–	csapott	 le	Robin.	A	bébiszitter	közben	már	leért	a	járdára	a

két	kisfiúval.	–	Merrefelé	találom?
–	Shoreditch-be’.
Robin	 minden	 idegvégződésén	 bizsergés	 futott	 végig.	 Itt	 van

Londonban!
–	Akkor	tehát	hol	tudnánk	kényelmesen…?
–	Mi	ez	a	hang?
A	 bébiszitter	 épp	 Bolond	 Papával	 kiabált,	 aki	 szép	 lassan	 közeledett

hozzájuk.	Az	egyik	kisfiú	elsírta	magát.
–	 Ó,	 most	 épp…	 csak	 épp	 ma	 én	 jöttem	 a	 gyerekekért	 az	 iskolába	 –

felelte	Robin	hangosan	a	kiabálás	és	sírás	háttérzajában.
A	vonalban	megint	csak	csend.	A	gyakorlatias	Venetia	Hall	most	nyilván

letenné,	 de	Robin	 hirtelen	 úgy	 érezte,	megbénította	 valami.	 Csak	 valami
irracionális	félelem,	igyekezett	megmagyarázni	magának.
De	Brockbank	 ekkor	még	 sokkal	 vészjóslóbb	 hangon	 szólt	 bele,	mint

eddig	 bármikor;	 már	 csak	 azért	 is	 fenyegetőbbnek	 hangzott,	 mert	 félig
mintha	 dúdolta	 volna	 a	 szavakat,	 de	 olyan	 közel	 a	 kagylóhoz,	 hogy
Robinnak	 az	 volt	 az	 érzése,	 közvetlenül	 a	 fülébe	 suttog:	 –	 Csak	 nem
ismerlek	én	tégedet,	kislány?
Robin	próbált	válaszolni	valamit,	de	nem	jött	ki	hang	a	torkán.	A	vonal

megszakadt.
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Then	the	door	was	open	and	the	wind	appeared…
(Aztán	kinyílt	az	ajtó	és	feltámadt	a	szél…)

Blue	Öyster	Cult:	‘(Don’t	Fear)	The	Reaper ’
((Ne	félj)	a	kaszás)

–	 Elszúrtam	 ezt	 a	 Brockbank-dolgot	 –	 mondta	 Robin.	 –	 Nagyon
sajnálom…	de	azt	sem	tudom,	hogyan	szúrtam	el!	Ráadásul	Bolond	Papát
sem	tudtam	lefényképezni,	mert	túl	közel	voltam.
Péntek	reggel	kilenc	óra	volt,	Strike	pedig	épp	az	imént	érkezett,	de	nem

a	 fenti	 lakásból,	 hanem	 megint	 az	 utcáról,	 felöltözve,	 vállán	 a
hátizsákjával.	 Robin	 hallotta	 is,	 ahogy	 dúdolt	magában	 a	 lépcsőn	 felfelé
jövet.	 Tehát	 Elinnél	 töltötte	 az	 éjszakát.	 Robin	 előző	 este	 telefonon
beszámolt	 neki	 Brockbank	 hívásáról,	 de	 Strike	 ekkor	 nem	 tudott	 sokáig
beszélni,	és	azt	ígérte,	majd	reggel	megtárgyalják.
–	 Ne	 foglalkozzon	 Bolond	 Papával,	 elkapjuk	 máskor	 –	 felelte	 most

Robinnak,	 aki	 épp	 a	 vízmelegítővel	 tüsténkedett.	 –	 És	 Brockbankkal	 is
remekül	bánt.	Tudjuk,	hogy	Shoreditch-ben	van,	 tudjuk,	hogy	én	 járok	 a
fejében,	 és	 tudjuk,	 hogy	 gyanakodott,	 nem	 rendőr-e	 maga.	 Na	 és	 vajon
azért,	mert	az	utóbbi	 időben	 is	gyerekeket	 izélgetett	 szerte	az	országban,
vagy	mert	a	közelmúltban	feldarabolt	egy	tinilányt?
Amióta	Brockbank	 a	 fülébe	 suttogta	 azt	 az	 utolsó	 hat	 szót,	Robin	 egy

kicsit	 zaklatottnak	 érezte	 magát.	 Az	 előző	 este	 alig	 beszéltek	 egymással
Matthew-val,	 és	 mivel	 ezt	 a	 hirtelen	 jött	 védtelenségérzést,	 amit	 nem	 is
értett	igazán,	nem	tudta	kiadni	magából,	teljes	mértékben	a	Strike-kal	való
találkozástól	 várta	 a	 megoldást,	 és	 attól,	 hogy	 megbeszélhetik,	 mit	 is
jelentett	az	a	hat	vészjósló	szó:	Csak	nem	ismerlek	én	tégedet,	kislány?	Ma
nagyon	is	örült	volna	a	komoly,	óvatos	Strike-nak,	aki	a	fenyegetést	látta	a
futárral	 érkezett	 lábban,	 és	 a	 lelkére	 kötötte,	 hogy	 ne	 legyen	 az	 utcán
sötétedés	 után.	 De	 az,	 hogy	 vidáman	 kávét	 csinál	 magának,	 és	 teljesen
tárgyilagosan	 beszél	 gyerekmolesztálásról,	 gyilkosságról,	 az	 egyáltalán



nem	nyugtatta	meg	Robint.	Strike	persze	el	sem	tudta	képzelni,	milyen	volt
Brockbank	közvetlenül	a	fülébe	suttogó	hangja.
–	 Tudunk	 róla	 még	 valamit	 –	 jegyezte	 meg	 Robin	 vékony	 hangon.	 –

Egy	kislánnyal	él	egy	háztartásban.
–	 Lehet,	 hogy	 nem	 élnek	 együtt.	 Nem	 tudhatjuk,	 hol	 hagyta	 el	 azt	 a

telefont.
–	 Jól	van	–	bólintott	Robin,	 és	egyre	 feszültebbnek	érezte	magát	–,	ha

szőrszálhasogató	 akar	 lenni,	 tudjuk,	 hogy	 közeli	 kapcsolatban	 áll	 egy
kislánnyal.
Elfordult,	úgy	tett,	mintha	a	postát	szortírozná,	amit	a	lábtörlőről	szedett

fel,	amikor	megérkezett.	Bosszantotta,	hogy	Strike	dúdolgatva	jött	be	ma.
Az	 Elinnel	 töltött	 éjszaka	 minden	 bizonnyal	 kellemesen	 elterelte	 a
figyelmét,	 remek	kikapcsolódás,	 feltöltődés	volt.	Robin	 is	szeretett	volna
már	egy	kis	enyhülést	az	éberen	 figyelő	napok	és	hűvös	némasággal	 telt
esték	 között.	 Neheztelését	 a	 legkevésbé	 sem	 enyhítette	 a	 tudat,	 hogy
tökéletesen	 ésszerűtlenül	 viselkedik.	 Fölkapta	 az	 asztalról	 a	 haldokló
rózsákat	 a	 celofáncsomagolásukban,	 és	 fejjel	 lefelé	 a	 szemetesbe
gyömöszölte	a	csokrot.
–	Semmit	sem	tehetünk	azért	a	gyerekért	–	mondta	most	Strike.
Robinba	kimondottan	élvezetesen	döfött	bele	a	düh.
–	Hát	akkor	majd	nem	is	aggódom	miatta	–	vágta	rá.
Épp	egy	számlát	próbált	kihúzni	egy	borítékból,	de	véletlenül	kettétépte

az	egészet.
–	Gondolja,	hogy	egyedül	ő	van	most	kitéve	a	molesztálás	veszélyének?

Pedig	több	száz	lehet	épp	ebben	a	pillanatban	is,	csak	Londonban!
Robin	 félig	arra	 számított,	Strike	majd	megenyhül	 egy	kicsit,	ha	 látja,

milyen	 mérges.	 Hátranézett.	 A	 nyomozó	 kissé	 összeszűkült	 szemmel
figyelte,	a	legkevésbé	sem	együttérző	arccal.
–	Hát	 aggódjon,	 amennyit	 akar,	 de	 csak	 az	 energiáját	 pazarolja.	Maga

vagy	én	nem	tehetünk	semmit	azért	a	gyerekért.	Brockbank	nem	szerepel
semmilyen	 nyilvántartásban.	 Sosem	 ítélték	 el.	 Még	 azt	 sem	 tudjuk,	 hol
lakik	az	a	gyerek	vagy	mi	a…
–	A	neve	Zahara	–	vágott	közbe	Robin.
Nagy	 rémületére	 a	 hangja	 elfojtott	 vinnyogásba	 váltott,	 vér	 tolult	 az

arcába,	a	szeméből	könnyek	csordultak	ki.	Megint	elfordult,	de	nem	elég
gyorsan.
–	Naaa	–	hallotta	Strike	kedvesebb	hangját,	de	a	kezével	vadul	integetve



jelezte	 neki,	 hogy	 hallgasson.	 Nem	 volt	 hajlandó	 összeroppanni;	 már
semmi	más	 nem	 tartotta	 össze	 az	 életét,	 csak	 az,	 ha	 képes	 továbbmenni,
végezni	a	munkáját.
–	 Jól	 vagyok	 –	 préselte	 ki	magából	 összeszorított	 foggal.	 –	 Tényleg.

Mindegy.
Most	 már	 képtelenség	 lenne	 bevallani,	 milyen	 fenyegetőnek	 érezte

Brockbank	utolsó	mondatát.	„Kislány”	–	így	szólította!	De	ő	nem	kislány.
Nem	 védtelen,	 nem	 gyerekes…	 már	 nem…	 Zahara	 viszont,	 akárki	 is
legyen	az…
Hallotta,	 hogy	 Strike	 kimegy	 a	 lépcsőházba,	 aztán	 egy	 pillanat	múlva

nagy	maréknyi	vécépapír	jelent	meg	az	elhomályosult	szemei	előtt.
–	Köszönöm	–	mondta	fojtottan,	elvette	Strike-tól	a	papírt	és	kifújta	az

orrát.
Jó	 néhány	 percnyi	 csend	 következett,	 melyben	 Robin	 időnként

megtörölte	a	szemét,	kifújta	az	orrát,	és	nem	nézett	Strike-ra,	aki	perverz
módon	kint	maradt	az	ő	irodájában	és	nem	ment	be	a	sajátjába.
–	Mi	van?	–	csattant	fel	végül	Robin,	megint	elfutotta	a	méreg,	hogy	a

férfi	csak	úgy	ott	áll	és	nézi.
Strike	 elvigyorodott.	 És	 az	 összes	 ma	 délelőtti	 dolog	 dacára	 Robin

hirtelen	úgy	érezte,	legszívesebben	elnevetné	magát.
–	 Itt	 akar	 állni	 egész	délelőtt?	–	kérdezte.	Próbált	bosszankodó	hangot

megütni.
–	 Nem	 –	 felelte	 Strike	 még	 mindig	 vigyorogva.	 –	 Csak	 akartam

magának	mutatni	valamit.
Kotorászni	 kezdett	 a	 hátizsákjában,	 aztán	 csillogó	 ingatlanos	 brosúrát

húzott	elő.
–	Eliné	–	kommentálta.	–	Tegnap	ment	el	megnézni.	Azon	gondolkodik,

hogy	ott	vesz	lakást.
Robinból	 kiszaladt	 minden	 nevethetnék.	 Mégis	 mit	 gondol	 Strike,

pontosan	 hogyan	 vidítja	 majd	 őt	 fel	 a	 tudat,	 hogy	 a	 barátnője	 valami
nevetségesen	drága	lakást	nézett	ki	magának?	Vagy	azt	készül	bejelenteni
(és	 itt	 Robin	 ingatag	 lélekjelenléte	 már	 szinte	 össze	 is	 omlott),	 hogy
összeköltözik	Elinnel?	Mintha	egy	film	pergett	volna	le	a	szeme	előtt,	látta
a	 fenti	 lakást	 üresen,	 Strike	 luxuséletét,	 saját	 magát	 valami	 aprócska,
ablaktalan	 szobában	 London	 külvárosában,	 ahogy	 suttogva	 beszél	 a
telefonján,	hogy	a	vegán	házinéni	meg	ne	hallja.
Strike	 letette	 elé	 a	 brosúrát	 az	 asztalra.	 A	 borítóján	 magas,	 modern



toronyház	 volt,	 a	 tetején	 fura,	 pajzs	 formájú	 résszel,	 amelyen	 három
szemként	szélturbinák	néztek	ki	Robinra.	A	borítón	felirat:	„Strata	SE1,	a
legkeresettebb	lakások	Londonban”.
–	Látja?	–	nézett	rá	Strike.
Ez	a	diadalmas	kedve	elmondhatatlanul	bosszantotta	Robint,	 leginkább

azért,	mert	Strike-hoz	annyira	nem	illett,	hogy	így	eldicsekedjen	az	esetleg
rá	 váró	 luxuskörülményekkel;	 de	 mielőtt	 mondhatott	 volna	 bármit	 is,
kopogott	valaki	a	nyomozó	háta	mögött,	az	üvegajtón.
–	Jézus	isten!	–	bukott	ki	Strike-ból	őszinte	csodálkozással,	ahogy	ajtót

nyitott:	 Shanker	 sétált	 be	 rajta	 csettintgetve,	 a	 szokásos	 cigifüst,	 fű-	 és
testszag	keverékét	behúzva	maga	után.
–	Épp	erre	jártam	–	mondta	Shanker,	akaratlanul	is	Eric	Wardle	szavait

ismételve.	–	Na	és	meg	is	talá’tam	neked,	Bunsen!
Azzal	 lehuppant	 a	műbőr	kanapéra,	 szélesen	 szétterpesztette	 a	 lábát,	 és

egy	csomag	Mayfairt	húzott	elő	a	zsebéből.
–	 Megtaláltad	Whittakert?	 –	 nézett	 rá	 Strike:	 leginkább	 azon	 lepődött

meg,	hogy	Shanker	ilyen	kora	reggel	már	ébren	van.
–	 Mé’,	 ki	 mást	 akartá’	 még	 megtalá’ni?	 –	 kérdezett	 vissza	 Shanker.

Nagyot	 szívott	 a	 cigarettájából,	 és	 nyilvánvalóan	 élvezte	 a	 hatást,	 amit
elért.	–	Catford	Broadway.	A	sült	halas	 fölött	 lakik.	A	ribizli	 is	ottan	van
vele.
Strike	 kezet	 nyújtott	 Shankernek,	 és	 jól	 megrázta	 a	 barátja	 kezét.	 Az

aranyfog	 meg	 a	 felső	 ajkát	 felhúzó	 forradás	 dacára	 a	 vendégük	 arcán
valami	fura,	kisfiús	vigyor	jelent	meg.
–	Kérsz	egy	kávét?	–	kérdezte	Strike.
–	 Aha,	 jöhet	 –	 bólintott	 Shanker,	 aki	 úgy	 tűnt,	 szeretné	 kiélvezni	 a

diadalt.	–	Minden	oké?	–	nézett	vidáman	Robinra.
–	Igen,	köszönöm	–	felelte	a	lány	szoros	mosollyal,	és	visszatért	a	mai

postához.
–	 Tessék,	 hogy	 beindult	 –	 szólalt	 meg	 halkan	 Strike,	 amikor	 a

vízforraló	 hangosan	 bugyogni	 kezdett,	 Shanker	 pedig	 belefeledkezett	 az
SMS-ei	 olvasgatásába.	 –	 Akkor	 mindhárman	 Londonban	 vannak.
Whittaker	 Catfordban,	 Brockbank	 Shoreditch-ben,	 és	 most	 már	 azt	 is
tudjuk,	 hogy	 Laing	 meg	 az	 Elephant	 and	 Castle-nél…	 vagy	 legalábbis
három	hónapja	még	ott	volt.
Robin	bólintott,	aztán	felkapta	a	fejét.
–	Honnan	tudjuk,	hogy	Laing	az	Elephant	and	Castle-nél	lakott?



Strike	megkocogtatta	a	Strata	csillogó	brosúráját	az	asztalon.
–	Mégis	mit	gondolt,	ezt	minek	mutogatom	magának?
Robinnak	fogalma	sem	volt,	mire	gondolhat.	Csak	nézte,	nézte	a	képet

üres	tekintettel,	jó	néhány	másodpercig,	mire	végre	felismerte,	mi	benne	a
fontos.	 A	 lekerekített,	 oszlopszerű	 épületen	 ezüstszín	 panelek	 rajzoltak
mintát	a	sötét	ablakok	cikcakkos	sorára	–	ez	volt	a	háttérben	azon	a	képen,
ahol	Laing	ott	áll	az	erkélyén.
–	Ó	–	nyögte	ki	nagy	nehezen.
Strike	tehát	nem	költözik	össze	Elinnel.	Robin	nem	is	tudta,	miért	pirul

el	 most	 megint.	 Mintha	 végleg	 ámokfutásba	 kezdtek	 volna	 az	 érzései.
Mégis	mi	a	fene	baja	van?	Megint	a	postához	fordult	a	forgószékén,	hogy
egyik	férfi	se	láthassa	az	arcát.
–	Nem	t’om,	van-e	nálam	elég	lóvé,	hogy	kifizesselek,	Shanker	–	nézett

bele	a	tárcájába	Strike.	–	De	majd	lemegyek	veled	egy	automatához.
–	Jó’	van,	Bunsen	–	 felelte	a	másik,	majd	Robin	szemeteséhez	hajolva

lepöccintette	a	hamut	a	cigarettája	végéről.	–	Ha	segítsek	a	Whittakerre’,
há’	tudod,	hó’	talá’sz.
–	Oké,	köszi.	De	szerintem	megoldom.
Robin	az	utolsó	borítékért	nyúlt	a	halomban:	merevnek	érződött,	és	az

egyik	 sarkában	 vastagabb	 is	 volt,	 mintha	 üdvözlőkártya	 lenne	 benne,	 a
sarkában	valami	aprósággal.	Amikor	már	majdnem	felnyitotta,	 felfigyelt
rá,	hogy	neki	van	címezve,	nem	Strike-nak.	Bizonytalanul,	tétovázva	nézte.
A	nevét	meg	az	 iroda	címét	 írógéppel	 írták	 rá.	A	postabélyegző	London
belvárosából	származott,	előző	nap	adták	fel.
Strike	és	Shanker	hangja	ki-be	hullámzott	a	fülében,	de	nem	tudta	volna

megmondani,	mit	is	beszélnek.
Semmi	 különös,	 mondta	 magában.	 Csak	 túl	 feszült	 vagy.	 Még	 egyszer

nem	történik	meg.
Nagyot	nyelt,	felnyitotta	a	borítékot,	és	óvatosan	kihúzta	a	lapot	belőle.
A	lapon	egy	Jack	Vettriano-kép	volt:	szőke	nő	ült	oldalvást	egy	lepellel

leterített	széken.	A	kezében	teáscsésze,	elegáns,	fekete	harisnyába,	tűsarkú
cipőbe	 bújt	 lábai	 keresztbe	 téve	 egy	 zsámolyon	 nyugodtak.	 Nem	 volt
semmi	különös	a	lapon	kívül,	akármit	is	érzett	a	borítékban,	azt	a	belsejére
ragasztották.
Strike	 és	 Shanker	 még	 mindig	 beszélgettek.	 Robin	 orrát	 halvány

enyészetillat	csapta	meg	Shanker	testszagának	felhőjén	át.
–	Jaj,	istenem	–	mondta	halkan,	de	a	másik	kettő	nem	hallotta.	Kinyitotta



az	üdvözlőlapot.
A	 belső	 sarkába	 egy	 rohadó	 lábujjat	 celluxoztak.	 Gondos,	 nyomtatott

nagybetűkkel	az	állt	fölötte:

Az	asztalra	ejtette	és	felállt.	Mintha	lassítva	nézné	saját	magát,	úgy	fordult
Strike-hoz.	 Az	 lepillantott	 a	 lány	 döbbent	 arcáról	 az	 asztalon	 heverő
perverz	dologra.
–	Jöjjön	onnan!
Robin	 szót	 fogadott.	Hányingerrel	küszködött	 és	 remegett,	 azt	kívánta,

bár	ne	lenne	most	itt	Shanker.
–	 Mivan?	 –	 Shanker	 egyre	 csak	 ezt	 ismételgette.	 –	 Mivan?	 Mi	 az?

Mivan?
–	 Valaki	 egy	 levágott	 lábujjat	 küldött	 nekem	 –	 felelte	 Robin	 olyan

összeszedett	hangon,	ami	nem	is	az	övé	volt	egyáltalán.
–	Na	ne	bassz!	–	ugrott	fel	Shanker	lelkes	érdeklődéssel.
Strike-nak	 erővel	 kellett	 visszafognia,	 hogy	 fel	 ne	 kapja	 az

üdvözlőkártyát	az	asztalról,	amely	ugyanott	hevert,	ahová	Robin	leejtette.
Strike	felismerte	a	szavakat:	„A	lány	gyönyörű,	mint	egy	 láb”	egy	másik
Blue	Öyster	Cult-szám	címe.
–	 Hívom	 Wardle-t	 –	 mondta	 rögtön,	 de	 mielőtt	 előhúzta	 volna	 a

telefonját,	 egy	 négyjegyű	 számot	 firkantott	 egy	 ragadós	 kis
jegyzetcédulára,	és	kivette	a	tárcájából	a	hitelkártyáját.	–	Robin,	menjen	és
vegye	ki,	ami	Shanker	pénzéhez	hiányzik,	aztán	jöjjön	ide	vissza!
Robin	 elvette	 tőle	 a	 cédulát	 és	 a	 hitelkártyát.	 Egészen	 képtelenül	 hálás

volt,	amiért	kimehet	a	friss	levegőre.
–	 Shanker!	 –	 szólt	 utánuk	 Strike	 élesen,	 amikor	 már	 az	 üvegajtónál

jártak.	–	Kísérd	vissza	ide,	jó?	Kísérd	vissza	az	irodába!
–	 Oké,	 Bunsen!	 –	 felelte	 Shanker.	 Ahogy	 mindig,	 most	 is	 energiával

töltötte	el	a	fura	dolgok	látványa,	a	cselekvés,	a	veszély	illata.
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The	lies	don’t	count,	the	whispers	do.
(A	hazugságok	nem	számítanak,	csak	a	suttogás.)

Blue	Öyster	Cult:	‘The	Vigil’
(Virrasztás)

Aznap	este	Strike	ott	ült	egyedül	a	konyhaasztalnál	a	padlásszobájában.	A
széke	kényelmetlen	volt,	és	a	levágott	lábán	sajgott	a	térde,	miután	órákig
követte	 Bolond	 Papát	 –	 az	 szabadnapot	 vett	 ki	 a	 munkahelyén,	 hogy	 a
kisebbik	fia	után	mászkálhasson	a	Természettudományi	Múzeumban.	Még
jó,	 hogy	 övé	 a	 vállalat,	 hiszen	 különben	 már	 biztosan	 kirúgták	 volna,
annyi	 munkaórát	 szentelt	 a	 gyerekei	 megfélemlítésének.	 Platinát	 viszont
nem	 figyelte	 és	 nem	 fényképezte	 ma	 senki.	 Amikor	 megtudta,	 hogy
Robinnak	 aznap	 este	 érkezik	 az	 édesanyja,	 Strike	 ragaszkodott	 hozzá,	 a
lány	 minden	 tiltakozását	 félresöpörve,	 hogy	 kivegyen	 három	 napot;
elkísérte	 a	metrómegállóba,	 és	 a	 lelkére	 kötötte,	 hogy	 írjon	 egy	 SMS-t,
amint	biztonságban	hazaért.
Strike	már	szörnyen	vágyott	aludni,	mégis	túl	kimerültnek	érezte	magát,

hogy	 felálljon,	 elmenjen	 az	 ágyig	 és	 lefeküdjön.	 Jobban	 felkavarta	 a
gyilkos	második	 bejelentkezése,	mint	 azt	 a	munkatársának	 hajlandó	 volt
bevallani.	Bármilyen	 visszataszító	 is	 volt	 a	 láb	 érkezése,	most	már	 látta,
hogy	egy	kicsit	még	mindig	abban	reménykedett:	Robin	neve	a	csomagon
ronda	kis	húzás	volt,	 de	mégiscsak	hirtelen	ötlet.	A	második	küldemény,
ami	megint	a	lánynak	jött,	bár	alattomosan	kikacsintott	Strike-ra	is	(She’s
as	Beautiful	 as	 a	Foot.	A	 lány	 gyönyörű,	mint	 egy	 láb.),	 végleg	 elárulta,
hogy	akárki	is	ez,	Robint	szemelte	ki	magának.	Még	a	lapon	kívül	látható
kép	 (a	 magányos,	 hosszú	 lábú	 szőkeség)	 címének	 kiválasztásában	 is
vészjósló	szúrás	lapult:	„Rád	gondolok”.
Őrült	düh	duzzadt	a	mozdulatlanul	ülő	Strike-ban,	még	a	fáradtságot	is

kiüldözte	belőle.	Eszébe	jutott	Robin	holtsápadt	arca,	és	tudta,	a	lány	akkor
veszítette	 el	 az	 utolsó	 kis	 reményszikrát,	 hogy	 a	 láb	 valami	 őrült



véletlenszerű	 akciója	 volt.	 Robin	 még	 így	 is	 hevesen	 tiltakozott	 a
szabadságolása	ellen,	és	rámutatott,	hogy	két	megmaradt	fizető	munkájuk
gyakran	 párhuzamosan	 fut.	 Strike	 nem	 tudja	 mindkettőt	 egymaga
elvégezni,	így	hát	minden	nap	választania	kell	majd,	Platinát	vagy	Bolond
Papát	 követi-e.	De	 Strike	 kérlelhetetlen	maradt:	Robin	 csak	 akkor	 jöjjön
vissza	dolgozni,	amikor	az	édesanyja	hazautazik	Yorkshire-be.
Támadójuknak	mostanra	sikerült	Strike	ügyfélkörét	kettőre	csökkenteni.

Ma	el	kellett	viselnie,	hogy	a	rendőrség	másodszor	is	elözönli	az	irodáját,
és	 aggasztotta,	 hogy	 a	 sajtó	 is	 megneszelheti,	 mi	 történt,	 bár	 Wardle
megígérte,	 hogy	 nem	 jelentik	 be	 az	 üdvözlőlap	 és	 a	 lábujj	 érkezését.
Wardle	is	osztotta	Strike	véleményét,	hogy	a	gyilkos	egyik	célja	Strike-ra
irányítani	 a	 média	 és	 a	 rendőrség	 figyelmét	 is,	 tehát	 ha	 a	 sajtót
tájékoztatják,	azzal	csak	az	ő	kezére	játszanak.
Hangosan	 csörrent	 meg	 a	 telefonja	 az	 apró	 konyhában.	 Az	 órájára

pillantott:	 húsz	 perccel	 múlt	 tíz	 óra.	 Felkapta,	 és	 úgy	 emelte	 a	 füléhez,
hogy	szinte	fel	sem	fogta	Wardle	nevét	a	képernyőn,	annyira	Robinon	járt
az	agya.
–	Jó	hír!	–	szólt	bele	a	rendőr.	–	Vagy	valami	olyasmi.	Nem	ölt	meg	egy

másik	nőt.	A	lábujj	is	Kelsey-é,	a	másik	lábáról	való.	Nyáron	gyűjts,	hogy
télen	fűts,	mi?
Strike	nem	volt	jó	kedvében	a	viccelődéshez,	csak	mogorván	válaszolt.

Wardle	 letette,	 ő	 pedig	 tovább	 ült	 a	 konyhaasztalnál	 a	 gondolataiba
merülve,	míg	kint	morogva	haladt	a	 forgalom	a	Charing	Cross	Roadon.
Csak	 akkor	 állt	 neki	 nagy	 nehezen	 eltávolítani	 a	 műlábát	 lefekvés	 előtt,
amikor	eszébe	jutott,	hogy	másnap	reggel	Finchley-be	kell	mennie	Kelsey
nővérével	találkozni.
Az	anyja	nomád	életmódjának	hála	Strike	átfogóan	és	alaposan	ismerte

Londont,	 de	 fehér	 foltok	 még	 így	 is	 akadtak,	 köztük	 Finchley	 is.	 Csak
annyit	tudott	erről	a	részről,	hogy	az	1980-as	években,	amikor	ő,	Leda	és
Lucy	 Whitechapelben	 meg	 Brixtonban	 jártak	 foglaltházról	 foglaltházra,
Finchley	volt	Margaret	Thatcher	választókerülete.	Túl	messze	lett	volna	a
központtól	egy	olyan	családnak,	akik	kizárólag	a	tömegközlekedésre	és	az
olcsó	gyorséttermekre	támaszkodtak,	túl	drága	is	egy	olyan	nőnek,	akinek
gyakran	már	 a	pénzbedobós	villanyórához	 sem	volt	 elég	 aprója	–	olyan
hely,	ahol	(ahogy	a	húga,	Lucy	valaha	vágyakozva	mondta	volna)	a	rendes
családok	laknak.	Lucy	aztán	hozzáment	egy	számvizsgálóhoz,	szült	három
makulátlanra	 cseperedő	 gyereket,	 és	 ezzel	 beteljesítette	 gyerekkori



vágyódását	az	ízléses,	rendes,	biztonságos	dolgok	iránt.
Strike	metróval	elment	a	West	Finchley	megállóig,	onnan	pedig	inkább

kibírta	 a	 hosszú	 sétát	 a	Summers	Lane-ig,	mint	 hogy	 taxit	 fogjon,	 olyan
rosszul	állt	anyagilag.	Az	enyhe	 időben	kicsit	meg	is	 izzadt,	úgy	ment	el
újabb	és	újabb	 csendes	kis	házak	 sorai	mellett,	 és	magában	átkozta	 ezt	 a
zöldellően	néma,	felismerhető	útjelzők	nélküli	környéket.	Végül	harminc
perccel	 azután,	 hogy	 kilépett	 a	 metróból,	 megtalálta	 Kelsey	 Platt	 házát.
Kisebb	 volt,	 mint	 sok	 szomszédja	 erre,	 fehérre	 meszelt	 falakkal	 és
kovácsoltvas	kapuval.
Becsengetett,	és	rögtön	hangokat	is	hallott	a	bejárati	ajtó	tejüveg	táblája

mögül.	Ugyanolyan	üveg	volt,	mint	az	ő	irodájának	ajtaja.
–	Asszem,	 itt	az	a	nyomozó,	kicsim	–	mondta	egy	északnyugat-angliai

hang.
–	Engedd	be!	–	felelte	egy	magas	női	hang.
Jókora	vörös	tömeg	bukkant	fel	az	üveg	mögött,	és	feltárult	az	ajtó	–	az

előszoba	 jórészt	 láthatatlan	 maradt	 egy	 nagydarab,	 mezítlábas,
skarlátvörös	 fürdőköpenyt	 viselő	 férfi	 mögött.	 Kopasz	 volt,	 de	 a
bozontos,	őszes	szakálla	meg	a	vörös	köpeny	miatt	a	Télapó	jutott	volna
róla	 az	 ember	 eszébe,	 ha	 épp	 vidámnak	 néz	 ki.	 Csakhogy	 épp	 a	 köpeny
ujjával	dörzsölte	az	arcát	vadul.	A	szemüvege	lencséi	mögött	a	szemhéja
feldagadt,	 a	 két	 szeme	 két	 csíkként	 látszott	 csak,	 pirospozsgás	 arcán
könnyek	csillogtak.
–	Bocs	–	szólalt	meg	rekedten,	és	 félreállt,	hogy	Strike	bemehessen.	–

Éjszakai	műszak	–	tette	hozzá	az	öltözete	magyarázataként.
Strike	 oldalazva	 ment	 el	 mellette.	 A	 férfiből	 erős	 Old	 Spice-	 és

kámforillat	 áradt.	 A	 lépcső	 aljában	 két	 középkorú	 nő	 állt	 szorosan
összeölelkezve,	az	egyik	szőke,	a	másik	sötét	hajú;	mindketten	zokogtak.
Strike	nézte,	ahogy	szétválnak,	és	az	arcukat	törölgetik.
–	Elnézést	–	kapkodta	a	 levegőt	a	sötét	hajú.	–	Sheryl,	a	szomszédunk.

Megalufban	volt,	csak	most	ha-hallotta,	hogy	Kelsey…
–	 Elnézést	 –	 ismételte	 a	 kisírt	 szemű	 Sheryl	 is.	 –	 Akkor	 hagylak	 is,

Hazel.	De	szólj,	ha	bármiben…	Bármiben,	Ray…	bármiben!
Sheryl	 átfurakodott	 Strike	 mellett	 („elnézést!”),	 és	 megölelte	 Ray-t.

Kicsit	 himbálóztak	 ott	 együtt,	 két	 nagydarab	 ember,	 a	 hasuk	 egymáshoz
szorítva,	a	karjukkal	átölelték	a	másik	nyakát.	Ray	megint	zokogni	kezdett,
arcát	a	nő	széles	vállára	hajtotta.
–	Jö-jöjjön	–	csuklott	Hazel,	és	a	szemét	törölgetve	bevezette	Strike-ot	a



nappaliba.	 Úgy	 nézett	 ki,	 mint	 Bruegel	 valami	 parasztalakja,	 kerek	 arca
volt,	kiugró	álla	és	széles	orra.	A	dagadtra	sírt	szeme	fölött	olyan	széles,
bozontos	 szemöldökök	 ültek,	 mint	 egy	 medvelepke	 hernyója.	 –	 Egész
héten	ez	volt.	Az	emberek	megtudják,	átjönnek,	és…	elnézést	–	majdnem
elakadt	a	lélegzete	a	végén.
Strike-tól	két	percen	belül	már	vagy	 fél	 tucatszor	kértek	elnézést.	Más

kultúrákban	akkor	szégyellik	magukat	az	emberek,	ha	nem	mutatnak	elég
gyászt;	 itt,	 a	 csendes	 Finchley-ben	 azért	 szégyellték	 magukat,	 hogy	 ő
végignézi	ezt.
–	 Senki	 sem	 tud	mit	mondani	 –	 suttogta	Hazel,	 felitatta	 a	 könnyeit	 és

intett	Strike-nak,	hogy	üljön	csak	 le	 a	kanapéra.	–	Ez	nem	olyan,	mintha
elütötte	 volna	 egy	 autó,	 vagy	 beteg	 lett	 volna.	 Az	 ember	 nem	 tud	 mit
mondani,	 amikor	 valakit	 meg…	 –	 Habozott	 kicsit,	 mintha	 nem	 akarná
kimondani,	így	a	mondat	gigantikus	szipogással	ért	véget.
–	 Sajnálom	 –	mondta	 ezúttal	 Strike	 is.	 –	 Tudom,	 hogy	 ez	 az	 időszak

szörnyű	lehet	önnek.
Makulátlan	 és	 valahogy	 kellemetlen	 nappali	 volt,	 talán	 a	 hűvös	 színei

miatt.	 A	 háromrészes	 ülőgarnitúrán	 csíkos,	 ezüstszürkés	 huzat,	 a	 fehér
tapétán	vékony,	szürke	csíkok,	a	díszpárnák	a	sarkukra	állítva,	a	kandalló
párkányán	 minden	 tökéletesen	 szimmetrikusan	 elrendezve.	 A	 tévé
képernyőjén	egyetlen	porszem	sem	ült,	megcsillant	rajta	az	ablakon	besütő
napfény.
A	csipkefüggöny	túlsó	oldalán	Sheryl	homályos	alakja	haladt	el	előttük,

a	 szemét	 törölgetve.	 Ray	 mezítláb	 elcsoszogott	 a	 nappali	 ajtaja	 előtt;
lehajtott	fejjel	törölgette	a	szemét	a	szemüveg	alatt	a	fürdőköpeny	övével.
Mintha	 Strike	 gondolataiban	 olvasna,	Hazel	meg	 is	 válaszolta	 a	 fel	 nem
tett	 kérdését:	 –	 Ray-nek	 megsérült	 a	 háta,	 amikor	 egy	 családot	 akart
kihozni	 egy	 kigyulladt	 panzióból.	 Leszakadt	 a	 fal,	 a	 létrája	 eldőlt.
Háromemeletnyit	zuhant.
–	Jézusom	–	nézett	rá	Strike.
Hazelnek	 remegett	 az	 ajka,	 a	 keze.	 Strike-nak	 eszébe	 jutott,	 mint

mondott	Wardle,	hogy	a	rendőrök	rosszul	kezelték	a	nőt.	Ha	gyanakvóan
állnak	 az	 ő	 Ray-éhez	 vagy	 durván	 kérdezik	 ki,	 az	 ebben	 a	 sokkos
állapotában	 megbocsáthatatlan	 kegyetlenségnek	 tűnhet	 neki,	 amivel	 csak
minden	 indok	 nélkül	 súlyosbítják	 a	 szörnyű	 megpróbáltatást,	 amin
keresztülmegy.	 Strike	 rengeteget	 tudott	 arról,	 milyen	 brutálisan	 tud	 a
bürokrácia	 betörni	 az	 ember	 magánelkeseredésébe.	 Ennek	 a



választóvonalnak	mindkét	oldalát	megjárta	már.
–	Kér	valaki	teát?	–	szólt	be	elfúló	hangon	Ray,	nyilván	a	konyhából.
–	Feküdj	le!	–	szólt	vissza	Hazel,	egy	átázott	papírzsebkendő-gombócot

gyömöszölve.	–	Majd	én	csinálok!	Te	feküdj	le!
–	Biztos?
–	Menj	már,	felkeltelek	háromkor!
Hazel	 megtörölte	 az	 egész	 arcát	 egy	 újabb	 zsebkendővel,	 mintha

frissítőkendő	lenne.
–	Nem	olyan	ember,	aki	felveszi	a	rokkantsági	segélyt	meg	minden,	de

senki	nem	akar	neki	rendes	munkát	adni	–	mesélte	Strike-nak	halkan,	míg
Ray	szipogva	megint	elcsoszogott	az	ajtó	előtt.	–	A	rossz	hátával,	meg	az
ő	 korában,	 meg	 már	 a	 tüdeje	 sem	 a	 régi.	 Készpénzes	 munkák,	 meg
alkalmi…
Nem	fejezte	be	a	mondatot;	a	szája	remegett,	és	most	először	egyenesen

Strike	szemébe	nézett.
–	 Igazából	 nem	 tudom,	 miért	 kértem,	 hogy	 jöjjön	 el	 –	 vallotta	 be.	 –

Minden	 teljesen	 összevissza	 van	 a	 fejemben.	 Azt	 mondták,	 hogy	 írt
magának,	de	maga	nem	írt	vissza,	aztán	magának	küldik	el	a…	a…
–	Rémes	sokk	lehetett	ez	önnek	–	felelte	Strike	annak	biztos	tudatában,

hogy	bármit	mond,	az	meg	sem	közelíti	a	valóságot.
–	Hát	tényleg…	–	bukott	ki	lázasan	a	nőből	–	rettenetes.	Rettenetes.	Nem

tudunk	semmit,	de	egyáltalán	semmit.	Úgy	tudtuk,	iskolai	gyakorlaton	van.
Amikor	 megjelent	 a	 rendőrség…	 azt	 mondta,	 a	 csoportjával	 megy
valahová,	 én	meg	 hittem	neki,	 valami	 rezidensgyakorlat,	 a	 képzés	 része.
Nem	 tűnt	 fel	 benne	 semmi	 fura…	 sose	 gondoltam	 volna,	 hogy…	de	 hát
olyan	nagy	hazudozó	volt.	Állandóan	hazudott.	Három	éve	él	itt	velem,	és
még	mindig…	úgy	értem,	sosem	sikerült	elérnem,	hogy	abbahagyja.
–	Miről	hazudott?	–	érdeklődött	Strike.
–	Mindenről	–	felelte	Hazel	kissé	erélyes	gesztussal.	–	Ha	kedd	volt,	azt

mondta,	szerda	van.	Néha	egyáltalán	semmi	értelme	sem	volt.	Nem	tudom,
miért	csinálta.	Fogalmam	sincs.
–	Miért	élt	itt	önnel?	–	kérdezett	tovább	Strike.
–	 A…	 a	 féltestvérem	 volt.	 Az	 anyánk	 ugyanaz.	 Apát	 elvesztettük

húszéves	 koromban.	 Anya	 hozzáment	 egy	 pasashoz	 a	 munkahelyéről,
aztán	 megszületett	 Kelsey.	 Huszonnégy	 év	 volt	 közöttünk…	 én	 már
elköltöztem	otthonról…	inkább	a	nagynénje	voltam,	mint	a	nővére.	Aztán
anyát	meg	Malcolmot	autóbaleset	érte	Spanyolországban,	három	éve.	Egy



részeg	 sofőr	 miatt.	 Malcolm	 rögtön	 meghalt,	 anya	 még	 négy	 napig
kómában	 volt,	 aztán	 ő	 is	 elment.	 Más	 rokonság	 nem	 maradt,	 szóval	 én
fogadtam	be	Kelsey-t.
Ahogy	körbenézett	a	 tökéletesen	tiszta,	 rendezett	szobában,	a	hegyükre

állított	párnákon,	a	leporolt,	kifényesített	felületeken,	Strike	azon	tűnődött,
vajon	hogy	érezhette	itt	magát	egy	tinédzser.
–	 Kelsey-vel	 nem	 jöttünk	 ki	 jól	 –	 folytatta	 Hazel,	 megint	 mintha	 a

gondolataiban	olvasott	volna.	Ismét	eleredt	a	könnye,	ahogy	az	emelet	felé
intett,	 ahová	 Ray	 is	 felment	 lefeküdni.	 –	 Ray	 sokkal	 türelmesebb	 volt	 a
hangulatingadozásaival,	 a	 duzzogással.	 Van	 egy	 felnőtt	 fia,	 külföldön
dolgozik.	 Jobban	 tud	 bánni	 a	 gyerekekkel,	 mint	 én.	 Amikor	 a	 rendőrök
betrappoltak	ide	–	öntötte	el	hirtelen	a	méreg	–,	és	mondták,	hogy	Kelsey-
t…	és	nekiálltak	Ray-t	vallatni,	mintha	ő…	mintha	ő	képes	 lenne,	mintha
egyáltalán	 el	 lehetne	 képzelni,	 hogy…	 mondom	 neki,	 olyan	 ez,	 mint
valami	 rémálom.	 Az	 ember	 lát	 ilyet	 a	 tévében,	 hogy	 a	 szüleik	 kérik	 a
gyereket,	 jöjjön	 haza…	 hogy	 megvádolnak	 embereket	 olyasmivel,	 amit
nem	is	követtek	el…	és	sosem	gondolná	az	ember…	sosem	gondolná…	de
hát	azt	 sem	 tudtuk,	hogy	eltűnt!	Akkor	kerestük	volna!	De	nem	 tudtuk.	A
rendőrök	meg	olyanokat	kérdezgettek	Ray-től…	hogy	hol	volt	akkor	meg
mit	tudom	én…
–	Nekem	azt	mondták,	Ray-nek	semmi	köze	az	egészhez	–	jegyezte	meg

Strike.
–	 Ja,	 hát	most	már	 azt	 gondolják	 –	 vágta	 rá	 Hazel	 a	 dühös	 könnyein

keresztül.	 –	 Miután	 hárman	 is	 elmondták	 nekik,	 hogy	 velük	 volt	 egész
hétvégén	egy	 legénybúcsún,	még	a	 rohadt	képeket	 is	megmutatták	nekik,
hogy	lássák…
Eszébe	sem	jutott,	hogy	észszerű	dolog	kikérdezni	Kelsey	haláláról	azt

a	 férfit,	 aki	egy	háztartásban	élt	vele.	Strike	viszont,	aki	hallotta	Brittany
Brockbank,	Rhona	Laing	 és	még	 sok	más	 hozzájuk	 hasonló	 vallomását,
tudta,	hogy	a	legtöbb	nő	támadója	nem	álarcos	idegen,	aki	berántja	őket	a
lépcső	alatti	sötét	bemélyedésbe.	Hanem	az	apjuk,	a	férjük,	az	anyjuk	vagy
a	nővérük	barátja…
Hazel	folyton	csak	törölgette	a	könnyeket	a	kerek	arcáról,	aztán	hirtelen

megkérdezte:	–	De	maga	mit	is	csinált	azzal	a	hülye	levelével?
–	 Az	 asszisztensem	 eltette	 a	 szokatlan	 levelekhez,	 a	 fiókba	 –	 felelte

Strike.
–	A	rendőrök	azt	mondták,	nem	is	válaszolt	neki.	Hogy	azok	hamisak,



azok	a	levelek,	amiket	találtak.
–	Így	van	–	bólintott	Strike.
–	Akkor	akárki	is	tette,	biztos	tudta,	hogy	maga	érdekelte	Kelsey-t.
–	Igen.
Hazel	 hangosan	 kifújta	 az	 orrát,	 aztán	 ismét	 Strike-hoz	 fordult:	 –	Na,

akkor	kér	egy	teát?
Strike	 csak	 azért	 fogadta	 el,	mert	 azt	 hitte,	Hazel	 szeretné	összeszedni

magát.	Amint	kiment,	Strike	nyugodtan	körülnézhetett.	Egyetlen	fényképet
látott,	 ez	 egy	 kis	 asztalcsoport	 közepén	 állt	 a	 sarokban,	 rögtön	mellette.
Ragyogó	mosolyú,	hatvanas	asszony	volt	rajta,	a	fején	szalmakalappal.	Ez,
gondolta,	 nyilván	Hazel	 és	Kelsey	 édesanyja.	Mellette,	 az	 asztalon	 kicsit
sötétebb	sáv	mutatta,	hogy	itt	állt	egy	másik	kép	is,	azért	nem	tudta	a	nap
ott	kiszívni	az	olcsó	fa	színét.	Strike	úgy	gondolta,	ez	talán	egy	Kelsey-ről
készült	iskolai	kép	lehetett,	az,	ami	megjelent	minden	újságban.
Visszajött	 Hazel	 egy	 tálcával,	 rajta	 két	 csésze	 tea	 meg	 egy	 tányéron

teasütemény.	 Miután	 gondosan	 elhelyezte	 a	 csészéjét	 egy	 alátéten	 az
anyuka	 képe	 mellé,	 Strike	 ismét	 megszólalt:	 –	 Úgy	 hallom,	 Kelsey-nek
volt	valami	barátja.
–	Hülyeség	–	vágta	rá	Hazel,	és	visszahuppant	a	fotelbe.	–	Ez	is	csak	egy

nagy	hazugság.
–	Ezt	miből…?
–	Azt	mondta,	Niallnak	hívják.	Niallnak!	Most	komolyan!
Megint	könnyek	szivárogtak	a	szeméből.	Strike	viszont	semmiképp	nem

tudta	megérteni,	ugyan	miért	ne	hívhatták	volna	Kelsey	barátját	Niallnak,
és	ez	az	értetlenség	ki	is	ült	az	arcára.
–	A	One	Directionból!	–	tette	hozzá	Hazel	a	zsebkendője	mögül.
–	Elnézést	–	nézett	egyre	zavartabban	Strike.	–	Én	nem…
–	Hát	az	a	zenekar!	Ez	egy	zenekar,	harmadikok	 lettek	az	X-faktorban.

Kelsey	teljesen	odáig	van…	volt…	értük,	és	Niall	volt	a	kedvence.	Szóval,
amikor	olyanokat	kezdett	mondani,	hogy	megismerkedett	egy	Niall	nevű
fiúval,	 aki	 tizennyolc	 éves,	 és	 van	 egy	 motorja,	 hát	 akkor	 mégis	 mit
gondoljon	az	ember?
–	Áh,	már	értem.
–	 Azt	 állította,	 hogy	 a	 pszichológusnál	 ismerkedtek	 meg.	 Mert

pszichológushoz	 járt,	 tudja.	 Azt	 mondta,	 a	 váróban	 találkozott	 Niall-lal,
hogy	azért	volt	ott,	mert	meghalt	az	anyja	meg	az	apja,	mint	neki.	Hát	mi
aztán	 sose	 láttuk	 egy	 pillanatra	 sem.	 Mondom	 Ray-nek,	 „már	 megint



csinálja,	megint	hazudik!”,	Ray	meg,	„hagyd	csak	rá,	ha	ettől	neki	jobb!”
De	én	nem	szerettem,	ha	hazudik	–	bámult	Hazel	 izzó	 tekintettel.	–	Pedig
állandóan	 hazudott,	 egyszer	 bekötött	 csuklóval	 jött	 haza,	 azt	 mondta,
elvágta,	aztán	kiderült,	hogy	egy	One	Direction-tetoválás.	Tessék,	nekünk
is	 azt	mondta,	 hogy	 iskolai	 gyakorlatra	megy,	 tessék…	csak	 hazudott	 és
hazudott	és	tessék,	mi	lett	a	vége!
Láthatóan	 hatalmas	 erőfeszítéssel,	 de	 sikerült	 visszafognia	 az	 ismét

rátörő	 sírhatnékot:	 összeszorította	 a	 remegő	 ajkát,	 a	 zsebkendővel
megtörölte	 a	 szemét.	 Nagy	 levegőt	 véve	 folytatta:	 –	 Ray-nek	 van	 egy
elmélete.	A	rendőröknek	is	el	akarta	mondani,	de	őket	aztán	nem	érdekelte,
inkább	arról	kérdezgették,	hogy	ő	hol	volt,	amikor…	de	Ray-nek	van	egy
barátja,	 Ritchie,	 néha	 juttat	 neki	 kertészmunkákat,	 és	 Kelsey
megismerkedett	Ritchie-vel…
Hazel	 ki	 is	 fejtette	 az	 elméletet,	 elképesztő	 mennyiségű	 lényegtelen

részlet	 és	 ismétlés	 segítségével.	 Strike	 viszont	 hozzá	 volt	 szokva	 a
gyakorlatlan	 tanúk	 zavaros	 stílusához,	 és	 figyelmesen,	 udvariasan
meghallgatta.
A	 szekrény	 fiókjából	 előkerült	 egy	 fénykép	 is,	 mely	 kétszeresen	 is

hasznos	volt,	mert	bizonyította	Strike-nak	 is,	hogy	Ray	három	barátjával
egész	 hétvégén	 egy	 legénybúcsúban	 volt	 Shoreham-by-Sea-ben,	 amikor
Kelsey-t	megölték,	és	bemutatta	az	ifjú	Ritchie	sérüléseit.	Ritchie	és	Ray	a
kavicsos	 tengerparton	 ültek	 egy	 nagy	 csomó	 tengerparti	 iringó	 mellett,
vigyorogva,	 sörrel	 a	 kezükben,	 a	 napsütésben	 hunyorogva.	 Ray	 kopasz
fején	izzadtság	csillogott,	a	nap	megvilágította	Ritchie	feldagadt	arcát,	az
öltéseket,	véraláfutásokat.	A	lába	be	volt	gipszelve.
–	…na	és	tudja,	Ritchie	át	is	jött	rögtön	a	balesete	után,	és	Ray	szerint	ez

ültette	Kelsey	fülébe	a	bogarat.	Szerinte	azt	tervezte,	hogy	csinál	valamit	a
lábával,	aztán	úgy	tesz,	mintha	baleset	lett	volna.
–	Az	nem	lehet,	hogy	esetleg	Ritchie	a	barátja?	–	kérdezte	Strike.
–	Ritchie!	Kicsit	egyszerű	gyerek.	Ő	biztos	elmondta	volna	nekünk.	De

egyébként	 is,	Kelsey	alig	ismerte.	Csak	kitalálás	volt	az	egész.	Szerintem
Ray-nek	igaza	van,	már	megint	csinálni	akart	valamit	a	lábával,	aztán	azt
mondta	volna,	hogy	leesett	valami	fiú	motorjáról.
Ez	remek	elmélet	lenne,	gondolta	Strike,	ha	Kelsey	kórházban	feküdne

egy	állítólagos	motorbaleset	után,	és	nem	akarna	többet	elárulni,	mert	meg
akarja	védeni	az	állítólagos	barátját.	Gratulált	 is	Ray-nek	 fejben,	mert	ez
egészen	 pontosan	 olyan	 terv,	 ami	 egy	 tizenhat	 éves	 fejéből	 kipattanhat:



veszélyes	 arányban	 ötvözi	 a	 nagyzoló	 gesztusokat	 a	 szűklátókörűséggel.
Csakhogy	 mégsem	 stimmelt.	 Akár	 tervezgetett	 Kelsey	 kitalált
motorbalesetet,	akár	nem,	a	bizonyítékok	azt	mutatják,	letett	erről,	inkább
Strike-ot	kérdezte,	hogyan	szabaduljon	meg	a	lábától.
Ugyanakkor	viszont	most	először	tételezett	bárki	 is	kapcsolatot	Kelsey

meg	 egy	 motoros	 között,	 Strike-ot	 pedig	 érdekelte,	 miért	 olyan
tökéletesen	biztos	benne	Hazel,	hogy	a	lány	barátja	csak	kitalált.
–	Hát	a	gyermekgondozási	 tanfolyamán	aztán	alig	voltak	fiúk	–	felelte

neki	Hazel	–,	és	mégis	hol	máshol	ismerkedne?	Niall!	Az	iskolában	sosem
volt	barátja	meg	semmi.	Járt	a	pszichológushoz,	néha	eljárt	a	templomba
az	 utca	 végén,	 van	 ott	 egy	 ificsoport,	 de	 ott	 aztán	 biztos	 nincsen	 ilyen
motoros	Niall.	 A	 rendőrök	 körbekérdeztek,	 beszéltek	 a	 barátaival,	 hogy
tudnak-e	 bármit.	 Darrell,	 ő	 vezeti	 az	 ificsoportot,	 hát	 ő	 nagyon	 kiakadt.
Ray	 találkozott	 is	 vele	ma	 reggel,	 ahogy	 jött	 haza.	 Azt	mondja,	 Darrell
elsírta	magát,	amikor	őt	meglátta	az	utca	túloldalán!
Strike	 szeretett	 volna	 jegyzetelni,	 de	 tudta,	 hogy	 ezzel	 belerondítana	 a

bizalmas	beszélgetés	hangulatába,	amit	fenn	akart	tartani.
–	Ki	ez	a	Darrell?
–	 Neki	 semmi	 köze	 az	 egészhez.	 Ifjúsági	 vezető	 a	 templomban.

Bradfordból	 való	 –	 Strike	 nem	 értette,	 ez	 miért	 olyan	 fontos	 –,	 és	 Ray
szerint	biztosan	meleg.
–	És	 itthon	beszélt	Kelsey	 a…	–	Strike	habozott	 egy	kicsit,	 nem	 tudta,

hogy	mondja	–,	a	problémájáról	a	lábával?
–	Velem	nem	–	jelentette	ki	kereken	Hazel.	–	Nekem	ne	jöjjön	ezzel,	én

nem	 akartam	 hallani	 sem,	 utáltam	 az	 egészet.	 Nekem	 tizennégy	 éves
korában	mondta	először,	akkor	is	megmondtam	neki,	mit	gondolok	erről.
Hogy	figyelemhajhászás,	pontosan	ennyi	az	egész.
–	A	lábán	régi	forradások	nyoma	látszott.	Az	hogyan…?
–	Azt	közvetlenül	anya	halála	után	csinálta.	Mintha	nem	lett	volna	elég

bajom	enélkül	is!	Drótot	tekert	rá,	megpróbálta	elzárni	a	vérkeringést.
Az	arckifejezésébe	mintha	undor	és	düh	is	vegyült	volna,	jegyezte	meg

Strike.
–	Ő	is	a	kocsiban	ült,	amikor	anya	meg	Malcolm	meghaltak,	ott	volt	a

hátsó	 ülésen.	 Keresnem	 kellett	 neki	 pszichológust	 meg	 minden.	 Az	 azt
mondta,	 ez	 valami	 segélykiáltás	 vagy	micsoda,	 amit	 a	 lábával	művelt.	A
gyász.	 A	 túlélő	 bűntudata,	 már	 nem	 emlékszem.	 De	 Kelsey	 azt	 állította,
hogy	nem,	hogy	már	egy	ideje	el	akarja	távolítani	a	lábát…	Nem	tudom	–



rázta	a	fejét	erőteljesen	Hazel.
–	Beszélt	erről	bárki	mással?	Ray-jel	esetleg?
–	 Igen,	 egy	 kicsit.	 Mármint,	 Ray	 tudta,	 milyen	 lány	 Kelsey.	 Amikor

először	 összejöttünk,	 amikor	 ideköltözött,	 Kelsey	 ellőtt	 neki	 néhány
ordenáré	nagy	hazugságot…	hogy	az	apja	kém,	ez	volt	az	egyik,	és	hogy
ezért	 volt	 a	 baleset	 is,	meg	még	mit	 tudom	 én,	miket.	 Szóval	Ray	 tudta,
milyen,	 de	 ő	 nem	 húzta	 fel	 magát	 rajta.	 Mindig	 csak	 másról	 kezdett
beszélni	vele,	az	iskoláról	meg	arról	a…
Ekkor	igen	fura,	sötét	árnyalattal	elpirult.
–	Megmondom	én,	mit	akart	–	tört	ki	végül.	–	Tolószékben	ülni…	hogy

tologassák	 körbe,	 mint	 egy	 kisgyereket,	 kényeztessék,	 mindenki	 rá
figyeljen.	 Erről	 szólt	 ez	 az	 egész.	 Valamikor	 egy	 éve,	 vagy	 akörül,
megtaláltam	 a	 naplóját.	 Hogy	 miket	 írt	 abba	 is,	 hogy	 miket	 képzelgett,
meg	mikről	fantáziált!	Nevetséges!
–	Például?	–	kérdezte	Strike.
–	Például	hogy	levágatja	a	 lábát,	 tolószékben	lesz,	és	majd	odatolják	a

színpadhoz	és	hallgatja	a	One	Directiont,	azok	meg	odamennek	hozzá	és
körberajongják	 utána,	 mert	 hogy	 fogyatékos	 –	 darálta	 Hazel	 egyetlen
levegővel.	 –	Képzelje	 csak	 el!	Undorító!	Hát	 vannak	 olyanok,	 akik	meg
tényleg	fogyatékosok,	pedig	ők	aztán	nem	akarták!	Én	ápolónő	vagyok.	Én
tudom.	Látom	őket.	De	hát	–	pillantott	Strike	 lábszáraira	–	magának	 nem
kell	külön	mondanom.	De	maga	nem,	ugye…	–	kérdezte	hirtelen	minden
teketória	 nélkül.	 –	 Maga	 nem…	 ugye	 maga	 nem	 vágta…	 nem	 maga…
vágta	le?
Vajon	 ezért	 akart	 vele	 találkozni,	 tűnődött	 Strike?	 Valami	 zavarodott,

tudattalan	módon,	 ahogy	 kapaszkodót	 keres	 a	 hirtelen	 jött	 örvénylésben,
vajon	 csak	 azt	 akarta	 bizonyítani	 –	 bár	 a	 húga	 már	 nincs	 ott,	 hogy
felfoghassa	–,	hogy	az	ember	nem	csinál	ilyet,	legalábbis	a	való	világban
nem,	ahol	a	párnák	szépen	a	hegyükre	vannak	állítva,	és	a	fogyatékosság
mindig	csak	szerencsétlenségből	származik,	ledőlő	falak,	út	menti	bombák
okozzák?
–	Nem	–	felelte.	–	Felrobbantották	a	járművünket.
–	Na,	tessék,	látja!	–	szakadt	ki	Hazelből:	aztán	megint	elsírta	magát	vad

diadalában.	–	Megmondhattam	volna	neki…	megmondhattam	volna	én	is,
ha	csak…	ha	kérdezett	volna…	de	azt	állította	–	nyelt	nagyokat	közben	–,
hogy	olyan	érzés,	mintha	annak	a	lábnak	nem	szabadna	ott	lennie.	Mintha
helytelen	 lenne,	 hogy	 ott	 van,	 és	 el	 kéne	 távolítani,	 mint	 egy	 daganatot,



vagy	ilyesmit.	Én	ezt	nem	hallgatom.	Tiszta	hülyeség.	Ray	azt	mondja,	ő	is
próbált	beszélni	a	fejével.	Mondta	neki,	hogy	fel	sem	fogja,	mit	akar,	hogy
higgye	csak	el,	nem	akar	úgy	kórházba	kerülni,	mint	ő,	amikor	megsérült,
hogy	hónapokig	gipszben	 feküdt,	bőrirritációval	meg	 fertőzésekkel	meg
mindennel.	 Ray	mondjuk	 nem	 húzta	 fel	 magát	 rajta.	Mindig	 azt	 mondta
neki,	 na,	 gyere,	 segíts	 a	 kertben,	 vagy	 valami,	 elvonta	 a	 figyelmét.	 A
rendőrök	azt	mondták,	az	interneten	talált	másokat	 is,	akik	olyanok,	mint
ő.	 Hát	 fogalmunk	 sem	 volt	 erről.	 Úgy	 értem,	 hát	 tizenhat	 éves	 volt,	 az
ember	csak	nem	nézegethet	bele	a	laptopjukba,	nem?	Nem	mintha	tudnám,
mit	kell	megnézni	rajta.
–	Engem	említett	valaha	önnek?	–	kérdezte	Strike.
–	A	rendőrök	is	ezt	kérdezték.	De	nem.	Nem	emlékszem	olyanra,	hogy

magáról	 beszélt	 volna,	 és	 Ray	 sem	 emlékszik.	 Mármint	 ne	 haragudjon,
de…	én	emlékszem	a	Lula	Landry-ügy	tárgyalására,	de	abból	nem	maradt
meg	 a	 neve,	 nem	 ismertem	 volna	 fel.	 Ha	 Kelsey	 felhozta	 volna,	 arra
emlékeznék.	Fura	neve	van…	ha	meg	nem	sértem.
–	És	a	barátai?	Sokat	járt	el	velük?
–	 Alig	 voltak	 barátai.	 Nem	 volt	 olyan	 népszerű	 fajta.	 Az	 iskolában	 is

hazudozott	mindenkinek,	 és	 hát	 azt	 senki	 sem	 szereti,	 nem?	 Szekálták	 is
miatta.	Hogy	olyan	 fura.	Szinte	 sehová	 se	 járt.	Hogy	ezzel	 az	állítólagos
Niall-lel	mikor	találkozgatott,	hát	fogalmam	sincs.
Hazel	dühe	nem	lepte	meg	Strike-ot.	Kelsey	csak	úgy	hozzácsapódott	az

ő	makulátlan	háztartásához.	Most	pedig	élete	végéig	hordhatja	magával	a
bűntudatot,	 a	 gyászt,	 a	 rettenetet	 és	megbánást,	 nem	 utolsósorban	 amiatt,
hogy	 a	 húga	 élete	 véget	 ért,	 még	 mielőtt	 kinőhette	 volna	 azon
különcségeit,	amelyek	miatt	eltávolodtak	egymástól.
–	Használhatnám	a	mosdót?	–	kérdezte	Strike.
Hazel	a	szemét	törölgetve	bólintott.
–	Egyenesen,	a	lépcső	tetején.
Strike	 könnyített	magán,	 és	 közben	 elolvasta	 a	 vécétartály	 fölött	 lógó,

bekeretezett	 oklevelet:	 Ray	 Williams	 tűzoltónak,	 „bátor	 és	 példamutató
magatartásáért”.	Erősen	gyanította,	hogy	Hazel	akasztotta	ki,	nem	Ray.	A
fürdőszobában	 ezen	 kívül	 nem	 látott	 semmi	 érdekeset.	 A	 nappaliban	 is
látható	aprólékosan	pontos	 tisztaság,	 rend	uralkodott	még	a	gyógyszeres
szekrényke	belsejében	is;	innen	Strike	megtudta,	hogy	Hazel	még	mindig
menstruál,	 hogy	 a	 fogkrémet	 nagy	 tételben	 szerzik	 be,	 és	 hogy	 egyikük
vagy	mindkettejük	aranyértől	szenved.



A	 lehető	 legcsendesebben	 jött	 ki	 a	 fürdőből.	A	bezárt	 ajtó	mögül	 halk
horkolás	jelezte,	hogy	Ray	alszik.	Strike	tett	két	határozott	lépést	jobbra,	és
Kelsey	aprócska	szobájában	találta	magát.
Minden	 ugyanolyan	 orgonaszínű	 volt	 benne:	 a	 falak,	 az	 ágynemű,	 a

lámpabura	és	a	függöny	is.	Strike-nak	az	jutott	eszébe,	hogy	még	ha	nem
is	látta	volna	a	ház	többi	részét,	könnyen	kitalálhatta	volna,	hogy	itt	bizony
erővel	tett	rendet	valaki	a	káoszban.
Jókora	 parafa	 tábla	 gondoskodott	 róla,	 hogy	 a	 falon	 ne	 maradjanak

csúnya	 rajzszögnyomok.	 Kelsey	 az	 egészet	 öt	 csinos,	 fiatal	 fiú	 képével
borította	be;	Strike	feltételezte,	hogy	ők	a	One	Direction.	A	fejük,	lábuk	túl
is	 nyúlt	 a	 tábla	 szélein.	 Egy	 szőke	 fiú	 kiugróan	 sokat	 szerepelt.	 A	 One
Directionön	kívül	kiskutyák	(főleg	si-cuk)	kivágott	képei	voltak	a	 táblán,
meg	 összevissza	 szavak	 és	 rövidítések:	 OCCUPY,	 YOLO	 és	 SZUPCSIKA,	 és
még	 számtalanszor	 a	 NIALL	 név,	 gyakran	 szívecskékre	 tűzve.	 Az
összecsapott,	 véletlenszerű	 kollázs	 olyan	 hozzáállásról	 árulkodott,	 ami
tökéletesen	 ellentmondott	 a	 precízen	 kisimított	 ágyneműnek,	 az
orgonaszínű	szőnyeg	pontosan	középre	igazításának.
A	 keskeny	 könyvespolc	 díszhelyén	 vadonatújnak	 látszó	 könyv:	 One

Direction:	 örök	 fiatalok.	A	 hivatalos	X-faktor	 történetünk.	 Ezen	 kívül	 ott
állt	még	az	Alkonyat-sorozat	minden	kötete,	egy	ékszerdoboz,	nagy	rakás
mindenféle	 apróság,	 amit	 még	 Hazel	 sem	 próbált	 szimmetrikusan
elrendezni,	egy	műanyag	tálcán	olcsó	szépítőszerek,	és	néhány	plüssjáték.
Strike	abban	bízott,	hogy	Hazel	 elég	nagydarab,	hogy	zajt	 csapjon,	ha

feljön	a	lépcsőn;	gyorsan	kihúzogatta	a	fiókokat.	A	rendőrök	persze	már
elvittek	 minden	 érdemit:	 a	 laptopot,	 bármilyen	 papírdarabra	 lefirkantott
bármilyen	 szót,	 telefonszámot,	 nevet,	 a	 naplót,	 már	 ha	 Kelsey	 azután	 is
folytatta,	 hogy	Hazel	 belepiszkált.	Mindenféle	 apróság	maradt	 csak:	 egy
csomag	 levélpapír	 (olyan,	 amilyenen	neki	 is	 írt),	 egy	 régi	Nintendo	DS,
egy	csomag	műköröm,	egy	kis	dobozban	guatemalai	gondűző	baba,	és	az
éjjeliszekrény	 legalsó	 fiókjában,	 egy	 szőrös	 tolltartóba	 dugva,	 néhány
levélnyi	 merev	 fóliába	 csomagolt	 tabletta.	 Strike	 kiszedett	 egyet:
hosszúkás,	 mustársárga	 kapszula	 volt,	 a	 felirat	 szerint	 Accutane.	 Egy
levélnyit	 zsebre	 vágott,	 aztán	 becsukta	 a	 fiókot,	 és	 Kelsey	 szekrényéhez
lépett,	 ami	 rendetlen	 és	 kicsit	 penészes	 is	 volt.	 A	 fekete	 és	 rózsaszín
lehettek	a	kedvenc	színei.	Strike	gyorsan	végigtapogatta	a	ruhákat,	benyúlt
a	zsebekbe,	de	nem	talált	semmit,	amíg	egy	bő	ruhához	nem	ért:	ebből	egy
összegyűrt	 ruhatári	 jegy,	 vagy	 talán	 tombolajegy	 került	 elő,	 18-as



számmal.
Hazel	meg	sem	moccant,	amióta	Strike	otthagyta.	Akár	még	több	ideig

is	maradhatott	 volna	 az	 emeleten,	 gondolta,	 a	 nő	 észre	 sem	 vette	 volna.
Amikor	Strike	a	szobába	lépett,	Hazel	összerezzent	egy	kicsit.	Ismét	sírt.
–	Nagyon	köszönöm,	hogy	eljött	–	mondta	elfúló	hangon,	és	 felállt.	–

Bocsánat,	hogy…
És	ekkor	már	valóban	zokogni	kezdett.	Strike	a	vállára	tette	a	kezét,	és

még	 fel	 sem	 ocsúdhatott,	 a	 nő	 már	 a	 mellkasára	 borulva	 sírt,	 a	 zakója
hajtókájába	 kapaszkodott:	 minden	 kacérkodás	 nélkül,	 pusztán	 csak
kétségbeesésében.	 Strike	 átölelte,	 így	 álltak	 vagy	 egy	 percig,	 amikor
néhány	 nagy,	 lihegő	 levegővétel	 után	 Hazel	 hátralépett,	 Strike	 pedig
leengedte	a	két	karját.
Hazel	csak	a	fejét	rázta	szavak	nélkül,	és	az	ajtóhoz	kísérte	Strike-ot.	Az

ismét	 részvétet	 nyilvánított;	 a	 nő	 bólintva	 fogadta.	 Az	 ütött-kopott
előszobába	beszűrődő	napfényben	rémesen	festett	az	arca.
–	Köszönöm,	hogy	eljött	–	nyelte	a	könnyeit	Hazel.	–	Csak	muszáj	volt

találkoznom	magával.	Nem	tudom,	miért.	Annyira	sajnálom!
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Dominance	and	Submission
(Uralom	és	behódolás)

Amióta	 otthonról	 elköltözött,	 három	nővel	 élt	 együtt,	 de	 ez	 (Az)	 tényleg
próbára	tette	a	türelmét.	Mindhárom	rohadt	kurva	azt	állította,	hogy	szereti
őt,	 bármit	 is	 jelentsen	 ez.	 Ettől	 az	 úgynevezett	 szerelemtől	 az	 első	 kettő
kezelhető	 lett.	 A	 szíve	 mélyén	 persze	 minden	 nő	 csalfa	 picsa,	 feltett
szándékuk	többet	elvenni,	mint	amennyit	adnak,	de	az	első	kettő	meg	sem
közelítette	Azt.	 Sokkal	 többet	 kellett	most	 elviselnie,	mint	 valaha,	 hiszen
Az	is	fontos	része	a	nagy	tervének.
De	azért	folyamatosan	arról	fantáziált,	hogy	Azt	is	megöli.	Elképzelte,

ahogy	elernyed	az	az	ostoba	arca,	ahogy	a	kés	mélyen	a	hasába	fúródik,
mert	képtelen	elhinni,	hogy	Baba	(mert	Az	Babának	hívta)	megölje,	még
akkor	sem,	amikor	a	forró	vér	kibugyog	a	kezére,	az	a	fémes-rozsdás	illat
meg	megtölti	a	levegőt,	amikor	még	le	sem	csengett	a	sikoltása…
Ez	a	kényszerű	jófejség	teljesen	felborítja	az	önkontrollját.	Beizzítani	a

bűbájt,	behúzni	őket,	elbájolni	nem	nehéz,	ez	már	magától	is	ment,	ahogy
mindig	 is.	 De	 hosszabb	 ideig	 is	 fenntartani	 a	 szerepet,	 hát	 az	 már	 egy
másik	 dolog.	 Ez	 a	 tettetés	 lassan	 felőrli.	 Néha	 már	 attól	 is	 kést	 akart
ragadni	 és	 kiszúrni	 a	 kibaszott	 tüdejét,	 ha	Az	 kicsit	 hangosabban	 vette	 a
levegőt…
Hacsak	nem	csinálhat	egyet	hamarosan,	kurvára	meg	fog	bolondulni.
Hétfőn	 kora	 reggel	 kitalált	 valamit	 és	 elment	 otthonról,	 de	 ahogy	 a

Denmark	Streethez	ért,	hogy	rácsatlakozzon	a	Titkárnőre,	amikor	az	bejön
az	 irodába,	 valami	 birizgáló	 érzés	 fogta	 el,	 mint	 a	 patkány	 bajszának
rezzenései.
Megállt	egy	 telefonfülke	mellett	az	utca	másik	oldalán,	és	hunyorogva

nézte	 a	 Denmark	 Street	 sarkán,	 a	 cirkuszi	 plakátszerűen	 csiricsáré
színekkel	kifestett	hangszerbolt	előtt	álldogáló	alakot.
Ismerte	 ő	 már	 a	 rendőrséget,	 a	 módszereiket,	 a	 trükkjeiket.	 Ez	 a

fiatalember,	 a	 vízhatlan	 vállú	 dzsekije	 zsebébe	 dugott	 kézzel	 úgy	 tesz,
mintha	csak	ott	nézelődne,	épp	csak	véletlenül	ott…



Ugyan,	 ezt	 a	 trükköt	 ő	 találta	 ki!	 Gyakorlatilag	 teljesen	 láthatatlanná
tudott	 válni.	 Tessék,	 ez	 a	 faszfej	meg	 ott	 áll	 a	 sarkon,	 azt	 hiszi,	 azzal	 a
dzsekivel	máris	elvegyült	az	emberek	között…	sose	kamuzz	kamugépnek,
haver!
Lassan	megfordult,	elsétált	a	telefonfülke	mögé,	ahol	már	nem	láthatta	a

pasas,	 és	 lehúzta	 a	 fejéről	 a	 kötött	 sapkát…	 ez	 volt	 rajta,	 amikor	 Strike
megkergette.	 Vízhatlan	 Dzsekis	 talán	 megkapta	 a	 személyleírást.	 Erre
gondolhatott	volna,	tudhatta	volna,	hogy	Strike	szól	a	rendőr	haverjainak,
amilyen	gyáva	egy	szar	alak…
Mondjuk	fantomkép	még	nem	készült,	gondolta,	és	menet	közben	máris

visszatért	az	önbecsülése.	Strike	alig	egy	méterre	járt	tőle,	bár	ő	maga	sem
tudta,	 és	mégsem	 volt	 fogalma	 sem,	 hogy	 kicsoda.	 Jézusom,	 de	 jó	 lesz,
majd	 ha	 megcsinálta	 a	 Titkárnőt	 is,	 végignézni,	 ahogy	 Strike-ot	 meg	 a
kibaszott	 nyomozóirodáját	 maga	 alá	 temeti	 a	 felhördülések	 áradata,
nyüzsögnek	majd	körülötte	a	rendőrök	meg	az	újságírók…	pusztán	az	is
tönkreteszi,	hogy	kapcsolatba	hozzák	ezzel,	hogy	képtelen	megvédeni	az
alkalmazottját,	 hogy	 őt	 gyanúsítják	 a	 megölésével…	 teljesen	 a	 földbe
tapossa…
Máris	 a	 következő	 lépést	 tervezgette.	 Elmegy	 a	 Közgazdasági

Egyetemre,	 ahová	 a	Titkárnő	gyakran	követni	 szokta	 azt	 a	 szőke	kurvát,
majd	ott	megtalálja.	Közben	viszont	kell	szereznie	egy	új	sapkát,	 talán	új
napszemüveget	 is.	 A	 zsebébe	 nyúlva	 pénzt	 keresgélt.	 Szokás	 szerint
kurvára	 alig	 volt	 nála	 valami.	 Muszáj	 lesz	 kikényszerítenie,	 hogy	 Az
visszamenjen	dolgozni.	Elege	volt	már,	hogy	otthon	nyüszög	és	nyekeg,
és	csak	kifogásokat	keres.
Végül	két	új	 sapkát	 is	vett,	 egy	baseballsapkát	meg	egy	 szürke	gyapjú

kötöttet,	a	másik,	fekete	gyapjúsapka	helyett,	amit	a	Cambridge	Circusnál
kidobott,	aztán	felpattant	a	metróra	Holborn	felé.
De	a	Titkárnő	nem	volt	ott.	És	a	hallgatók	 sem.	Miután	hiába	próbálta

valahol	felfedezni	azt	a	vörösesszőke	hajat,	eszébe	jutott,	hogy	húsvéthétfő
van.	Az	egyetem	be	van	zárva	ünnepnapokon.
Néhány	 óra	 múlva	 visszament	 a	 Tottenham	 Court	 Roadra,	 benézett	 a

Courtba,	egy	ideig	a	Mentolos	Orrszarvú	körül	is	ólálkodott,	de	sehol	sem
találta.	Miután	több	napig	el	sem	jöhetett	otthonról,	hogy	követhesse,	ez	a
csalódás	 most	 szinte	 fizikai	 fájdalmat	 okozott.	 Kisebb	 mellékutcákban
kezdett	mászkálni	zaklatottan,	remélte,	hogy	összefut	valami	lánnyal,	vagy
bármilyen	 nővel,	 nem	 kell,	 hogy	 a	 Titkárnő	 legyen	 az;	 a	 dzsekije	 alatti



kések	most	már	örömmel	mélyedtek	volna	bármibe.
Talán	 annyira	 megzakkant	 a	 kis	 üdvözlőlapjától,	 hogy	 felmondott.

Pedig	 egyáltalán	 nem	 ezt	 akarta	 vele	 elérni!	 Azt	 igen,	 hogy	 rettegjen,
kiegyensúlyozatlan	 legyen,	 de	 dolgozzon	 csak	 Strike-nak,	 mert	 rajta
keresztül	tudja	elkapni	azt	a	szemetet.
Keserűen	 csalódva	 tért	 vissza	 Ahhoz	 kora	 este.	 Tudta,	 hogy	 most	 két

napig	 itt	 kell	maradnia	Azzal,	 és	 ez	 a	 kilátás	 az	 önuralom	maradékát	 is
kiszívta	 belőle.	 Ha	 felhasználhatta	 volna	 Azt	 úgy,	 ahogy	 a	 Titkárnőt
tervezte	 felhasználni,	 az	 más	 lett	 volna,	 az	 megkönnyebbülés	 lehetett
volna:	akkor	sietve	ment	volna	haza,	előkészített	késekkel	–	de	nem	merte.
Az	élve	kellett,	az	ő	szolgálatában.
Nem	 telt	 el	 48	 óra,	 de	 már	 majd’	 felrobbant	 a	 dühtől,	 az	 elfojtott

erőszaktól.	 Szerda	 este	 azt	 mondta	 Annak,	 másnap	 reggel	 korán	 el	 kell
mennie	 valami	munka	miatt,	 és	 kerek-perec	megmondta,	 hogy	Annak	 is
vissza	kéne	mennie	dolgozni.	Az	ezt	követő	nyekergés,	nyivákolás	addig
feszítette	a	húrt	benne,	míg	ki	nem	tört	a	dühe.	Hirtelen	haragját	látva	Az
próbálta	békíteni.	Hogy	szüksége	van	rá,	akarja,	hogy	sajnálja…
Nem	aludt	együtt	Azzal,	úgy	tett,	mintha	még	mindig	mérges	lenne.	Így

legalább	tudott	maszturbálni,	de	ez	sem	elégítette	ki.	Tudta,	mit	akar,	hogy
mi	kell	neki:	éles	acélpengével	akart	női	testhez	érni,	érezni,	milyen	erős,
látni	 a	 kibugyogó	 vért,	 hallani	 a	 tökéletes	 behódolást	 a	 sikolyaiban,	 a
könyörgésében,	 haldokló	 lihegésében,	 nyöszörgésében.	 Nem	 nyugtatták
meg	az	emlékei	azokról	az	esetekről,	amikor	pontosan	ezt	tette:	ezek	csak
felkorbácsolták	 a	 szükségleteit.	 Lázasan	 vágyott	 rá,	 hogy	 megint
megtehesse:	és	a	Titkárnőt	akarta.
Csütörtök	 reggel	 háromnegyed	 ötkor	 felkelt,	 felöltözött,	 feltette	 a

baseballsapkáját	 és	 elment	 otthonról,	 át	 egész	 Londonon	 a	 lakáshoz,
amiben	 az	 a	 nő	 a	 Csini	 Fiúval	 lakott.	 Mire	 a	 Hastings	 Roadra	 ért,	 már
felkelt	a	nap.	Elbújt	egy	ősrégi	Land	Rover	mögött,	nem	messze	a	háztól.
Nekidőlt	és	a	szélvédőjén	keresztül	figyelte	a	lakásuk	ablakát.
Hétkor	 mozgást	 látott	 a	 nappali	 ablakában,	 és	 nem	 sokkal	 azután	 az

öltönyös	Csini	Fiú	el	is	ment	otthonról.	Elkínzottnak,	boldogtalannak	tűnt.
Ugye	azt	hiszed,	most	boldogtalan	vagy,	hülye	pöcs…	várj	 csak,	majd	ha
eljátszadoztam	a	barátnőddel…
És	akkor	végre	megjelent	a	 lány	 is,	vele	egy	 idősebb	nő,	aki	 igencsak

hasonlított	rá.
A	kurva	életbe!



Mégis	mit	csinál	ez,	mit	mászkál	ki	Londonba	a	kurva	anyjával?	Mintha
gúnyolná,	olyan	érzés	volt.	 Időnként	mintha	az	egész	világ	összeesküdne
ellene,	 nehogy	 megtehesse,	 amit	 akar,	 nehogy	 felállhasson	 a	 padlóról.
Kurvára	 gyűlölte	 ezt	 az	 érzést,	 hogy	 szép	 lassan	 elfolyik	 a
mindenhatósága,	 hogy	 az	 emberek,	 a	 körülmények	 korlátozzák	 –	 míg
belőle	 is	 csak	 egy	 megkötött	 kezű,	 forrongó	 agyú	 halandó	 lesz.	 Valaki
megfizet	ezért!
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I	have	this	feeling	that	my	luck	is	none	too	good…
(Az	az	érzésem,	nincs	nagy	szerencsém…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Black	Blade’
(Fekete	penge)

Amikor	 csütörtök	 reggel	megszólalt	 az	 ébresztő,	 Strike	 az	 egyik	 vastag
karjával	kinyúlt	az	ágyból,	és	olyan	erővel	csapott	le	a	régi	vekker	tetején
lévő	gombra,	hogy	az	óra	leesett	az	éjjeliszekrényről	a	padlóra.	Azt	azért
hunyorogva	megjegyezte,	hogy	a	vékonyka	függönyön	átszűrődő	napsütés
fényében	 az	 ébresztő	 hangos	 csörömpölése	 valamelyest	 jogos	 lehetett.
Szinte	 ellenállhatatlan	 csábította	 a	 lehetőség,	 hogy	 a	 másik	 oldalára
fordulva	 visszasüllyedjen	 az	 álmai	 közé.	 Még	 néhány	 másodpercig	 a
szemére	 szorított	 alkarral	 hevert	 ott,	 hogy	ne	 lássa	 a	 fényt,	 aztán	valami
nyögés	 és	 sóhaj	 közötti	 hangot	 adva	 ledobta	magáról	 a	 takarót.	Amikor
nemsokára	már	a	fürdőszoba	kilincsét	próbálta	vakon	megtalálni,	az	jutott
eszébe,	 hogy	 az	 utóbbi	 öt	 éjszakán	 átlagosan	 nagyjából	 három	 órát
alhatott.
Ahogy	 Robin	 előre	 megmondta,	 így,	 hogy	 őt	 hazaküldte,	 Strike-nak

minden	 nap	 döntenie	 kellett,	 Platinát	 vagy	 Bolond	 Papát	 követi.	 Miután
nemrégiben	a	saját	szemével	 látta	az	utóbbit	váratlanul	kisfiai	elé	ugrani,
mire	 azok	 ijedtükben	 sírva	 fakadtak,	 Strike	 úgy	 gondolta,	 Bolond	 Papa
most	 fontosabb.	 Platina	 hadd	 folytassa	 csak	 a	 változatlan	 napi	 rutinját;	 a
hét	 nagy	 részében	 Strike	 a	 sértett	 apukát	 fényképezte	 titokban	 –	 szépen
gyűltek	 a	 képek	 róla,	 ahogy	 a	 férfi	 a	 kisfiúk	 után	 járkál,	 és	 hacsak	 az
anyjuk	nincs	velük,	beszélni	is	próbál	velük.
Amikor	pedig	nem	Bolond	Papát	követte,	Strike	a	 saját	nyomozásával

foglalkozott.	 A	 rendőrség	 jóval	 lassabban	 dolgozott,	 mint	 ahogy	 azt	 ő
elképzelte,	 ezért	 aztán	 hiába	 nem	 volt	 a	 kezében	 a	 legkisebb	 bizonyíték
sem,	hogy	Brockbanknek,	Laingnek	vagy	Whittakernek	köze	lenne	Kelsey
Platt	 halálához,	 az	 elmúlt	 öt	 napban	 szinte	 minden	 szabad	 óráját	 olyan



kitartó,	 folyamatos	 megfigyelésre	 fordította,	 amit	 korábban	 csak	 a
hadseregben	csinált.
Egyetlen	 lábán	egyensúlyozva	Strike	 jobbra	fordította	a	csap	karját,	és

hagyta,	 hogy	 a	 hátán	 dübörgő	 jéghideg	 víz	 felébressze.	 Az	 kellemesen
hűvös	 volt	 bedagadt	 szemének;	 sötét	 szőrrel	 benőtt	 mellkasán,	 karján-
lábán	 libabőr	 kúszott	 szét.	 Egyetlen	 előnye	 volt	 ennek	 az	 aprócska
zuhanyzónak:	 ha	 megcsúszik	 benne,	 nincs	 hely	 elesni.	 Amint	 végzett,
visszaugrált	a	hálóba,	ott	gyorsan	megtörölközött	és	bekapcsolta	a	tévét.
Holnap	 lesz	 a	 királyi	 esküvő,	 minden	 hírcsatorna,	 amit	 csak	 talált,

leginkább	ennek	előkészületeivel	foglalkozott.	Míg	ő	felcsatolta	a	műlábát,
felöltözött,	 elfogyasztotta	 a	 teáját	 és	 pirítósát,	 a	 műsorvezetők	 és
kommentátorok	 megállás	 nélkül	 izgatottan	 tudósítottak	 azokról,	 akik
máris	kint	sátoroztak	az	elvonuló	pár	útvonala	meg	a	Westminster-apátság
mellett,	meg	a	szertartás	alkalmából	Londonba	érkező	turisták	tömegeiről.
Strike	ki	is	kapcsolta	a	tévét,	és	lement	az	irodájába;	nagyot	ásított,	és	az
jutott	 eszébe,	 vajon	 ez	 a	 mindenhonnan	 ömlő	 esküvői	 szöveg	 milyen
hatással	lehet	Robinra,	akivel	nem	is	találkozott	előző	péntek	óta	–	amikor
a	hátborzongató	kis	ajándékot	tartalmazó	Jack	Vettriano-lap	érkezett.
Hiába	 ivott	 egy	nagy	csésze	 teát	 épp	az	előbb	 fent,	 a	 lakásában,	Strike

gondolkodás	 nélkül	 bekapcsolta	 a	 vízforralót,	 ahogy	 az	 irodába	 lépett,
aztán	letett	Robin	asztalára	egy	listát	sztriptízklubokról,	peep	show-król	és
masszázsszalonokról,	amit	szabad	óráiban	kezdett	összeállítani.	Amikor	a
lány	bejön,	meg	akarta	kérni,	keressen	 tovább	 ilyen	helyeket	Shoreditch-
ben,	majd	 telefonálja	végig	őket,	mert	ezt	kényelmesen	és	biztonságosan
végezheti	otthonról	is.	De	ha	ki	tudta	volna	kényszeríteni,	legszívesebben
hazaküldte	volna	Mashamba	az	anyjával.	Robin	holtsápadt	arca	egész	héten
a	szeme	előtt	lebegett.
Strike	 elnyomott	 egy	 újabb	 hatalmas	 ásítást,	 és	 lehuppant	 Robin

asztalához	 elolvasni	 az	 e-mailjeit.	 Bármennyire	 is	 haza	 akarta	 küldeni,
igazából	nagyon	várta	a	találkozást	a	lánnyal.	Hiányzott	neki	az	irodából	a
jelenléte,	 a	 lelkesedése,	 mindent	 megoldó	 hozzáállása,	 könnyed,
legkevésbé	sem	erőltetett	kedvessége	–	ráadásul	be	is	akart	neki	számolni
arról	 a	 néhány	 kis	 előrelépésről,	 ami	 a	 három,	 őt	 pillanatnyilag
foglalkoztató	ember	utáni	hajszájában	történt.
Eddig	 majdnem	 tizenkét	 órát	 töltött	 Catfordban,	 hátha	 megpillantja

Whittakert,	amint	a	sült	halas	fölötti	lakásból	kijön,	vagy	oda	bemegy.	Ez	a
hely	 egy	 forgalmas	 sétálóutcán	helyezkedett	 el,	 amely	 a	 catfordi	 színház



hátsó	 része	mellett	 futott.	Halárusok,	parókaboltok,	kávézók	és	pékségek
álltak	 körben	 a	 színház	 háta	mögött,	 és	mindegyik	 fölött	 volt	 egy	 lakás,
melynek	három	ívelt	tetejű	ablakát	háromszög	alakban	rendezték	el.	Annak
a	 lakásnak	 az	 ablakain,	 amelyben	 Shanker	 szerint	 Whittaker	 lakott,
állandóan	be	volt	húzva	a	vékony	függöny.	Nappal	az	utcán	árusok	standjai
álltak,	 hasznos	 fedezéket	 nyújtva	 Strike-nak.	 Már	 úgy	 beleivódott	 az
orrába	 az	 álomfogós	 standról	 áradó	 tömjénillattal	 kevert	 nyershal-szag,
ami	 a	 szomszédos	 bolt	 előtti	 nagy,	 jeges	 ládákba	 kitett	 darabokból
származott,	hogy	jóformán	nem	is	érezte.
Strike	három	este	 is	a	színház	művészbejárójának	rejtekéből	 figyelte	a

házat,	 ami	 épp	 szemben	 volt	 vele;	 de	 csak	 homályos	 árnyakat	 látott
mozogni	 a	 függönyök	mögött.	 Szerda	 este	 viszont	 kinyílt	 az	 ajtó	 a	 sült
halas	üzlet	mellett,	és	egy	csontsovány,	tizenéves	lány	lépett	ki	rajta.
Sötét,	koszos	haját	hátrakötötte,	 így	 jól	 látszott	beesett,	nyúlszerű	arca.

Olyan	 lilás	 színe	 volt,	 mint	 egy	 tüdőbajos	 bőrének.	 Haspólót	 viselt,
cipzáras,	 szürke	 kapucnis	 pulóvert	 és	 cicanadrágot,	 amitől	 vékony	 lábai
hurkapálcáknak	hatottak.	A	két	karját	 szorosan	sovány	 törzse	köré	 fogta;
nekidőlt	az	üzlet	ajtajának,	amíg	az	ki	nem	nyílt,	aztán	szinte	beesett	rajta.
Strike	olyan	gyorsan	ment	át	az	utcán,	hogy	még	azelőtt	elkapta	az	ajtót,
hogy	 az	 becsukódott	 volna,	 így	 közvetlenül	 a	 lány	 mögött	 állhatott	 a
sorban.
A	pult	mögött	álló	férfi	a	nevén	szólította,	amikor	a	lány	került	sorra:	–

Minden	oké,	Stephanie?
–	Aha	–	felelte	az	halkan.	–	Két	kólát,	légyszi.
A	 fülében,	 orrában	 és	 ajkaiban	 is	 számos	 karika	 díszelgett.	 Miután

kiszámolta	az	aprót	és	kifizette	a	kólát,	lehajtott	fejjel	távozott,	rá	se	nézve
Strike-ra.
Strike	visszament	az	utca	túloldalán	lévő	sötét	kapualjba,	és	ott	megette

az	imént	vásárolt	sült	krumplit;	de	a	szemét	közben	egy	percre	sem	vette	le
a	sült	halas	 fölötti	világos	ablakokról.	Az,	hogy	a	 lány	két	kólát	vett,	azt
sugallta,	Whittaker	is	ott	van	fent	vele,	lehet,	hogy	most	is	pucéran	hever
egy	matracon,	ahogy	Strike	oly	sokszor	látta	tizenéves	korában.	Általában
tárgyilagosnak	tartotta	magát,	de	most	mégis	dörömbölni	kezdett	a	szíve	a
gondolatra,	hogy	amikor	ott	állt	a	sorban,	lehet,	hogy	csak	néhány	méter
meg	 egy	 vékony,	 gipszkartonnal	 fedett	 fafödém	 választotta	 el	 attól	 a
szeméttől.	Makacsul	figyelte	a	lakást,	amíg	hajnali	egy	körül	ki	nem	aludt
a	fény	az	ablakokban;	de	Whittakernek	nyomát	sem	látta.



Lainggel	 sem	 volt	 nagyobb	 szerencséje.	 A	 Google	 utcaképnézeteinek
gondos	tanulmányozásával	kiderítette,	hogy	az	erkély,	amin	a	vörös	hajú
skótról	a	 jótékonysági	oldalon	 látható	kép	készült,	egy	Wollaston	Close-
on	 található	 lakásé.	 Zömök,	 lepusztult	 lakóépület	 volt	 a	 Stratától	 nem
messze.	Laingnak	sem	a	telefonkönyvben,	sem	a	választói	névjegyzékben
nem	volt	nyoma,	de	Strike	még	reménykedett	kicsit,	hátha	egy	másik	lakó
vendégeként	él	ott,	vagy	csak	bérlőként,	és	nincs	vonalas	 telefonja.	Kedd
este	órákig	figyelte	a	lakásokat,	még	éjjellátó	távcsövet	is	vitt	magával,	és
ennek	 segítségével	 sötétedés	 után	 be	 tudott	 kukucskálni	 a	 függönnyel	 el
nem	 takart	 ablakokon	 is.	 De	 a	 skót	 nem	 jelent	 meg,	 nem	 jött	 ki	 egyik
lakásból	sem,	és	egyik	ablakban	sem	pillantotta	meg.	Mivel	semmi	kedve
nem	volt	figyelmeztetni	Lainget,	hogy	a	nyomában	van,	arról	letett,	hogy
egyenként	 becsöngessen	 mindenhová,	 de	 nappal	 ott	 várakozott	 a	 közeli
vasúti	híd	téglából	épült	boltívei	mellett.	Ezeket	úgy	falazták	le,	hogy	kis
alagútszerű	 tereket	alkossanak,	melyekben	apró	üzletek	 telepedtek	meg	–
egy	 ecuadori	 kávézó,	 egy	 fodrász.	 Strike	 pusztán	 némasága	 és	mogorva
képe	 folytán	 is	 kilógott	 a	 vidám	 dél-amerikaiak	 közül,	 akikkel	 ott	 evett-
ivott.
Strike	újabb	ásítása	ismételten	nyögésbe	fordult,	ahogy	nyújtózott	egyet

Robin	 székében,	 így	 hát	 nem	 hallotta	 a	 lépcsőházból	 az	 első	 fémesen
kongó	lépteket.	Mire	felocsúdott,	hogy	jön	valaki,	és	az	órájára	pillantott
(ahhoz	 még	 nyilván	 túl	 korán	 van,	 hogy	 Robin	 legyen	 az:	 a	 lány	 azt
mondta,	az	anyja	a	tizenegyes	vonattal	indul),	a	tejüveg	ajtó	másik	oldalán
már	 meg	 is	 érkezett	 egy	 árnyalak.	 Kopogtak,	 majd	 Strike	 nagy
meglepetésére	Dupla	lépett	az	irodába.
Dupla	pocakos,	középkorú	üzletember	volt,	jelentősen	gazdagabb,	mint

gyűrött,	jellegtelen	külseje	sugallta	volna.	Tökéletesen	felejthető	arca	sem
jóképűnek,	 sem	 barátságosnak	 nem	 lett	 volna	 mondható;	 most	 épp
döbbenet	ült	rajta.
–	Kidobott!	–	közölte	Strike-kal	minden	bevezető	nélkül.
Ahogy	 leült	 a	 műbőr	 kanapéra,	 a	 hatalmas	 szellentészaj	 teljesen

meglepte;	ez	már	a	második	meglepetése	aznap,	gondolta	Strike.	Nyilván
teljesen	 készületlenül	 érte,	 hogy	 kidobja	 a	 lány,	 amikor	 az	 ő	 szokásos
módszere	 az	 volt,	 hogy	 bizonyítékokat	 gyűjt	 az	 aktuális	 szőke
hűtlenségéről,	majd	szembesíti	vele,	ily	módon	véget	vetve	a	kapcsolatnak.
Minél	 jobban	 megismerte	 Strike	 az	 ügyfelét,	 annál	 jobban	 megértette,
hogy	Duplának	ez	valamiféle	kielégítő	szexuális	csúcspontot	jelentett.	Úgy



tűnt,	egy	mazochista,	kukkoló	és	kontrollmániás	fura	keveréke.
–	 Komolyan?	 –	 tápászkodott	 fel	 Strike,	 és	 a	 vízforraló	 felé	 indult;

muszáj	volt	koffeinhez	jutnia.	–	Igen	alapos	megfigyelés	alatt	tartottuk,	és
semmilyen	jelét	nem	láttuk,	hogy	más	férfi	lenne	a	képben.
Valójában	egész	héten	semmit	nem	csinált	a	Platina-ügyben,	csak	Holló

beszámolóira	 támaszkodott;	néhány	hívását	hagyta	hangpostára	 is	menni,
amikor	 épp	 Bolond	 Papa	 nyomában	 járt.	 Most	 elgondolkodott,	 vajon
meghallgatta-e	 az	 összes	 hangüzenetet.	 Nagyon	 remélte,	 Holló	 nem	 épp
most	figyelmeztette,	hogy	újabb	gazdag	pasas	tűnt	fel,	aki	szívesen	kifizeti
Platina	 tandíjának	 egy	 részét,	 ha	 cserébe	 exkluzív	 előjogokhoz	 juthat	 –
mert	akkor	végleg	búcsút	mondhat	Dupla	pénzének.
–	Hát	akkor	miért	dobott	ki?	–	követelte	a	magyarázatot	Dupla.
Mert	egy	kibaszott	őrült	vagy!
–	Hát,	nem	tudom	garantálni,	hogy	nincsen	senki	más	–	válogatta	meg

gondosan	 a	 szavait	 Strike,	miközben	 instant	 kávét	 szórt	 egy	 csészébe.	 –
Csak	 azt	mondom,	 hogy	 rohadt	 ügyesen	 csinálta,	 ha	mégis	 van.	Minden
lépését	figyeltük	–	hazudott.	–	Kávét?
–	 Azt	 hittem,	 maga	 a	 legjobb	 –	 morogta	 Dupla.	 –	 Nem,	 nem	 iszom

Nescafét.
Megcsörrent	Strike	telefonja.	Előhúzta	a	zakója	zsebéből,	és	a	kijelzőre

pillantott:	Wardle	hívta.
–	Elnézést,	 ezt	 fel	kell	vennem	–	 fordult	 a	 felháborodott	ügyfélhez,	 és

fel	is	vette.	–	Hahó,	Wardle!
–	Malley-t	kizártuk	–	felelte	a	nyomozó.
Jól	 mutatta,	 mennyire	 fáradt	 Strike,	 hogy	 egy-két	 másodpercig

egyáltalán	nem	jutott	el	a	tudatáig,	mit	jelent	ez.	Akkor	rájött,	hogy	Wardle
a	gengszterről	beszél,	 aki	egyszer	 levágta	egy	ember	péniszét,	 és	akinek
bűnösségéről	Wardle	a	levágott	láb	ügyében	is	meg	volt	győződve.
–	Ásós…	értem	–	mondta	Strike,	hogy	mutassa,	figyel.	–	Szóval	ki	lehet

zárni?
–	Nem	lehetett	ő.	Spanyolországban	volt,	amikor	a	lányt	megölték.
–	Spanyolországban…	–	ismételte	Strike.
Strike	kortyolt	egyet	a	kávéjából,	amely	olyan	erős	volt,	mintha	rögtön

a	 nescafés	 üvegbe	 öntötte	 volna	 a	 forró	 vizet.	 A	 halántékánál	 fejfájás
készülődött.	Pedig	ritkán	fájt	a	feje.
–	De	haladtunk	valamennyit	azzal	a	két	képpel,	amit	mutattam	magának

–	folytatta	Wardle.	–	A	srác	meg	a	lány,	akik	arra	az	őrült	oldalra	irkáltak,



ahol	Kelsey	magáról	kérdezősködött.
Strike-nak	homályosan	rémlett,	hogy	Wardle	mutatott	képeket	egy	furán

aszimmetrikus	 szemű	 fiatalemberről	 meg	 egy	 fekete	 hajú,	 szemüveges
nőről.
–	 Beszéltünk	 velük,	 és	 nem	 találkoztak	 Kelsey-vel,	 csak	 az	 interneten

kommunikáltak.	Ráadásul	a	srácnak	sziklaszilárd	alibije	van	a	gyilkosság
idejére:	dupla	műszakot	dolgozott	 egy	boltban…	Leedsben!	Ellenőriztük.
Viszont	–	mondta	 tovább	Wardle,	Strike	pedig	 érezte,	 hogy	valami	olyat
akar	felvezetni,	amit	ígéretesnek	tart	–	van	egy	pasas,	aki	szintén	ott	lógott
a	 fórumon,	 „Rayongo”	 felhasználónéven,	 na,	 ez	 kicsit	 megrémített
mindenkit.	Az	amputált	nőkre	gerjed.	Állandóan	azt	kérdezgette	a	fórumon
a	nőktől,	mennyit	akarnak	levágatni	a	végtagjaikból,	sőt	úgy	tűnik,	meg	is
próbált	találkozni	néhánnyal.	Mostanában	nagyon	elhallgatott.	Próbáljuk	őt
is	felkutatni.
–	 Aha	 –	 mormogta	 Strike,	 mert	 közben	 látta,	 hogy	 Dupla	 egyre

idegesebb	lesz.	–	Jónak	tűnik.
–	 Ja,	 és	 azt	 a	 másik	 levelet	 se	 felejtettem	 el,	 amit	 valami	 pasas	 írt

magának.	Amiben	a	 csonkjáról	van	 szó	–	 tette	még	hozzá	 a	nyomozó.	–
Annak	is	utánanézünk.
–	Remek	–	Strike	szinte	azt	se	tudta,	mit	beszél;	közben	feltartott	kézzel

jelezte	Duplának	(aki	már	lassan	ott	tartott,	hogy	feláll	a	kanapéról),	hogy
már	 mindjárt	 végez.	 –	 Figyeljen,	 Wardle,	 most	 nem	 nagyon	 tudok
beszélni.	Talán	később.
Amikor	 Wardle	 letette,	 Strike	 próbálta	 tovább	 békíteni	 Duplát,	 aki	 a

telefonhívás	 végére	 várva	 valami	 mérsékelten	 dühös	 állapotba	 hergelte
magát.	 Strike	 nem	 kérdezte	 meg	 tőle,	 pontosan	 mire	 is	 gondol,	 hogy
segíthetne	 ő	 azon,	 hogy	 a	 barátnője	 kidobta	 –	 nem	 engedhette	 meg
magának,	hogy	elessen	az	esetleges	további	megbízásoktól.	Kortyolgatta	a
méregerős	kávéját,	a	 fájdalom	pedig	egyre	erősebben	 lüktetett	a	 fejében;
leginkább	 arra	 vágyott	 igen	 erősen,	 bár	 lenne	 olyan	 helyzetben,	 hogy
elküldhetné	Duplát	a	pokolba.
–	 Na	 és	 akkor	 –	 szegezte	 neki	 a	 kérdést	 az	 ügyfél	 –	 mit	 fog	 most

csinálni	ez	ügyben?
Strike	 nem	 is	 tudta,	 az	 üzletember	 most	 azt	 kéri-e	 tőle,	 hogy

kényszerítse	 vissza	 a	 kapcsolatba	 Platinát,	 járjon	 a	 nyomában	 London-
szerte,	hátha	sikerül	megtalálni	egy	másik	férfit,	vagy	adja	vissza	a	pénzét.
De	 még	 mielőtt	 válaszolhatott	 volna,	 megint	 lépteket	 hallott	 a



vaslépcsőről,	 női	 hangok	 kíséretében.	 Dupla	 csak	 egy	 ijedt,	 kérdő
pillantást	tudott	vetni	a	nyomozóra,	és	az	üvegajtó	máris	feltárult.
A	lány	most	magasabbnak	tűnt	Strike	szemében,	mint	az	emlékezetében

élő	Robin,	magasabb	volt,	 jobban	nézett	ki,	és	nagyobb	zavarban	 is	volt.
Mögötte	 egy	másik	 nő	 jött,	 és	 rendes	 körülmények	 között	 Strike	 vidám
érdeklődéssel	 nézte	 volna,	 mert	 csakis	 Robin	 anyja	 lehetett.	 Bár	 kicsit
alacsonyabb	volt	nála	és	határozottan	testesebb,	ugyanolyan	vörösesszőke
haja	és	kékesszürke	szeme	volt,	és	ugyanaz	a	jólelkű	ravaszság	látszott	az
arcán,	amit	a	lánya	főnöke	már	igen	jól	ismert.
–	Jaj,	bocsánat	–	bukott	ki	Robinból,	amint	Duplát	meglátta,	és	 rögtön

meg	is	torpant.	–	Majd	lent	várunk…	gyere,	anya…
De	elégedetlen	ügyfelük	most	már	határozottan	bosszúsan	állt	fel.
–	Nem,	nem,	ne	fáradjanak!	–	mondta.	–	Úgysem	voltam	bejelentkezve.

Megyek	is.	Akkor	csak	a	végső	számlát	küldje	majd,	Strike!
Azzal	kicsörtetett	az	irodából.

Másfél	órával	később	Robin	és	az	édesanyja	némán	ültek	egymás	mellett,
míg	 a	 taxijuk	 a	 King’s	 Cross	 felé	 vitte	 őket.	 Linda	 bőröndje	 dülöngélt
kicsit	a	padlón.
Linda	 ragaszkodott	 ahhoz,	 hogy	 találkozzon	 Strike-kal,	 mielőtt

hazamegy	Yorkshire-be.
–	Már	több	mint	egy	éve	nála	dolgozol.	Biztos	vagyok	benne,	hogy	nem

bánja,	ha	beköszönök.	És	 legalább	szeretném	megnézni,	hol	 is	 dolgozol,
hogy	el	tudjam	képzelni,	amikor	az	irodáról	mesélsz…
Robin	 minden	 erejével	 ellenállt	 ennek:	 a	 gondolattól	 is	 zavarba	 jött,

hogy	 be	 kell	mutatnia	 az	 anyját	 Strike-nak.	Gyerekes,	 komolytalan,	 buta
ötletnek	 találta.	 Az	 is	 aggasztotta,	 hogy	 ha	 az	 anyjával	 jelenik	 meg,	 az
biztos	csak	megerősíti	Strike	meggyőződését,	hogy	túl	zaklatott	a	Kelsey-
üggyel	foglalkozni.
Most	 már	 nagyon	 bánta,	 hogy	 hagyta	 kiütközni	 az	 érzéseit,	 amikor	 a

vettrianós	 lap	 érkezett.	 Tudhatta	 volna	 már,	 hogy	 nem	 szabad	 a	 félelem
legkisebb	 jelét	 sem	 mutatnia,	 különösen,	 miután	 elmondta	 Strike-nak,
hogy	megerőszakolták.	Strike	ugyan	azt	mondta,	ez	semmit	sem	számít	itt,
de	 Robin	 nem	 hitt	 neki:	 rengeteg	 tapasztalata	 volt	 már	 olyanokkal,	 akik
szívesen	megmondták	volna,	mi	jó	neki	és	mi	nem.
A	taxi	 tempósan	haladt	a	pályaudvar	 felé,	és	Robin	emlékeztette	magát



arra	is,	nem	az	anyja	hibája,	hogy	egyenesen	Duplába	futottak	bele.	Előbb
oda	 kellett	 volna	 telefonálnia	 Strike-nak.	 De	 igazság	 szerint	 abban
reménykedett,	 hogy	 Strike	 nem	 is	 lesz	 bent,	 vagy	 hogy	még	 fent	 lesz	 a
lakásában;	hogy	majd	körbe	tudja	vezetni	Lindát	az	irodában,	aztán	tovább
is	 viheti	 úgy,	 hogy	 nem	 kell	 őket	 bemutatnia	 egymásnak.	 Attól	 félt,	 ha
telefonál,	Strike	direkt	bent	marad,	hogy	az	anyjával	megismerkedhessen.
Teljesen	 jellemző	 lett	 volna	 rá	 a	 bajkeverés	 és	 a	 kíváncsiság	 ilyen
ötvözete.
Linda	és	Strike	kedélyesen	elcsevegtek,	amíg	Robin	 főzött	egy	 teát,	és

szándékosan	nem	szólt	egy	szót	sem.	Határozottan	arra	gyanakodott,	Linda
azért	 akart	 Strike-kal	 találkozni,	 hogy	 felmérje,	 pontosan	 milyen
közvetlenségű	 is	 a	 kapcsolat	 a	 férfi	 meg	 a	 lánya	 között.	 Sokat	 segített,
hogy	Strike	rémesen	nézett	ki,	jó	tíz	évvel	idősebbnek	a	koránál;	arcán	az
a	 borostától	 kékes	 állkapcsú,	 karikás	 szemű	 nézés,	 ami	 az	 alvás	 hiányát
jelezte	 nála.	Lindának	 elég	 nehéz	dolga	 lenne,	 ha	 azt	 akarná	 hinni,	 hogy
Robin	titokban	bele	van	bolondulva	a	főnökébe.
–	 Kedves	 volt	 –	 szólalt	 meg	 Linda,	 amikor	 már	 feltűnt	 előttük	 a	 St.

Pancras	vörös	 téglás	épülete.	–	És	meg	kell	mondanom,	 lehet,	hogy	nem
egy	csinos	fiú,	de	azért	van	benne	valami.
–	Aha	–	felelte	hűvösen	Robin.	–	Sarah	Shadlock	is	pont	így	gondolja.
Nem	 sokkal	 azelőtt,	 hogy	 elindultak	 volna	 a	 pályaudvarra,	 Strike

megkérte,	 öt	 percre	 menjen	 be	 vele	 a	 belső	 irodába.	 Ott	 átnyújtotta	 a
shoreditch-i	 masszázsszalonokat,	 sztriptízklubokat	 és	 peep	 show-kat
tartalmazó	 listakezdeményét,	 és	 megkérte,	 álljon	 neki	 a	 hosszadalmas
telefonálgatásnak	 –	 hívja	 végig	 az	 összeset,	 hátha	 előkerül	 Noel
Brockbank.
–	 Minél	 jobban	 meggondolom	 –	 mondta	 Strike	 –,	 annál	 inkább	 arra

jutok,	 hogy	 szerintem	 most	 is	 valami	 erős	 emberként	 vagy	 kidobóként
dolgozik.	 Ugyan	 mi	 más	 munkát	 kaphat	 egy	 ilyen	 nagydarab	 pasas	 az
agykárosodásával	meg	a	priuszával?
Arra	 való	 tekintettel,	 hogy	 Linda	 is	 hallhatta,	 amit	 mond,	 Strike	 nem

tette	 hozzá,	 hogy	 biztos	 benne,	 Brockbank	 még	 mindig	 a	 szexiparban
dolgozik,	ahol	egyszerűbben	találhat	könnyebben	kapható	nőket.
–	Jól	van	–	felelte	Robin,	és	a	listát	ott	hagyta	az	asztalán,	ahová	Strike

letette.	–	Kikísérem	anyát,	aztán	visszajövök,	és…
–	 Nem,	 azt	 szeretném,	 ha	 otthonról	 csinálná.	 Jegyezzen	 fel	 minden

hívást,	kifizetem	a	költségeit.



Robin	 lelki	 szeme	 előtt	 hirtelen	 felvillant	 a	 Destiny’s	 Child	 Survivor
posztere.
–	És	mikor	jöhetek	vissza	az	irodába?
–	 Meglátjuk,	 ez	 meddig	 tart	 –	 válaszolta	 Strike.	 A	 lány	 arckifejezése

láttán	még	hozzátette:	–	Nézze,	szerintem	Duplát	most	végleg	elvesztettük.
Bolond	Papát	tudom	csinálni	egyedül…
–	Na	és	Kelsey?
–	Hát	maga	meg	Brockbanket	 próbálja	megtalálni	 –	mutatott	 a	 listára

Strike.	 Hasogatott	 a	 feje,	 bár	 ezt	 Robin	 nem	 tudta;	 de	még	 hozzátette:	 –
Nézze,	 holnap	 senki	 nem	 dolgozik,	 munkaszüneti	 nap	 van,	 a	 királyi
esküvő…
Teljesen	 egyértelmű	 volt,	 nem	 akarja,	 hogy	 láb	 alatt	 legyen.	 Valami

megváltozott	 itt,	 amíg	Robin	 nem	 járt	 be	 az	 irodába.	 Talán	 Strike	 végül
mégis	csak	arra	jutott,	hogy	őt	nem	a	katonai	rendőrség	képezte	ki,	sosem
látott	 levágott	 végtagokat,	 mielőtt	 azt	 a	 lábat	 idehozták	 neki	 –	 röviden,
hogy	nem	olyan	munkatárs,	akinek	ilyen	szélsőséges	helyzetben	a	hasznát
veheti.
–	Épp	most	voltam	öt	napig	szabin…
–	Az	isten	szerelmére	–	ért	a	türelme	végére	Strike	–,	de	hát	csak	listákat

ír	meg	telefonál…	ehhez	minek	kellene	itt	bent	lennie?
Csak	listákat	ír	meg	telefonál.
Eszébe	jutott,	amikor	Elin	Strike	titkárnőjének	nevezte.
Ahogy	ott	ült	a	 taxiban	az	anyjával,	a	düh	és	sértettség	 lávafolyamként

söpörte	el	benne	a	 racionalitást.	Strike	a	„társának”	nevezte	Wardle	előtt,
amikor	 egy	 feldarabolt	 holttestről	 készült	 képeket	 kellett	 nézegetnie.
Mondjuk	 új	 szerződést	 nem	 kötöttek,	 formálisan	 nem	 írták	 át	 a
munkakapcsolatuk	 viszonyait.	 Gyorsabban	 gépelt,	 mint	 Strike	 azokkal	 a
vastag,	szőrös	ujjaival,	ő	intézte	a	legtöbb	számlát	és	e-mailt	is.	A	legtöbb
adminisztrációt	is.	Az	is	lehet,	gondolta	Robin,	hogy	maga	Strike	mondta
Elinnek,	 hogy	 ő	 a	 titkárnője.	 Lehet,	 hogy	 csak	 azért	mondta	 a	 társának,
hogy	 a	 kedvében	 járjon,	 pedig	 csak	 egyszerű	 szófordulat	 volt.	 Lehet	 (és
már	 szándékosan	 öntötte	 az	 olajat	 a	 sértettség	 tüzére,	 ezzel	 teljesen
tisztában	 is	volt),	hogy	Strike	meg	 is	beszélte	Elinnel,	mi	mindenre	nem
alkalmas	 Robin,	 amikor	 a	 nő	 férje	 elől	 bujkálva	 együtt	 vacsorázgattak.
Lehet,	 hogy	 Elinnek	 bevallotta,	mennyire	 sajnálja	már,	 hogy	 felvett	 egy
nőt,	 aki	 végül	 is	 csak	 egyszerű	 helyettesítőként	 jelent	meg	 nála	 először.
Valószínűleg	azt	is	elmesélte	Elinnek,	hogy	Robint	megerőszakolták.



Azért	tudod,	nekem	is	nehéz	volt.
Csak	listákat	ír	meg	telefonál.
De	most	miért	sír?	Dühös,	tehetetlen	könnyek	csurogtak	az	arcán.
–	Robin!	–	nézett	rá	Linda.
–	Semmi,	semmi!	–	vágta	rá	keményen	a	lány,	és	a	kezével	megtörölte	a

szemét.
Már	 alig	várta,	 hogy	visszamehessen	dolgozni,	miután	öt	 napot	 töltött

otthon	 az	 anyjával	 és	Matthew-val;	 az	 apró	 lakásban	 különösen	 kínosak
voltak	a	hármas	hallgatásaik,	és	 jól	 tudta,	hogy	amíg	ő	a	mosdóban	van,
Linda	suttogva	beszélget	Matthew-val,	de	inkább	úgy	döntött,	nem	kérdez
rá	 erre.	 Nem	 akart	 megint	 otthon	 ragadni.	 Bármilyen	 értelmetlen	 is	 a
gondolat,	 nagyobb	 biztonságban	 érezte	 magát	 London	 közepén,	 azt
figyelve,	nem	lát-e	valahol	egy	nagydarab	pasast	kötött	 sapkában,	mint	a
saját	lakásában	a	Hastings	Roadon.
Végre	 odaértek	 a	 King’s	 Cross	 pályaudvarhoz.	 Robin	 küszködve

igyekezett	úrrá	lenni	az	érzelmein;	jól	látta,	hogy	Linda	oda-oda	pillant	rá,
ahogy	 a	 nyüzsgő	 pályaudvaron	 átsétáltak	 a	 peronhoz,	 ahonnan	 a	 vonat
indult.	 Ma	 este	 már	 megint	 egyedül	 lesznek	 Matthew-val,	 és	 ott	 lebeg
felettük	a	végső,	mindent	lezáró	beszélgetés	árnya.	Eleve	nem	akarta,	hogy
Linda	eljöjjön	meglátogatni,	de	most,	hogy	mindjárt	távozik,	Robinnak	be
kellett	 vallania,	 hogy	 az	 anyja	 jelenlétéből	 igenis	 megnyugvást	 merített,
bármennyire	is	nem	mutatta	ki.
–	Na	 jó	 –	mondta	Linda,	 amikor	 a	 bőröndjét	 feltette	 a	 csomagtartóra,

majd	 visszajött,	 hogy	 még	 néhány	 percet	 eltölthessen	 a	 lányával.	 –	 Ezt
neked	szántuk.
Ötszáz	fontot	nyújtott	felé.
–	Anya,	ezt	nem	fogadhatom…
–	 De,	 elfogadhatod	 –	 vágott	 közbe	 Linda.	 –	 Tedd	 el	 kaucióra,	 ha	 új

helyre	kell	költöznöd…	vagy	egy	Jimmy	Choo-cipőre	az	esküvőhöz.
Kedden	 kirakatokat	 nézegettek	 a	 Bond	 Streeten,	 bámulták	 az	 üvegen

keresztül	 a	 tökéletes	 drágaköveket,	 a	 táskákat,	 amelyek	 többe	 kerülnek,
mint	 egy	 használt	 kocsi,	 az	 olyan	 ruhák	 kollekcióit,	 amilyenekre
egyiküknek	sem	lehetett	semmi	reménye.	Nagyon	távol	érezték	magukat	a
harrogate-i	 boltoktól.	 Robin	 legmohóbban	 a	 cipőboltok	 kirakatát	 nézte.
Matthew	 nem	 szerette,	 ha	magas	 sarkút	 vesz	 fel,	 úgyhogy	most	 dacosan
kijelentette,	hogy	egy	13	centis	tűsarkúra	vágyik.
–	 Nem	 lehet	 –	 ismételte	 Robin.	 Visszhangzott	 körülöttük	 a	 nyüzsgő



csarnok.	A	szüleinek	még	a	bátyja,	Stephen	esküvőjébe	is	be	kell	szállniuk
idén.	 Az	 ő	 esküvője	 utáni	 fogadásra	 (amit	 egyszer	 már	 el	 kellett
halasztani)	már	így	is	befizettek	egy	jelentős	foglalót;	ők	vették	a	ruhát,	ők
fizették	 az	 átalakítását,	 az	 autók	 bérleti	 díja	 után	 máris	 elbuktak	 egy
foglalót…
–	De	én	szeretném	–	jelentette	ki	szigorúan	Linda.	–	Vagy	az	egyedülálló

életedbe	fektesd,	vagy	vegyél	cipőt	az	esküvőre.
Robin	a	könnyeivel	küszködve	már	nem	tudott	mit	mondani.
–	 Akárhogy	 is	 döntesz,	 apád	 meg	 én	 mindenben	 melletted	 állunk	 –

folytatta	 Linda.	 –	 De	 szeretném,	 ha	 elgondolkodnál	 rajta,	 miért	 nem
tudattad	még	mindig	senkivel,	hogy	lefújjátok	az	esküvőt.	Nem	maradhatsz
így	függőben	sokáig.	Egyikőtöknek	sem	tesz	jót.	Tedd	csak	el	a	pénzt,	és
dönts!
Szoros	 ölelésbe	 vonta	 Robint,	 puszit	 nyomott	 a	 füle	 mögé,	 és

visszaszállt	 a	 vonatra.	 Robinnak	 sikerült	 integetés	 közben	 végig
mosolyognia,	de	amikor	a	vonat	végül	kifutott	a	peronról,	és	elvitte	Lindát
haza	Mashamba	az	apjához,	 a	Rowntree	nevű	 labradorjukhoz,	 és	minden
barátságos,	 ismerős	 dologhoz,	 Robin	 lehuppant	 egy	 hideg	 fémpadra,	 a
kezébe	 temette	 az	 arcát,	 és	 némán	 zokogott	 az	 anyjától	 kapott
bankjegyekbe.
–	Ugyan	már,	drágám!	Van	ám	még	kibő’	választani!
Robin	felnézett.	Torzonborz	férfi	állt	előtte.	Pocakja	jelentősen	az	övére

lógott,	arcán	kéjsóvár	mosoly.
Robin	 felpattant.	 Ugyanolyan	 magas	 volt,	 mint	 a	 pasas.	 A	 szemük

egymással	szembe	került.
–	Na,	húzzon	innen!	–	szólt	rá.
A	 férfi	 pislogott	 egyet.	 A	 mosoly	 gúnyos	 vigyorba	 fordult	 az	 arcán.

Ahogy	Robin	sarkon	fordulva,	Linda	pénzét	zsebre	dugva	otthagyta,	még
hallotta,	 hogy	 valamit	 utána	 kiabál,	 de	 nem	 tudta	 kivenni,	 mit	 –	 nem	 is
érdekelte.	Hatalmas,	céltalan	düh	bomlott	ki	benne	minden	férfi	ellen,	akik
az	 érzelmek	 kimutatásában	 nyitott	 ajtót	 látnak;	 akik	 megbámulják	 a
melleit,	és	közben	úgy	tesznek,	mintha	a	borospolcot	vizsgálgatnák;	akik
egy	nő	puszta	jelenlétét	is	epekedő	felhívásként	értelmezik.
Mérge	 addig	 nőtt,	 míg	 már	 Strike	 is	 belefért	 –	 amiért	 hazaküldte

Matthew-hoz,	csak	mert	most	már	kockázati	tényezőnek	gondolja;	amiért
inkább	veszélyezteti	a	cégét,	amit	egyébként	Robin	segített	neki	felépíteni,
és	 egyedül	 dolgozik	 tovább,	mint	 hogy	 hagyja	 neki	 csinálni,	 amiben	 jó,



amiben	 néha	 még	 magánál	 Strike-nál	 is	 jobban	 teljesít,	 csak	 mert	 most
már	 végleg	 valami	 fogyatékosságnak	 tekinti	 benne,	 hogy	 rossz
lépcsőházban	volt	rossz	időben	hét	évvel	ezelőtt.
Szóval	persze,	végighívja	a	rohadt	peep	show-kat	meg	sztriptízbárokat

azért	 a	 szemétért,	 aki	 „kislánynak”	 szólította	 a	 telefonban;	 de	 lesz	 még
valami,	 amit	 hamarosan	 szintén	 megcsinál.	 Már	 nagyon	 várta,	 hogy
elmondhassa	 Strike-nak,	 de	 Linda	 vonata	 miatt	 nem	 volt	 rá	 idő,	 miután
pedig	Strike	közölte	vele,	hogy	otthon	kell	maradnia,	már	kedve	sem	volt
említeni.
Robin	 szorosabbra	 húzta	 a	 kabátja	 övét	 és	 elfintorodva	 továbbment.

Tökéletesen	igazolhatónak	érezte,	hogy	ő	kövessen	egy	nyomot	egyedül,
Strike	tudta	nélkül.
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This	ain’t	the	garden	of	Eden.
(Ez	itt	nem	az	Édenkert.)

Blue	Öyster	Cult:	‘This	Ain’t	the	Summer	of	Love’
(Ez	most	nem	a	szerelem	nyara)

Ha	már	muszáj	itthon	lennie,	gondolta	Robin,	akkor	akár	meg	is	nézheti	az
esküvőt.	 Másnap	 kora	 reggel	 elfoglalta	 a	 helyét	 a	 nappali	 kanapéján,
térdén	 a	 laptoppal,	 mellette	 a	 mobiltelefonjával,	 háttérben	 a	 bekapcsolt
tévével.	Matthew	 sem	 dolgozott	ma,	 de	 ő	 a	 konyhában	 sertepertélt,	 nem
került	a	szeme	elé.	Ma	nem	ajánlotta	fel	kínos	előzékenységgel,	hogy	hoz
neki	 teát,	 nem	 kérdezte	 a	 munkájáról,	 nem	 kezelte	 a	 lányt	 alázatos
figyelmességgel.	 Robin	 változást	 érzett	 rajta,	 amióta	 az	 édesanyja
hazament.	 Aggódónak,	 óvatosnak,	 komolyabbnak	 tűnt.	 Suttogó
beszélgetéseik	során	Linda,	úgy	 látszik,	valahogy	meggyőzte,	hogy	 talán
nem	lehet	rendbe	hozni,	ami	történt.
Robin	 tökéletesen	 tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 meg	 kell	 adnia	 a

kegyelemdöfést.	 Amit	 Linda	 mondott	 neki	 búcsúzáskor,	 az	 csak	 még
jobban	 tudatosította	 benne,	 milyen	 sürgető	 ez.	 Még	 nem	 talált	 új	 lakást
magának,	de	ettől	még	meg	kell	mondania	Matthew-nak,	hogy	elköltözik,
és	meg	kell	egyezniük	abban,	mit	mondanak	a	barátaiknak,	családjuknak	a
helyzetről.	 És	 most	 mégis	 csak	 ül	 itt	 a	 kanapén,	 inkább	 dolgozik,	 mint
hogy	 azzal	 a	 problémával	 foglalkozzon,	 ami	 mintha	 lassan	 betöltötte
volna	 a	 kis	 lakást	 és	 egyre	 nagyobb	 nyomással	 nehezedne	 a	 falakra,
folyamatos	feszült	hangulatot	teremtve.
A	 képernyőn	 megállás	 nélkül	 csacsogtak	 a	 kommentátorok	 a

Westminster-apátság	 díszítéseiről,	 gomblyukaikban	 virágokkal,
csuklójukon	virágkarkötőkkel.	Az	apátság	kapujában	híres	vendégek	sora
kígyózott,	 de	 Robin	 csak	 fél	 füllel	 hallgatta	 a	 közvetítést,	 miközben	 a
Shoreditch-ben	 és	 környékén	 található	 peep	 show-k,	 sztriptízklubok,
masszázsszalonok	 telefonszámait	 írogatta	 fel	 magának.	 Időnként



legörgetett	 az	 oldalon	 a	 vendégek	 értékeléseihez,	 hátha	 (bármilyen
valószínűtlen	 is)	 említ	 valamelyik	 egy	 Noel	 nevű	 kidobót,	 de	 azokban
senkit	nem	neveztek	meg,	csak	az	adott	helyen	dolgozó	nőket.	A	vendégek
gyakran	 ajánlották	 őket	 név	 szerint	 azon	 az	 alapon,	 hogy	 mekkora
lelkesedéssel	 vetik	 magukat	 a	 munkába.	 Az	 egyik	 masszázsszalonban
Mandy	„végigcsinálja	a	30	percet”,	de	közben	„az	ember	sosem	érzi	úgy,
hogy	 siettetik”;	 a	 csodálatos	 Sherry,	 a	 Beltway	 Strippers	 klub
alkalmazottja	mindig	„kapható,	készséges	és	bármi	mókásban	benne	van.”
„Zoe-t	csak	ajánlani	 tudom,”	 írta	egy	vendég.	„Fantasztikus	alakja	van	és
nagyon	’boldog	végkimenetelt’	ígér!!!”
Ha	más	kedvében	lett	volna	(vagy	talán	ha	teljesen	más	élete	lett	volna),

Robin	 esetleg	 viccesnek	 érezte	 volna,	 ahogy	 ezek	 a	 nőkről	 beszéltek.	 A
szexért	 fizető	 férfiak	 olyan	 nagy	 részének	 kellett	 a	 hit,	 hogy	 a	 nők
lelkesedése	valódi,	hogy	igazából	élvezettel	csinálják	ezt,	hogy	komolyan
nevetnek	 a	 vendégeik	viccein,	 valóban	 élvezik	 a	 teljes	 testmasszázst	 és	 a
kézimunkát.	Az	egyik	felhasználó	még	egy	verset	is	írt	a	kedvenc	lányáról.
Bár	szorgalmasan	gyűjtötte	a	 telefonszámokat,	Robin	már	közben	arra

jutott,	 nem	 valószínű,	 hogy	 a	 kellemetlen	 priusszal	 rendelkező
Brockbanket	 valamelyik	 igényesebb	 hely	 alkalmazza.	 Az	 ilyenek
weboldalain	 művészien	 megvilágított	 és	 retusált	 képek	 szerepeltek
meztelen	lányokról,	és	külön	kiírták,	hogy	párokat	is	várnak.
Robin	 tudta,	 hogy	 a	 bordélyházak	 illegálisak,	 de	 az	 embernek	 nem

kellett	 túl	 mélyre	 ásnia	 az	 interneten,	 hogy	 találjon	 ilyenekről	 is
beszámolókat.	Amióta	Strike-nak	dolgozott,	a	lány	megtanult	profi	módon
felkutatni	 bármilyen	 információt	 a	 hálózat	 félreesőbb	 sarkaiban;
hamarosan	már	 alapos,	módszeres	 áttekintéssel	 rendelkezett	 az	 ilyesfajta
információk	 cseréjére	 szakosodott,	 primitív	 oldalakon	 említett	 helyi
intézményekről.	 Ez	 volt	 itt	 a	 piac	 legolcsóbb	 vége,	 és	 itt	 nem	 írt	 senki
verseket:	 „anál	 60	 font	 körül	megy	 erre”,	 „csak	kűlföldi	 csajok,	 angolul
nem	 tudnak.”	 „Nagyon	 fiatal	 vszinűleg	 még	 tiszta.	 Van	 itt	 olyan	 is
amilyenbe	nem	raknám	bele	a	faszom.”
Gyakran	csak	azt	sikerült	kiderítenie,	hozzávetőleg	merre	lehet	egy-egy

ilyen	 hely.	 Tudta,	 hogy	 Strike	 úgysem	 hagyná,	 hogy	 ő	 menjen	 oda
megkeresni	 ezeket	 az	 alagsorokat,	 bérházakat,	 ahol	 „föleg	 kelet	 európai
csajok”	vagy	„csak	kínai	ribik”	dolgoznak.
Kis	 szünet	 gyanánt	 és	 tudat	 alatt	 arra	 vágyva,	 hogy	 az	 összeszoruló

gyomrában	 enyhüljön	 a	 szorítás,	 felnézett	 a	 tévére.	 Vilmos	 és	 Harry



herceg	épp	az	oltár	felé	tartottak.	Robin	nézte	őket,	közben	meg	kinyílt	a
nappali	 ajtaja,	 és	 belépett	Matthew,	 kezében	 egy	 csésze	 teával.	Most	 nem
ajánlotta	 fel,	 hogy	 neki	 is	 csinál	 egyet.	 Szó	 nélkül	 leült	 a	 fotelbe,	 és
bámulta	a	tévé	képernyőjét.
Robin	 visszatért	 a	munkához,	 de	 közben	minden	másodpercben	 külön

tudatosult	 benne,	 hogy	Matthew	 ott	 ül	mellette.	Az,	 hogy	 egy	 szó	 nélkül
leült	 mellé,	 valami	 új.	 Elfogadta,	 hogy	 Robin	 külön	 van	 tőle,	 nem
szakította	 félbe,	 amit	 csinál,	 még	 egy	 csésze	 teával	 sem	 –	 ez	 is	 új.
Akárcsak	 az,	 hogy	 nem	 kapta	 fel	 a	 távirányítót	 és	 váltott	 azonnal	másik
csatornára.
A	kamerák	most	visszatértek	a	Goring	szálló	külső	nézetére	–	itt	várták,

hogy	 legelőször	 megpillantsák	 Kate	 Middletont	 az	 esküvői	 ruhájában.
Robin	 lopva	 fel-felpillantott	 a	 laptopja	 képernyőjéről,	 miközben	 egy
Commercial	 Road	 melletti	 bordélyház	 oldalán	 görgette	 lefelé	 lassan	 a
félanalfabéta	kommenteket.
Hirtelen	 izgatott	 kommentálás,	 ujjongás	 hallatszott,	 Robin	 pedig	 épp

időben	 pillantott	 fel,	 és	még	 látta,	 ahogy	Kate	Middleton	 bekászálódik	 a
limuzinba.	 Hosszú	 csipkeujja	 volt	 a	 ruhájának,	 pont	 olyan,	 amilyet	 ő
leszedetett	a	sajátjáról…
A	 limuzin	 lassan	 megindult.	 Kate	 Middletont	 épphogy	 látni	 lehetett	 a

kocsiban	az	apja	mellett.	Ezek	szerint	úgy	döntött,	leengedi	a	haját.	Robin
is	 azt	 tervezte,	 hogy	 leengedett	 hajjal	 lép	 a	 templomba.	 Matthew	 azt
szerette.	Nem	mintha	ez	számítana	bármit	is	most	már…
Ujjongott	a	tömeg	végig	a	Mallon,	ameddig	csak	a	szem	ellát,	mindenütt

piros-kék-fehér	brit	zászlók	lobogtak.
Matthew	 most	 odafordult	 felé;	 Robin	 úgy	 tett,	 mint	 aki	 teljesen

belefeledkezett	a	munkába.
–	Kérsz	teát?
–	Nem!	–	vágta	rá	Robin.	–	De	kösz	–	tette	hozzá	még	kelletlenül,	mert

hallotta,	milyen	agresszívnak	hangzott.
Pittyegett	egyet	mellette	a	telefon.	Matthew	gyakran	pofákat	vágott	vagy

megsértődött,	ha	 ilyen	 történt	Robin	szabadnapjain,	mert	úgy	vette,	hogy
biztosan	 Strike	 az,	 ahogy	 időnként	 valóban	 ő	 volt.	 De	 ma	 csak
visszafordult	a	tévéhez.
Robin	felkapta	a	telefont,	és	elolvasta	az	imént	érkezett	SMS-t:

Honnan	tudjam,	h	nem	újságíró?



Az	 a	 nyomozása	 indult	 be,	 amit	 Strike	 tudta	 nélkül	 folytatott,	 és	 már
készen	 állt	 a	 válasszal.	A	 képernyőn	 közben	 tovább	 ujjongott	 a	 tömeg	 a
lassan	haladó	limuzin	körül,	ő	pedig	nekiállt	bepötyögni:

Ha	 a	 média	 tudna	 magáról,	 már	 kint	 állnának	 az	 ajtaja	 előtt.
Mondtam,	keressen	meg	a	neten.	Van	fent	rólam	egy	kép,	amint	az
Owen	Quine	gyilkossági	ügyben	tanúskodom	a	bíróságon.
Azt	megtalálta?

Letette	a	telefont,	de	a	szíve	gyorsabban	dobogott.
Kate	Middleton	most	már	épp	kifelé	kászálódott	a	limuzinból	az	apátság

előtt.	 Elképesztően	 keskenynek	 tűnt	 a	 dereka	 ebben	 a	 csipkés	 ruhában.
Olyan	 boldognak	 látszott…	 de	 tényleg	 boldognak…	 Robin	 zakatoló
szívvel	nézte,	ahogy	ez	a	gyönyörű	nő,	a	fején	tiarával,	bevonul	az	apátság
kapuján.

Aha,	láttam	a	képet,	na	és?

Matthew	 igen	 sajátos	 hangot	 adott	 ki,	 bele	 a	 teáscsészéjébe.	Robin	 ügyet
sem	 vetett	 rá.	 Biztos	 azt	 gondolja,	 Strike-kal	 SMS-ezik,	 általában	 erre
vágott	 ilyen	 kis	 fintorokat	 és	 adott	 ki	 bosszankodó	 hangokat.	 Robin
bekapcsolta	 a	 kamerát	 a	 telefonján,	 és	 kinyújtott	 kézzel	 maga	 elé	 tartva
készített	magáról	egy	képet.
A	vaku	villanása	meglepte	Matthew-t,	hirtelen	felnézett.	És	sírt.
Robin	 remegő	 kézzel	 küldte	 el	 a	 képet	 egy	 SMS-ben.	Utána	megint	 a

tévére	szegezte	a	tekintetét,	nem	akart	Matthew-ra	nézni.
Kate	 Middleton	 meg	 az	 apja	 most	 épp	 a	 kalapos	 vendégsereget

kettéválasztó,	 vörös	 szőnyeggel	 leterített	 folyosón	 vonultak	 lassan.	 Itt
játszódik	le	előtte	ezernyi	tündérmese	és	romantikus	történet	csúcspontja:
a	 közember	 lánya	 szép	 lassan	 közeledik	 az	 ő	 hercegéhez,	 a	 szépség
lépésről	lépésre	halad	a	nemesi	rang	felé…
Robinnak	 akarata	 ellenére	 is	 az	 az	 este	 jutott	 eszébe,	 amikor	Matthew

megkérte	 a	 kezét	 az	 Erósz-szobor	 tövében,	 a	 Piccadilly	 Circusön.
Csövesek	 ültek	 a	 lépcsőkön,	 hangosan	 nevettek,	 ahogy	 a	 fiú	 féltérdre
ereszkedett.	Robint	tökéletesen	meglepte	ez	a	váratlan	kérdés	ott	a	koszos
lépcsőkön,	hogy	Matthew	a	legjobb	öltönyét	kockáztatja	a	nyirkos,	koszos



kövön,	 közben	 alkoholgőz	 árad	 feléjük	 a	 kocsik	 kipufogóbűzével
keveredve	 –	 aztán	 az	 a	 kis	 kék	 bársonydobozka,	 benne	 a	 rákacsintó
zafírral,	 kisebb,	 halványabb,	 mint	 Kate	 Middletoné.	 Matthew	 később
elmondta,	azért	választotta	ezt,	mert	megy	a	szeméhez.	Az	egyik	csöves	fel
is	 tápászkodott,	 és	 tántorogva	 megtapsolta	 őket,	 amikor	 Robin	 igent
mondott.	Lelki	szeme	előtt	feltűntek	a	Piccadilly	villogó	neonfényei,	amint
megfestik	Matthew	örömtől	ragyogó	arcát.
Kilenc	együtt	töltött	év,	amiben	felnőttek,	veszekedtek	és	kibékültek,	és

szerették	 egymást.	Kilenc	 évig	 ragaszkodtak	 egymáshoz	olyan	dolgokon
keresztül	is,	amelyek	könnyen	elszakíthatták	volna	őket	egymástól.
Eszébe	jutott	a	lánykérés	utáni	nap	is,	amikor	a	munkaközvetítő	kiküldte

Strike-hoz.	 Sokkal-sokkal	 régebbnek	 tűnt,	 mint	 amennyi	 ideje	 valóban
történt.	 Egészen	 más	 embernek	 érezte	 most	 magát…	 legalábbis	 addig,
amíg	Strike	ki	 nem	adta	 neki	 az	 utasítást,	 hogy	maradjon	 csak	otthon	 és
irkáljon	 le	 telefonszámokat,	 és	 ki	 nem	 kerülte	 a	 kérdést,	 hogy	mikor	 is
állhat	újra	munkába	a	társaként.
–	Ők	is	szakítottak	ám.
–	Micsoda?	–	nézett	fel	Robin.
–	Ők	 is	–	kezdte	újra	Matthew,	de	megbicsaklott	 a	hangja.	A	képernyő

felé	bólintott.	Vilmos	herceg	épp	most	nézett	 a	menyasszonyára.	–	Ők	 is
szakítottak	egy	időre.
–	Tudom	–	felelte	Robin.
Próbált	 hűvös	 hangon	 megszólalni,	 de	 Matthew	 olyan	 elkeseredetten

nézett.
Talán	valahol	úgy	gondolom,	hogy	jobbat	érdemelsz	nálam.
–	Akkor…	akkor	tényleg	befejeztük?	–	kérdezte	a	fiú.
Kate	 Middleton	 odaért	 Vilmos	 herceg	 mellé	 az	 oltár	 előtt.	 Szörnyen

boldognak	tűntek,	hogy	megint	egymás	mellett	állhatnak.
Robin	 csak	 bámult	 a	 laptopja	 képernyőjére,	 tudta,	 amit	 most	 válaszol

Matthew-nak,	 azt	 a	 fiú	 véglegesnek	 fogja	 venni.	 A	 jegygyűrűje	 még
mindig	 ott	 hevert,	 ahová	 letette,	 a	 régi	 könyveléstankönyvek	 tetején,	 a
polcon.	Egyikük	sem	nyúlt	hozzá,	amióta	lehúzta	az	ujjáról.
–	Szeretett	híveim…	–	kezdte	a	tévében	a	westminsteri	főesperes.
Robin	 arra	 a	 napra	 gondolt,	 amikor	 Matthew	 legelőször	 randevúra

hívta,	 és	 eszébe	 jutott,	 ahogy	ment	 haza	 az	 iskolából,	 a	 szívében	 parázs
izgalom	 és	 büszkeség.	 Eszébe	 jutott	 Sarah	 Shadlock,	 ahogy	 vihogva
nekidől	a	 fiúnak	egy	bath-i	kocsmában,	Matthew	meg	elfintorodott	kicsit



és	elhúzódott	tőle.	Eszébe	jutott	Strike	és	Elin…	de	hát	nekik	meg	mi	közük
van	bármihez?
Eszébe	 jutott	 a	 holtsápadt,	 remegő	 Matthew	 a	 kórházban,	 ahol	 őt

huszonnégy	 órán	 át	 bent	 tartották	 a	 támadás	 után.	 A	 fiú	 kihagyott	 egy
vizsgát,	hogy	vele	lehessen,	egyszerűen	csak	eljött,	senkinek	sem	szólt.	Az
anyját	ez	nagyon	feldühítette.	Nyáron	meg	kellett	ismételnie	a	vizsgát.
21	 voltam,	 és	 még	 nem	 tudtam,	 amit	 most	 tudok:	 hogy	 senki	 más	 nem

fogható	 hozzád,	 és	 hogy	 sosem	 tudnék	 annyira	 szeretni	 senkit,	 amennyire
téged	szeretlek…
Sarah	Shadlock,	 ahogy	átkarolja	 a	nyilván	berúgott	Matthew-t,	míg	az

kiönti	 neki	 zavaros	 érzelmeit	 az	 agorafóbiás	 Robinról,	 aki	 képtelen
elviselni	az	érintést…
Pittyegett	 a	 telefonja.	 Robin	 ösztönösen	 felkapta	 és	 megnézte	 az

üzenetet.

Jól	van,	elhiszem,	tényleg	maga	az.

Robin	 fel	 sem	 fogta,	 mit	 olvasott,	 válasz	 nélkül	 letette	 a	 telefont	 maga
mellé	 a	 kanapéra.	 Annyira	 tragikus	 látvány,	 amikor	 férfiak	 sírnak.
Matthew	vörös	szemekkel	nézett	rá.	A	válla	meg-megrándult.
–	Matt	–	szólalt	meg	Robin	halkan	a	néma	zokogásban.	–	Matt…
És	odanyújtotta	a	kezét.
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Dance	on	Stilts
(Tánc	gólyalábon)

Rózsaszín	csíkok	tarkították	az	eget,	de	az	utcákon	még	mindig	lihegett	az
emberáradat.	 Milliónyi	 londoni	 és	 nem	 londoni	 nyüzsgött	 a	 járdákon,
piros,	 fehér,	 kék	 sapkákban,	 nemzeti	 zászlókba	 öltözve,	 műanyag
koronával;	 sört	 vedelő	 pojácák	 fogták	 a	 festett	 arcú	 gyerekeik	 kezét,
mindannyian	 ennek	 az	 émelyítő	 érzelgősségnek	 a	 hullámzó,	 örvénylő
áramlásában.	Teli	volt	velük	a	metró,	lépni	sem	lehetett	tőlük	az	utcán,	és
ahogy	átfurakodott	közöttük	préda	után	kutatva,	nem	is	egyszer	a	himnusz
refrénje	 ütötte	 meg	 a	 fülét	 –	 kapatosan	 hamisan,	 egyszer	 meg	 egészen
virtuózan	 a	 vidám	walesi	 nők	 csapatából,	 akik	 elállták	 az	 útját	 kifelé	 az
állomásról.
Az	 zokogott,	 amikor	 otthagyta.	 Az	 esküvő	 ideiglenesen	 kimozdította

abból	 a	 nyomorult	 állapotából,	 undorító	 ragaszkodást	 és	 az	 önsajnálat
könnyeit	 hozta	 belőle	 elő,	 panaszos	 utalgatást	 az	 elköteleződésre,	 a
társakra.	 Csak	 azért	 tudta	 megőrizni	 a	 hidegvérét,	 mert	 az	 egész	 teste
minden	 atomja	 arra	 volt	 hangolva,	 amit	ma	 este	 csinál	majd.	A	 közelgő
megkönnyebbülés	reményében	türelmes,	szerető	társ	tudott	maradni,	erre
az	 a	 jutalma,	 hogy	 Az	 meg	 veszi	 a	 bátorságot,	 ahogy	 eddig	 soha,	 és
megpróbálja	otthon	marasztalni!
Már	felvette	a	dzsekijét,	benne	a	késeivel,	és	ekkor	elfogyott	a	türelme.

Bár	 Azt	 egy	 ujjal	 se	 bántotta,	 jól	 tudta,	 hogy	 kell	 csak	 szavakkal,	 a
testbeszédével	 halálra	 rémíteni,	 terrorizálni;	 hogy	 kell	 hirtelen
felvillantani	 a	 benne	 élő	 vadállatot.	 Bevágta	 maga	 mögött	 az	 ajtót,	 úgy
ment	el	otthonról;	Az	ott	maradt	megbénulva,	rémülten.
Keményen	meg	kell	még	majd	dolgoznia,	hogy	ezt	jóvátegye,	gondolta

magában,	miközben	átfurakodott	 a	 járdán	 iszogatók	egy	csoportján.	Egy
csokor	rohadt	virág,	egy	kis	színlelt	sajnálkozás,	egy	kis	kamu	szöveg	a
stresszről…	gonosz	kifejezés	jelent	meg	az	arcán	a	gondolatra.	Senki	nem
mert	rászólni,	amilyen	nagydarab	és	marcona	volt,	ahogy	az	emberek	közt
elhaladva	 jó	 néhánynak	 neki	 is	ment.	Olyanok	 voltak,	mint	 a	 tekebábuk,



emberi	 kuglik,	 nagyjából	 úgy	 is	 nézett	 rájuk,	 annyit	 jelentettek	 neki.	 Az
embereknek	 csak	 annyiban	 van	 jelentésük	 az	 életében,	 amennyiben
tehetnek	érte	valamit.	 Így	 lett	ennyire	fontos	neki	a	Titkárnő.	Még	sosem
követett	nőt	ennyi	ideig.
Nos,	igen,	az	előző	is	eltartott	egy	ideig,	de	az	más	volt:	az	az	ostoba	kis

ribanc	olyan	kész	örömmel	vetette	magát	a	karjai	közé,	hogy	az	ember	azt
hihetné,	 élete	 nagy	 vágya	 volt,	 hogy	 darabokra	 vágják.	 De	 hát	 persze
valóban	az	volt…
Elmosolyodott	 a	 gondolattól.	 A	 barackszínű	 törölközők	 meg	 a	 vére

bűze…	Megint	kezdett	elhatalmasodni	 rajta	az	az	érzés,	a	mindenhatóság
érzése.	Ma	este	lesz	egy,	már	érezte	is…
Headin’	for	a	meeting,	shining	up	my	greeting…
Várom	a	haverom,	csiszolom	a	vakerom…
Olyan	 lányt	 keresett,	 aki	 elszakadt	 a	 társaságától	 a	 hömpölygő

tömegben,	 akinek	 a	 fejébe	 szállt	 az	 ital	 meg	 az	 érzelgősség;	 de	 ezek
csordákban	vonultak	az	utcán,	így	aztán	lassan	arra	jutott,	jobb	lesz	mégis
valami	kurva	után	nézni.
Más	idők	vannak	már	most.	Nem	úgy	mennek	a	dolgok,	mint	a	régi	szép

időkben.	 A	 kurváknak	 már	 nem	 kell	 az	 utcán	 mászkálniuk	 a	 mai
mobiltelefonok	meg	az	 internet	világában.	Manapság	épp	olyan	könnyen
vehet	magának	 nőt	 az	 ember,	mint	 ahogy	 pizzát	 rendel,	 de	 ő	 nem	 akart
nyomot	 hagyni	 az	 interneten	 vagy	 valami	 hülye	 picsa	 híváslistáján.	 Az
utcán	 viszont	 csak	 a	 legalja	 maradt,	 ő	 pedig	 minden	 környéket	 ismert;
csakhogy	 olyan	 környék	 kell,	 amihez	 nem	 kapcsolja	 semmi,	 valahol	 jó
messze	Attól…
Éjfél	előtt	tíz	perccel	már	Shacklewellben	rótta	az	utcákat,	az	arca	alsó

felét	 elrejtette	 a	 dzsekije	 felhajtott	 gallérja,	 a	 sapkát	 a	 szemébe	 húzta,	 a
kések	minden	 lépéssel	 keményen	 a	 mellkasának	 ütődtek	 –	 az	 egyik	 egy
egyszerű	 húsvágó	 kés,	 a	másik	 egy	 kisebb	machete.	Gyorséttermek	meg
kocsmák	 ablakából	 kiáradó	 fény,	 mindenütt	 nemzeti	 zászlós	 szalagok…
talál	egyet,	ha	egész	éjszaka	keresnie	kell	is…
Egy	 sötét	 sarkon	 három	 nő	 állt	 aprócska	 szoknyában,	 kezükben

cigaretta,	beszélgettek.	Ő	az	utca	másik	oldalán	ment	el,	az	egyikük	oda	is
szólt	neki,	de	ő	nem	felelt	rá,	beleolvadt	a	sötétbe.	Három	az	túl	sok,	ebből
kettő	tanú.
Gyalog	könnyebb	és	nehezebb	is	volt	egyszerre	a	vadászat.	Nem	kellett

aggódni	 térfigyelő	 kamerákba	 belelátszó	 rendszámokon,	 de	 nehézséget



jelent,	hogy	hová	viszi	a	nőt,	arról	nem	is	beszélve,	hogy	elmenekülni	is
sokkal	nehezebb	így.
Még	egy	órán	át	 rótta	az	utcákat,	míg	végül	ugyanazon	az	úton	 találta

magát,	ahol	azt	a	három	kurvát	látta.	Most	már	csak	kettő	volt.	Így	jobban
kivitelezhető	a	dolog.	Csak	egy	tanú	van.	Az	arca	szinte	teljesen	láthatatlan
maradt.	Habozott	kicsit,	és	eközben	lelassított	egy	autó,	a	vezetője	röviden
beszélt	a	lányokkal.	Az	egyik	beszállt	a	kocsiba,	az	meg	elhajtott.
Elárasztotta	 az	 ereit,	 az	 agyát	 az	 a	 csodás	méreg.	 Pontosan	 ugyanúgy

történt	minden,	mint	amikor	először	ölt	–	akkor	is	a	rondább	maradt	neki,
hogy	azt	tegyen	vele,	amit	csak	akar.
Most	nincs	idő	habozni.	Bármikor	visszajöhet	bármelyik	társa.
–	Visszajöttél,	bébike?
Mély	 torokhangja	volt,	bár	elég	 fiatalnak	 tűnt,	 festett	vörös	haját	zilált

bubifrizurába	 rendezte;	 karikák	 mindkét	 fülében	 meg	 az	 orrában	 is.	 Az
orrlyukai	 nedvesek,	 rózsaszínek,	 mintha	 meg	 lenne	 fázva.	 A
bőrkabátkához	 és	 a	 latex	 miniszoknyához	 szédítően	 magas	 sarkú	 cipőt
viselt,	mintha	nehezen	is	egyensúlyozott	volna	benne.
–	Mennyi?	–	kérdezte	tőle,	de	alig	várta	meg	a	választ.	A	lényeg	inkább

az,	hogy	hol.
–	Felmehetünk	hozzám,	ha	akarol.
Beleegyezett,	de	némileg	feszülten.	Ajánlom,	hogy	külön	bejáratú	szoba

vagy	garzon	legyen,	a	lépcsőházban	ne	legyen	senki,	ne	halljon,	ne	lásson
senki	 semmit,	 csak	 valami	 koszos,	 sötét	 kis	 lyuk	 legyen,	 ahová	 szinte
muszáj	 is	 hullát	 eldugni.	 Ha	 valami	 közös	 albérlet	 lesz,	 vagy	 konkrétan
bordélyház,	 ahol	 vannak	más	 lányok	 is,	 meg	 valami	 dagadt	 vén	 ringyó
főnökasszony,	vagy	ami	még	rosszabb,	egy	strici…
A	 lány	 már	 azelőtt	 lelépett	 az	 útra	 bizonytalanul,	 hogy	 zöldre	 váltott

volna	a	lámpa.	Megragadta	a	karját	és	visszarántotta,	épp	amikor	elhúzott
előttük	egy	fehér	kisbusz.
–	Megmentőm!	–	vihogott	fel	a	lány.	–	Köszi,	bébike!
Látta,	hogy	ez	a	 lány	beszedett	valamit.	Rengeteg	 ilyet	 látott	már.	Az	a

kidörzsölt,	 csöpögő	 orra,	 undorító!	 Ahogy	 a	 sötét	 kirakatok	 előtt
elmentek,	 a	 tükörképük	 lehetett	 volna	 akár	 egy	 apa	 és	 a	 lánya	 is,	 olyan
kicsi	és	vékony	volt	ez	a	lány,	ő	meg	olyan	magas	és	nagydarab.
–	Láttad	a	esküvőt?	–	kérdezte	a	lány.
–	Mi?
–	A	királyi	esküvőt?	Olyan	szép	volt	az	a	nő!



Még	 ezt	 a	 koszos	 kis	 kurvát	 is	megőrjítette	 az	 esküvő!	 Csak	 nyomta,
nyomta	 tovább,	 ahogy	 ott	 mentek,	 bőven	 túl	 sokat	 röhögcsélt	 közben,
dülöngélt	az	olcsó	tűsarkúban,	ő	meg	egyetlen	szót	se	szólt.
–	Kár,	 hogy	 a’	 anyja	má’	 nem	 láthatta	 az	 esküvőt,	 há’	 nem?	Na,	 itt	 is

vagyunk	–	mutatott	a	lány	egy	bérházra	előttük.	–	Itt	a	pecóm.
Ilyen	távolságból	is	jól	látta,	hogy	emberek	állnak	a	világos	bejáratban,

valaki	ül	a	lépcsőn.	Megtorpant.
–	Nem	jó.
–	Mivan?	Miattuk	ne	aggódjál,	bébike,	engem	ismernek	má’	–	nézett	rá

komolyan	a	lány.
–	 Nem	 jó!	 –	 ismételte,	 és	megszorult	 a	 keze	 a	 lány	 vékonyka	 karján.

Hirtelen	 fellángolt	 benne	a	düh.	Hát	mivel	 akar	megpróbálkozni	 ez?	Azt
hiszi,	most	jött	a	le	falvédőről?
–	Ott	bent	–	mutatott	egy	sötét	benyílóra	két	ház	között.
–	Bébike,	fent	van	ágy…
–	Ott	bent!	–	ismételte	neki	dühösen.
A	lány	csak	pislogott	rá	a	vastagon	kikent	szemével,	kicsit	idegesen;	de

amilyen	 hülye	 picsa,	 össze	 volt	 kavarodva	 a	 feje,	 és	 ő	 némán,	 a
személyisége	puszta	erejével	meg	is	győzte.
–	Jóvan,	oké,	bébike.
Csikorogtak	a	lépteik,	kőzúzalék	lehetett	a	földön.	Attól	félt,	biztonsági

fényekbe	vagy	mozgásérzékelőkbe	botlanak,	de	alig	húsz	méterre	az	úttól
már	vastagabb,	mélyebb	sötétség	várta	őket.
A	 kezén	 kesztyű.	 Átadta	 a	 pénzt.	 A	 lány	 kicipzározta	 a	 sliccét.	 Még

mindig	 petyhüdt	 volt.	 Míg	 a	 lány	 letérdelve	 dolgozott	 rajta	 a	 sötétben,
próbálta	 merevedésre	 bírni,	 ő	 halkan	 előhúzta	 a	 késeit	 a	 dzsekije
béléséből.	Susogott	egy	kicsit	a	műszálas	bélés,	és	már	ott	is	volt	egy-egy
kés	 mindkét	 kezében,	 a	 tenyere	 izzadtan	 szorult	 a	 műanyag
markolatokra…
Hasba	 rúgta,	 olyan	 keményen,	 hogy	 hátrarepült	 egy	 kicsit.	 Fuldokló,

sípoló	 lélegzetvétel	 meg	 a	 kőzúzalék	 csikorgása	 jelezte,	 hol	 ért	 földet.
Előrelendült,	a	slicce	még	mindig	lehúzva;	a	nadrágja	kezdett	lecsúszni	a
csípőjéről,	 de	 megtalálta	 a	 lányt,	 ahogy	 megbotlott	 benne,	 és	 már	 rá	 is
vetette	magát.
A	húsvágó	kés	újra	meg	újra	lesújtott,	csontot	ért,	valószínűleg	bordát,

aztán	 megint	 előredöfött.	 Sípolás	 a	 lány	 tüdejéből;	 aztán	 nagy
megdöbbenésére	az	áldozat	felsikított.



Bár	 rajta	 ült,	 a	 lány	 így	 is	 küzdött	 ellene,	 ő	meg	 nem	 találta	 a	 torkát,
hogy	végezhessen	vele.	Jól	megsuhintotta	a	machetét	ballal,	de	hihetetlen
módon	még	így	is	elég	szusz	maradt	benne,	hogy	megint	sikítson…
Obszcén	szavak	dőltek	a	száján	egymás	után	–	sújt,	sújt,	megint	lesújt	a

húsvágó	kés	–,	átszúrta	a	lány	tenyerét,	ahogy	az	megpróbált	ellenállni,	és
ettől	támadt	egy	ötlete	–	a	földre	csapta	a	lány	karját,	rátérdelt,	felemelte	a
kést…
–	Te	rohadt	kis	faszszopó…
–	Ki	van	ott?
A	rohadt	kurva	életbe!
Egy	férfihang	volt	a	sötétből,	az	utca	felől,	és	megint	megszólalt:	–	Ki

van	ott?
Gyorsan	 lekászálódott	 róla,	 felhúzta	 az	 alsónadrágját-nadrágját;

amilyen	halkan	csak	tudott,	hátrálni	kezdett,	a	bal	kezében	két	kés,	a	jobban
meg,	azt	gondolta,	 a	 lány	két	ujja,	még	meleg,	 csontos,	vérző	ujjak…	A
lány	 még	 most	 is	 nyöszörgött	 és	 nyüszített…	 aztán	 egy	 utolsó	 hosszú,
sípoló	lélegzettel	elhallgatott…
Lassan	 elindult	 az	 ismeretlen	 sötétbe,	 el	 a	mozdulatlan	 testtől;	minden

érzéke	úgy	kiélesedett,	mint	a	kutya	közelségét	érző	macskáé.
–	Minden	oké	ott	bent?	–	szólalt	meg	egy	visszhangzó	férfihang.
Egy	 falhoz	 ért.	 A	 kezével	 tapogatta	 ki	 és	 elindult	 oldalra,	 ahol

drótkerítés	váltotta	fel.	A	távolabbi	utcai	lámpa	fényénél	valami	lepukkant
autószerelő	 műhely	 körvonalát	 vette	 ki	 a	 kerítés	 másik	 oldalán,	 kocsik
vészjóslóan	 kirajzolódó	 sziluettjével	 a	 félhomályban.	 Lépteket	 hallott
arról,	 ahonnan	 épp	 az	 előbb	 jött	 el	 –	 a	 férfi	 belépett	 a	 benyílóba	 a	 nagy
sikoltozásra.
Nem	 szabad	 pánikba	 esnie!	 Nem	 szabad	 elszaladnia!	 Ha	 zajt	 csap,	 az

végzetes	 lehet.	 Lassan	 megindult	 a	 régi	 kocsikat	 körbezáró	 drótkerítés
mentén	 egy	 sötét	 folt	 felé,	 ami	 lehet	 épp	 kijárat	 is	 a	mellékutcára,	 vagy
zsákutca.	A	véres	késeket	visszadugta	a	dzsekije	bélésébe,	az	ujjakat	zsebre
vágta,	 és	 úgy	 óvakodott	 tovább	 előre,	 próbálta	 még	 a	 lélegzetét	 is
visszatartani.
A	 sikátorból	 visszhangzó	 kiáltás	 harsant:	 –	 A	 kurva	 életbe!	 Andy!

ANDY!
Ekkor	 futásnak	 eredt.	 Most	 már	 úgysem	 hallják,	 már	 csak	 a	 saját

kiabálásuk	visszhangzik	a	falak	között,	és	mintha	a	világegyetem	megint	a
barátja	 lenne,	 puha	 füves	 földet	 tett	 a	 lába	 elé,	 ahogy	 bevetette	 magát	 a



nyílás	újabb	sötétségébe…
Zsákutca,	 kétméteres	 fal.	 A	másik	 oldalán	 hallotta	 az	 úton	 az	 autókat.

Nincs	 más	 megoldás:	 lihegve,	 küszködve,	 azt	 kívánva,	 bárcsak	 olyan
lenne,	mint	régen,	fitt,	erős	és	fiatal	–	megpróbálta	felhúzni	magát,	a	lába
támaszkodót	keresett,	az	izmai	hangosan	tiltakoztak…
De	a	pánik	csodás	dolgokra	képes.	Máris	átbukott	a	fal	tetején,	és	ismét

lent	volt	a	földön.	Kemény	esés	volt,	a	térdébe	belehasított	a	fájdalom,	de
kis	dülöngélés	után	visszanyerte	az	egyensúlyát.
Menj	 tovább,	 menj	 tovább…	 mintha	 mi	 sem	 történt	 volna…	 mi	 sem

történt…	mi	sem	történt	volna…
Autók	 húztak	 el	 mellette.	 Lopva	 a	 dzsekijébe	 törölte	 a	 véres	 kezét.	 A

távolból	kiabálást	hallott,	de	túl	tompán,	nem	tudta	kivenni…	el	kell	innen
tűnnie,	amilyen	hamar	csak	lehet.	Elmegy	a	másik	helyre,	amiről	Az	nem
tud.
Egy	 buszmegálló.	 Futott	 egy	 kicsit,	 beállt	 a	 sorba.	 Teljesen	 mindegy,

hová	megy	a	busz,	csak	innen	vigye	el.
A	 hüvelykujja	 véres	 lenyomatot	 hagyott	 a	 jegyen.	 Mélyen	 a	 zsebébe

dugta,	és	megfogta	a	levágott	ujjakat.
A	 busz	 dörmögve	 elindult.	 Hosszú,	 nagy	 levegőket	 vett,	 úgy	 próbált

megnyugodni.
Az	emeleten	valaki	már	megint	rákezdett	a	himnuszra.	A	busz	gyorsított.

Nagyot	dobbant	a	szíve.	A	légzése	lassan	már	normálisra	lassult.
A	koszos	ablakban	nézte	a	 tükörképét,	és	közben	a	még	mindig	meleg

kisujjat	 forgatta	az	ujjai	között.	Ahogy	csitult	a	pánik,	valami	emelkedett
érzés	vette	át	a	helyét.	Rávigyorgott	a	mocskos	tükörképre	–	azzal	osztotta
meg	a	diadalt,	aki	egyedül	meg	tudta	érteni.
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The	door	opens	both	ways…
(Mindkét	felé	nyílik	az	ajtó…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Out	of	the	Darkness’
(A	sötétből	kifelé)

–	Ezt	nézd!	–	szólt	neki	Elin	hétfő	reggel,	és	döbbenten	megállt	a	tévé	előtt
a	kezében	egy	tál	granolával.	–	Nem	fogod	elhinni!
Strike	épp	ekkor	lépett	a	konyhába	megmosakodva-felöltözve,	szokásos

vasárnap	 esti	 randevújuk	 után.	 A	makulátlan	 krémszínű	 és	 fehér	 konyha
rozsdamentes	 acélfelületei,	 visszafogott	 világítása	 olyan	 volt,	 mintha
valami	 űrkorszakbeli	 műtő	 lenne.	 Az	 asztal	 mögötti	 falon	 plazmatévé
függött.	A	képernyőn	Obama	elnök	beszélt	épp	egy	pódium	mögött	állva.
–	Megölték	Oszama	bin	Ladent!	–	mondta	Elin.
–	A	mindenit!	–	Strike	megállt,	és	elolvasta	a	képernyő	alján	végigfutó

feliratot.
A	 tiszta	 ruha	 és	 frissen	 borotvált	 arc	 nem	 nagyon	 javított	 a	 végsőkig

kimerült	kinézetén.	Lassan	fájdalmas	mértékben	kiütköztek	rajta	a	Laing	és
Whittaker	 előkerítésére	 fordított	 órák,	 a	 szeme	 véres	 volt,	 a	 bőre	 pedig
valami	szürkés	árnyalatot	kapott.
A	kávéfőzőhöz	ment,	töltött	magának	egy	csészével	és	felhajtotta.	Előző

este	majdnem	elaludt	Elinen,	 és	 az	 elmúlt	 hét	 néhány	kisebb	 eredményei
közé	 számított,	 hogy	 legalább	 ezt	 sikerült	 befejeznie.	 Most	 pedig	 az
acéltetejű	konyhaszigetnek	dőlve	figyelte	a	tökéletesen	elegáns	elnököt,	és
a	lelke	legmélyéből	irigyelte.	Ő	legalább	megtalálta	az	emberét.
Bin	 Laden	 halálának	 részleteiről	 legalább	 el	 tudtak	 beszélgetni	 kicsit

Elinnel,	amíg	a	lány	ki	nem	tette	a	metrónál.
–	Vajon	mennyire	 voltak	 benne	 biztosak,	 hogy	 ő	 az?	 –	 kérdezte	 Elin,

ahogy	megállt	az	állomás	mellett.	–	Mielőtt	behatoltak	volna.
Strike	 is	pont	ezen	 tanakodott.	Bin	Laden	persze	könnyen	felismerhető

volt,	 jóval	 180	 centi	 fölött…	 és	 a	 gondolatai	 máris	 visszaugrottak



Brockbankre,	Laingre	és	Whittakerre,	míg	Elin	ki	nem	zökkentette	belőle.
–	Munkahelyi	 iszogatásunk	 lesz	 szerdán,	 ha	 van	 kedved.	 –	 Egy	 kicsit

mintha	 zavarban	 lett	 volna.	 –	 Duncannel	 már	 majdnem	 mindenről
megegyeztünk.	És	elegem	van	a	bujkálásból.
–	Ne	haragudj,	 nem	megy	–	 felelte	Strike.	 –	 Itt	 ez	 a	 sok	megfigyelési

munka,	mondtam	már.
Úgy	 kellett	 tennie,	 mintha	 a	 Brockbank,	 Laing	 és	 Whittaker	 utáni

nyomozása	fizetett	munka	 lenne,	mert	különben	a	nő	sosem	értette	volna
meg,	miért	 ragaszkodik	ennyire	a	mindeddig	 semmilyen	eredményt	nem
hozó	megfigyeléshez.
–	Jó,	hát	akkor	majd	várom,	hogy	hívj	–	felelte	Elin,	és	Strike	kihallotta

belőle	a	hűvös	hangot,	de	úgy	döntött,	nem	reagál	rá.
Megéri	ez?,	 tette	 fel	magában	 a	 kérdést,	 ahogy	 lefelé	ment	 a	metróba,

vállán	a	hátizsákjával	és	nem	a	három	férfire	gondolt,	akiket	keres,	hanem
Elinre.	 Kapcsolatuk	 kellemes	 kikapcsolódásnak	 indult,	 de	 lassan	 kezdett
valami	 terhes	kötelességgé	alakulni.	A	 találkozásaik	kiszámítható	menete
(mindig	 ugyanazok	 az	 éttermek,	 a	 hét	 ugyanazon	 napjain)	 már	 szinte
unalmassá	 vált,	 de	 mégis,	 amikor	 a	 nő	 most	 megpendítette,	 hogy
eltérhetnének	ettől,	Strike	nem	sok	 lelkesedést	 érzett.	Kapásból	vagy	egy
tucat	 dolgot	 tudott	 volna	mondani,	 amelyekkel	 szívesebben	 eltöltene	 egy
estét,	mint	hogy	a	Hármas	Csatorna	egy	csapat	műsorvezetőjével	igyon.	A
listája	élén	az	alvás	állt.
Hamarosan	jön	az	(már	érezte	is,	hogy	közeledik),	hogy	be	akarja	majd

mutatni	a	 lányának.	Strike	37	évig	sikeresen	kerülte	el,	hogy	ő	legyen	„a
mama	 barátja”.	 Emlékei	 azokról,	 akik	 megfordultak	 Leda	 életében
(akadtak	 köztük	 rendesek	 és	 nem	 olyan	 rendesek	 is	 –	 utóbbiak
megdönthetetlen	 csúcsa	 Whittaker	 volt)	 szinte	 viszolygásig	 menő
ellenérzést	 hagytak	 maguk	 után.	 Semmi	 kedve	 nem	 volt	 ugyanazt	 a
félelmet,	 bizalmatlanságot	 látni	 egy	másik	 gyerek	 szemében,	 amit	 húga,
Lucy	szemében	látott,	valahányszor	újabb	ismeretlen	férfit	találtak	otthon.
El	sem	tudta	képzelni,	ő	milyen	arcot	vághatott	akkor.	Ameddig	csak	bírta,
szántszándékkal	kizárta	a	gondolatai	közül	Leda	életének	ezt	a	részét,	és	az
öleléseire,	a	nevetésére	koncentrált,	és	hogy	mekkora	anyai	büszkeséggel
tölti	el	az	ő	jó	teljesítménye.
Épp	a	Notting	Hill	Gate-nél	 jött	 felfelé	a	metróból,	hogy	az	 iskolához

eljusson,	amikor	rezgett	a	telefonja	–	Bolond	Papa	elhidegült	felesége	írt
üzenetet.



Csak	figyelmeztetem,	hogy	a	fiúk	ma	nem	mennek	iskolába,	szünet
van.	A	nagyszüleiknél	lesznek.	Oda	úgysem	követi	őket.

	
Strike	halkan	elkáromkodta	magát.	Természetesen	tényleg	megfeledkezett
a	munkaszüneti	napról.	A	dolog	előnye,	hogy	most	nyugodtan	visszamehet
az	 irodába,	 megcsinálhat	 némi	 papírmunkát,	 aztán	 a	 változatosság
kedvéért	 még	 világosban	 elindulhat	 ki	 a	 Catford	 Broadwayhez.	 Bárcsak
még	azelőtt	megkapta	volna	az	SMS-t,	hogy	eljött	ide	Notting	Hillbe!
Negyvenöt	perccel	később	Strike	már	a	vaslépcsőn	kapaszkodott	felfelé

az	irodájába,	és	ki	tudja,	hányadszorra	azon	tűnődött,	miért	nem	hívja	fel
soha	a	főbérlőt	és	csináltatja	meg	vele	a	ráccsal	körbevett	liftet.	De	amikor
az	iroda	üvegajtajához	ért,	sokkal	égetőbb	kérdés	merült	fel	benne:	miért
ég	bent	a	villany?
Olyan	erővel	lökte	be	az	ajtót,	hogy	Robin,	aki	pedig	hallotta	a	hangos

közeledését,	 majd’	 kiugrott	 a	 székéből.	 Csak	 bámultak	 egymásra,	 Robin
dacosan,	Strike	vádlón.
–	Maga	meg	mit	csinál	itt?
–	Dolgozom	–	felelte	a	lány.
–	Azt	mondtam,	hogy	otthon	dolgozzon.
–	Azzal	végeztem	–	válaszolt	Robin,	és	megpaskolta	az	asztalon	mellette

heverő	 papírköteget.	 Teli	 volt	 kis	 jegyzetekkel	 és	 telefonszámokkal.	 –
Ennyi	számot	találtam	Shoreditch-ben.
Strike	 tekintete	követte	a	kezét,	de	nem	a	halomnyi	szépen	teleírt	 lapra

figyelt	fel,	amit	a	lány	mutatott	neki,	hanem	a	zafír	jegygyűrűre.
Kis	 szünet	 következett.	 Robin	 azon	 gondolkodott,	 miért	 dörömböl

ennyire	 a	 szíve	 a	 torkában.	 Micsoda	 nevetséges	 dolog,	 hogy	 úgy	 érzi,
védekeznie	 kell…	 az	 ő	 dolga,	 hozzámegy-e	 Matthew-hoz…	 még	 az	 is
nevetséges,	hogy	ezt	így	ki	kell	jelentenie	saját	magának…
–	 Akkor	 mégis	 esküvő,	 hm?	 –	 kérdezte	 Strike,	 és	 hátat	 fordítva	 a

fogasra	akasztotta	a	kabátját	és	hátizsákját.
–	Igen	–	bólintott	Robin.
Újabb	kis	szünet.	Strike	visszafordult	felé.
–	 Nincs	 is	 elég	 munkám	 magának.	 Már	 csak	 egy	 ügyfelünk	 maradt.

Bolond	Papát	egyedül	is	tudom	csinálni.
Robin	szürkéskék	szeme	összeszűkült.
–	Na	és	Brockbank,	és	Laing,	és	Whittaker?



–	Mi	van	velük?
–	Már	nem	akarja	megtalálni	őket?
–	De,	de	nem	ez	a	lé…
–	Szóval,	akkor	hogy	akar	négy	ügyön	dolgozni	egyszerre?
–	Ezek	nem	ügyek.	Senki	sem	fizet,	hogy…
–	 Akkor	 csak	 amolyan	 hobbi,	 ugye?	 –	 nézett	 rá	 Robin.	 –	 Ezért

keresgettem	telefonszámokat	egész	hétvégén?
–	Na,	nézze…	igen,	meg	akarom	őket	találni	–	igyekezett	összeszedni	az

érveit	Strike	a	kimerültség	meg	más,	nem	olyan	könnyen	meghatározható
érzelmek	ellenében	 is	 (az	 eljegyzést	 tehát	mégsem	bontották	 fel…	végig
gyanította	 is,	 hogy	 talán	 ez	 lesz…	 persze,	 biztos	 segített,	 hogy
hazaküldtem,	és	együtt	lehetett	Matthew-val)	–,	de	nem…
–	 Annak	 bezzeg	 örült,	 amikor	 elvittem	 Barrow-ba	 –	 vágott	 közbe

Robin,	aki	már	eleve	vitára	készülve	 jött	be.	Teljesen	 tisztában	volt	vele,
Strike	nem	szeretné,	hogy	bent	legyen	az	irodában.	–	Azt	nem	bánta,	hogy
kikérdeztem	Holly	Brockbanket	és	Lorraine	MacNaughtont,	ugye?	Akkor
mi	is	változott?
–	Hogy	küldtek	magának	még	egy	kibaszott	levágott	testrészt,	az	kurvára

változott,	Robin!
Nem	 akart	 kiabálni,	 de	 a	 hangja	 most	 visszhangot	 vert	 az

iratszekrényeken.
Robin	 rezzenéstelenül	 nézte.	 Látta	 már	 Strike-ot	 mérgesnek,	 hallotta

káromkodni,	látta	ököllel	belecsapni	pont	ezekbe	a	fémfiókokba.	Őt	aztán
nem	zavarta.
–	 Igen	 –	 felelte	 higgadtan	 –,	 és	 meg	 is	 rázott.	 Azt	 hiszem,	 a	 legtöbb

embert	megrázná,	 ha	 egy	 lábujj	 lenne	 az	 üdvözlőlapjában.	Maga	 is	 elég
rosszul	festett	tőle.
–	Igen,	és	pont	ezért…
–	Pont	ezért	próbál	egyedül	vinni	négy	ügyet,	és	engem	meg	hazaküld.

Én	nem	kértem	szabadságot.
A	 gyűrű	 visszahúzását	 követő	 eufóriában	Matthew	még	 el	 is	 próbálta

vele	 az	 érvelést,	 hogy	 miért	 is	 kéne	 visszaálljon	 a	 munkába.	 Így
visszatekintve	 egészen	 különleges	 volt,	 ahogy	 a	 fiú	 játszotta	 Strike-ot,
Robin	 meg	 ostromolta	 az	 érvekkel,	 de	 Matthew	 most	 kész	 örömmel
segített	 volna	 neki	 egyáltalán	 bármiben,	 ha	 hajlandó	 július	 2-án
hozzámenni	feleségül.
–	Én	egyenesen	vissza	akartam	jönni	a	mun…



–	Csak	mert	maga	vissza	akar	jönni	dolgozni	–	vágott	közbe	Strike	–,	az
még	nem	jelenti,	hogy	valóban	ez	a	legjobb	magának.
–	Ó,	 nem	 is	 tudtam,	 hogy	maga	 képzett	 foglalkozásterapeuta	 –	 felelte

Robin	finom	gúnnyal.
–	 Nézze	 –	 próbálkozott	 újra	 Strike;	 sokkal	 jobban	 dühítette	 a	 lány

fensőbbséges	 racionalitása,	 mint	 ha	 hisztizett	 és	 sírt	 volna	 (és	 megint
olyan	hűvösen	csillant	a	zafír	az	ujján)	–,	én	vagyok	a	munkáltatója,	és	én
döntöm	el,	hogy…
–	Azt	hittem,	társak	vagyunk	–	jegyezte	meg	Robin.
–	Az	mindegy	–	vágta	rá	–,	hogy	társak	vagy	nem,	attól	én	még	felelős

vagyok	a…
–	 Szóval	 inkább	 hagyja,	 hogy	 csődbe	 menjen,	 mint	 hogy	 engem

dolgozni	hagyjon?	–	kérdezte	Robin.	Dühös	pír	 terjedt	szét	sápadt	arcán,
és	bár	Strike	úgy	érezte,	az	érvek	 terén	vesztésre	áll,	most	mégis	valami
homályos	 örömöt	 lelt	 benne,	 hogy	 a	 lány	 kijött	 a	 sodrából.	 –	 Én	 is
segítettem	 talpra	 állítani!	 Ezzel	 pont	 az	 ő	 kezére	 játszik,	 akárki	 is	 ez	 a
gyilkos…	 félreállít	 engem,	 hanyagolja	 a	 fizető	 ügyeket,	 halálra
dolgozza…
–	Honnan	tudja,	hogy…?
–	Mert	rém	szarul	néz	ki	–	szegezte	neki	Robin	merészen,	Strike	pedig,

aki	 nem	 számított	 erre,	 napok	 óta	 először	 majdnem	 elnevette	 magát.	 –
Vagy	társak	vagyunk	–	folytatta	a	lány	–,	vagy	nem.	Ha	úgy	akar	kezelni,
mint	valami	különleges	alkalmakra	tartogatott	étkészletet,	amit	csak	akkor
vesz	 elő,	 ha	 biztos	 benne,	 hogy	 nem	 sérül	 meg,	 akkor…	 akkor	 nincs
jövőnk.	A	cégnek	sincs.	Akkor	jobb,	ha	megfogadom	Wardle	tanácsát…
–	Milyen	tanácsát?	–	vágott	közbe	rögtön	Strike.
–	Hogy	 jelentkezzek	 a	 rendőrséghez	 –	 felelte	Robin	 egyenesen	 Strike

szemébe	nézve.	–	Nekem	ez	nem	játék,	tudja.	Nem	vagyok	gyerek.	Sokkal
rosszabb	 dolgokat	 is	 túléltem	 már,	 mint	 hogy	 küldenek	 nekem	 egy
levágott	 lábujjat.	 Szóval…	 –	 minden	 bátorságát	 össze	 kellett	 szednie.
Remélte,	 nem	 kerül	 sor	 ultimátumokra.	 –	 Döntse	 el!	 Döntse	 el,	 hogy	 a
társa	 vagyok,	 vagy…	 valami	 kockázati	 tényező.	 Ha	 nem	 tud	 bízni
bennem…	ha	nem	engedi,	hogy	ugyanolyan	kockázatokat	vállaljak,	mint
maga…	akkor	én	inkább…	–	majdnem	megbicsaklott	a	hangja,	de	erőnek
erejével	befejezte:	–	…inkább	kiszállok.
Nagy	drámaian	vissza	akart	fordulni	a	forgószékkel	a	számítógép	felé,

de	 kicsit	 túl	 erősre	 sikeredett	 a	 mozdulat,	 és	 továbbfordult	 a	 fal	 felé.



Összeszedve	minden	maradék	méltóságát,	visszakanyarodott	a	gép	elé,	és
a	válaszra	várva	tovább	nézte	az	e-maileket.
Nem	említette	Strike-nak	a	nyomot,	amin	elindult.	Tudni	akarta,	a	férfi

hajlandó-e	újra	 társaként	 tekinteni	 rá,	csak	akkor	osztja	meg	vele	–	vagy
ajánlja	fel	búcsúajándékként.
–	 Akárki	 is	 ez,	 élvezettel	 trancsíroz	 fel	 nőket	 –	 szólalt	 meg	 halkan

Strike.	–	És	egyértelműen	kinyilvánította,	hogy	magával	is	ugyanezt	akarja
tenni.
–	 Felfogtam	 –	 felelte	 Robin	 összeszorított	 szájjal,	 fel	 se	 nézve	 a

képernyőről	–,	de	maga	felfogta,	hogy	ha	ez	az	illető	tudja,	hol	dolgozom,
minden	 bizonnyal	 azt	 is	 tudja,	 hol	 lakom,	 és	 ha	 ennyire	 eltökélt,	 úgyis
követ,	 akárhová	 megyek?	 Hát	 nem	 érti,	 hogy	 én	 sokkal	 szívesebben
segítenék	 magának	 elkapni,	 mint	 hogy	 csak	 várjam,	 mikor	 veti	 rám
magát?
Könyörögni	 nem	 fog.	 Tizenkét	 reklámlevelet	 törölt	 ki	 a	 postafiókból,

mielőtt	Strike	megszólalt;	gondterhelt	volt	a	hangja.
–	Jól	van.
–	Mi	van	jól?	–	nézett	hátra	Robin	óvatosan.
–	Jól	van…	visszajöhet	dolgozni.
Robin	ragyogott	a	boldogságtól.	Strike	nem	mosolygott	vissza	rá.
–	Jaj,	ne	már!	–	mondta	a	lány,	felállt	és	elindult	kifelé	az	asztal	mögül.
Egy	 őrült	 pillanatra	 Strike	 azt	 hitte,	 talán	 meg	 akarja	 ölelni,	 olyan

örömöt	látott	rajta	(és	talán	most,	hogy	a	védelmező	gyűrű	visszakerült	az
ujjára,	 Strike	 nyugodtan	 megölelhető	 férfivé	 vált	 a	 szemében,	 nemtelen
nem	vetélytárssá),	de	a	lány	csak	a	vízforralóhoz	ment.
–	Van	egy	nyomom	–	közölte.
–	 Igen?	 –	 Strike	még	mindig	 azzal	 küszködött,	 hogy	 átlássa	 ezt	 az	 új

helyzetet.	 (Milyen	 munkát	 adjon	 neki,	 ami	 nem	 túl	 veszélyes?	 Hová
küldheti	egyáltalán?)
–	 Igen	 –	 bólintott	 Robin.	 –	Megtaláltam	 az	 egyik	 személyt	 a	 testkép-

integrációs	zavarral	élők	fórumáról,	aki	kapcsolatban	állt	Kelsey-vel.
Strike	hatalmasat	 ásítva	 lehuppant	 a	műbőr	kanapéra,	 ami	 a	 súlya	 alatt

szokásos	 szellentő	 hangját	 adta	 ki,	 és	 próbálta	 felidézni,	miről	 is	 beszél
Robin.	 Annyira	 keveset	 aludt	 újabban,	 hogy	 kezdett	 megbízhatatlanul
működni	általában	mindenre	kiterjedő,	pontos	memóriája	is.
–	A…	a	pasast	vagy	a	nőt?	–	kérdezte,	mert	halványan	derengett	neki	a

két	fénykép,	amit	Wardle	mutatott.



–	A	férfit	–	felelte	Robin,	miközben	forró	vizet	öntött	a	teafilterekre.
Ismeretségük	ideje	alatt	Strike	most	először	tapasztalta,	hogy	örömmel

vonja	kétségbe	az	eredményeit.
–	 Szóval	 akkor	 ilyen	 oldalakra	 mászkált,	 és	 nem	 szólt	 nekem?

Mindenféle	 névtelen	 izével	 játszadozott,	 amikor	 azt	 sem	 tudja,	 mibe
keveredett?
–	Mondtam	magának,	hogy	megnéztem	ezeket!	–	háborodott	fel	Robin.

–	 Emlékszik,	 megtaláltam	 azt	 a	 fórumot	 is,	 ahol	 Kelsey	 maga	 után
érdeklődött!	Ahol	 Sehovasefordulhatok	 néven	 írt.	Már	 akkor	 elmondtam
mindezt,	amikor	Wardle	itt	járt.	És	rá	legalábbis	nagy	hatást	gyakorolt.
–	 De	 ő	 már	 maga	 előtt	 jár	 –	 tiltakozott	 Strike.	 –	 Már	 kikérdezte

mindkettőt,	 akivel	Kelsey	az	 interneten	 tartotta	a	kapcsolatot.	És	zsákutca
az	egész.	Nem	 is	 találkoztak	 soha.	Most	 egy	Rayongo	nevű	pasast	keres,
aki	ezen	az	oldalon	próbál	nőket	rávenni,	hogy	találkozzanak	vele.
–	Rayongóról	már	tudok.
–	Hogyhogy?
–	Tőlem	is	kért	képet,	és	amikor	nem	küldtem	neki,	elhallgatott…
–	Szóval	még	flörtöl	is	ezekkel	a	dilisekkel,	mi?
–	 Jaj,	 az	 isten	 szerelmére!	 –	 csattant	 fel	 türelmetlenül	 Robin.	 –	 Úgy

tettem,	 mintha	 nekem	 is	 ez	 a	 betegségem	 lenne,	 nem	 hinném,	 hogy	 ez
flörtölés…	és	szerintem	Rayongo	miatt	sem	kell	aggódnunk.
Egy	csésze	teát	nyújtott	át	Strike-nak,	pontosan	olyan	sötét,	mély	barna

színű	 volt,	 amilyennek	 szerette.	 Fura	 módon	 ez	 inkább	 bosszantotta	 a
férfit,	mint	megnyugtatta.
–	Szóval	maga	szerint	Rayongo	miatt	nem	kell	aggódnunk?	És	ezt	mire

alapozza?
–	 Utánanéztem	 kicsit	 az	 akrotomofíliásoknak,	 mióta	 jött	 az	 a	 levél

magának…	tudja,	a	pasas,	aki	rá	volt	kattanva	a	maga	lábára.	A	parafíliák
körében	 ez	 szinte	 sosem	 kapcsolódik	 össze	 az	 erőszakkal.	 Szerintem
Rayongo	 inkább	 csak	 ott	 maszturbál	 a	 képernyő	 előtt	 erre	 a	 sok
vágyakozóra.
Strike	nem	tudott	erre	semmilyen	választ	kitalálni,	így	inkább	ivott	egy

kis	teát.
–	Egyébként	meg	–	 folytatta	Robin	 (bár	nem	 tetszett	neki,	hogy	Strike

meg	 sem	 köszönte	 a	 teát)	 –,	 a	 pasas,	 akivel	 Kelsey	 kapcsolatban	 állt	 a
neten…	aki	szintén	amputált	akar	lenni…	na,	ő	hazudott	Wardle-nek.
–	Hogy	érti,	hogy	hazudott?



–	Mert	valójában	találkozott	Kelsey-vel	személyesen	is.
–	 Igen?	 –	 kérdezett	 vissza	 Strike	 szándékos	 könnyedséggel.	 –	 És	 ezt

honnan	tudja?
–	 Onnan,	 hogy	 elmondta.	 Halálra	 rémült,	 amikor	 megkereste	 a

rendőrség,	 mert	 se	 a	 családja,	 se	 a	 barátai	 nem	 tudnak	 erről	 a
rögeszméjéről,	 hogy	 meg	 akar	 szabadulni	 a	 lábától…	 úgyhogy
bepánikolt,	és	azt	mondta	nekik,	hogy	sosem	találkozott	Kelsey-vel.	Attól
félt,	 ha	 bevallja,	 belekerül	 a	 lapokba,	 meg	 tanúskodnia	 is	 kell	 majd.	 –
Szóval,	 amint	 sikerült	 meggyőznöm,	 hogy	 az	 vagyok,	 akinek	 mondom
magam,	tehát	nem	újságíró	vagy	rendőr…
–	Maga	igazat	mondott	neki?
–	 Igen,	 és	 ez	 volt	 a	 lehető	 legjobb	 választás,	mert	 amint	meggyőztem

róla,	hogy	én	tényleg	én	vagyok,	belement,	hogy	találkozzunk.
–	 És	 miből	 gondolja,	 hogy	 tényleg	 akar	 is	 találkozni	 magával?	 –

érdeklődött	Strike.
–	Mert	nekünk	van	olyasmi	a	kezünkben,	ami	a	rendőrségnek	nincs.
–	Mint	például?
–	Mint	például	–	felelte	hűvösen	Robin,	és	azt	kívánta,	bár	válaszolhatna

mást	–	maga.	Jason	teljesen	kész	van,	annyira	szeretne	magával	találkozni.
–	Velem?	–	nyögte	ki	a	meglepett	Strike.	–	De	miért?
–	Mert	azt	hiszi,	maga	levágta	a	saját	lábát.
–	Mi	van?
–	 Kelsey	 meggyőzte,	 hogy	 maga	 csinálta.	 És	 most	 meg	 akarja	 tudni,

hogyan.
–	Jézus	 isten	–	szakadt	ki	Strike-ból	–,	hát	bolond	ez?	Jó,	persze	hogy

bolond	 –	 válaszolta	 meg	 rögtön.	 –	 Hát	 persze	 hogy	 bolond.	 Le	 akarja
vágni	a	saját	lábát,	az	idióta.	Jézus	isten!
–	Nos,	 tudja,	még	 folyik	 róla	 a	 vita,	 hogy	 a	 testkép-integrációs	 zavar

valóban	elmebetegség-e	vagy	valami	agyi	elváltozás	–	nézett	 rá	Robin.	–
Az	ilyen	betegek	agyáról	készült	képeken…
–	Jó,	mindegy	–	vágott	közbe	Strike,	és	egy	legyintéssel	elhessegette	a

témát.	–	Szóval	miből	gondolja,	hogy	ez	a	dilis	pasas	tud	bármi	hasznos…
–	 Mert	 találkozott	 Kelsey-vel!	 –	 felelte	 türelmetlenül	 Robin.	 –	 Aki

nyilván	elmondta	neki,	miért	biztos	benne	annyira,	hogy	maga	is	közéjük
tartozik.	Ez	a	srác	tizenkilenc	éves,	egy	boltban	dolgozik	Leedsben,	de	van
egy	 nagynénje	 Londonban,	 lejön	 hozzá	 és	 találkozik	 velem.	 Most
időpontot	 próbálunk	 egyeztetni.	 Előbb	 meg	 kell	 tudnia,	 mikor	 tud



szabadnapot	kérni.	Nézze,	vele	 alig	két	kapcsolatnyira	vagyunk	attól,	 aki
Kelsey-t	 meggyőzte,	 hogy	 maga	 direkt	 vágta	 le	 a	 lábát	 –	 folytatta,
miközben	 egyszerre	 érzett	 csalódást	 és	 bosszantotta	 is,	 hogy	 Strike	 nem
fogadja	lelkesebben	a	saját	munkájának	eredményét,	de	még	reménykedett
benne	 kicsit,	 hátha	 abbahagyja	 az	 ingerlékeny	 kritizálást.	 –	 És	 szinte
biztos,	hogy	az	a	valaki	a	gyilkos!
Strike	ivott	még	egy	korty	teát,	és	hagyta,	hogy	az	új	információ	lassan

beszivárogjon	 kimerült	 agya	 mélyére.	 Robin	 érvelése	 helyesnek	 tűnt.
Jelentős	eredmény,	hogy	sikerült	rávenni	Jasont	a	találkozásra.	Meg	kéne
dicsérnie.	Mégis	csak	ült	tovább	némán	a	teáját	kortyolgatva.
–	 Ha	maga	 szerint	 fel	 kéne	 hívni	Wardle-t,	 és	 átadni	 neki…	 –	 kezdte

Robin,	érezhetően	megbántódva.
–	Nem	–	vágott	közbe	Strike,	és	Robin	egy	kicsit	megenyhült	a	válasz

sietsége	hallatán.	–	Amíg	nem	tudjuk,	mit…	ne	vesztegessük	Wardle	idejét!
Elmondjuk	 neki,	 amint	megtudtuk,	mit	 tud	 Jason.	Mit	mondott,	mikor	 is
jön	Londonba?
–	Próbál	szabadnapot	találni.	Még	nem	tudom,	mikor	jön.
–	Valamelyikünk	fel	is	mehet	hozzá	Leedsbe.
–	 De	 ő	 szeretne	 lejönni.	 Távol	 akarja	 tartani	 ezt	 az	 egészet	 minden

ismerősétől.
–	Jól	van	–	felelte	morcosan	Strike;	véres	szemét	dörzsölgetve	próbált

kitalálni	valamit,	hogy	Robin	dolgozhasson	is,	de	ne	legyen	veszélyben.	–
Akkor	noszogassa	csak	tovább,	és	kezdje	el	végighívni	ezeket	a	számokat,
lássuk,	tudunk-e	meg	valamit	Brockbankről.
–	Azt	már	elkezdtem	–	vágta	rá	a	lány,	Strike	pedig	kihallotta	ebből	is	a

bujkáló	 lázadást,	hogy	majd	mindjárt	megint	visszatér	arra,	hadd	menjen
csak	ki	dolgozni.
–	Akkor	–	gondolkodott	gyors	megoldáson	a	nyomozó	–,	szeretném,	ha

szemmel	tartaná	a	Wollaston	Close-t.
–	Laing	miatt?
–	Pontosan.	Ne	nagyon	mutatkozzon,	ne	maradjon	sötétedés	után,	és	ha

meglátja	 azt	 a	 kötött	 sapkás	 pasast,	 húzzon	 el	 onnan	 és	 kapcsolja	 be	 a
rohadt	riasztóját.	Lehetőleg	mindkettőt.
Még	Strike	mogorva	viselkedése	 sem	mérsékelte	Robin	örömét,	 hogy

végre	visszaszállhat	egyenjogú	társként	a	munkába.
Nem	 tudhatta,	 hogy	 Strike	 azt	 hitte	 (és	 remélte	 is),	 hogy	 zsákutcába

küldi.	 Ő	 már	 egy	 ideje	 éjjel-nappal	 figyelte	 a	 kis	 lakóház	 bejáratait:



rendszeresen	 leshelyet	 váltott,	 a	 sötétben	 éjjellátóval	 fürkészte	 az
erkélyeket	 és	 ablakokat.	 A	 legcsekélyebb	 jelét	 sem	 látta,	 hogy	 Laing	 ott
bujkálna	bent:	nem	mozdult	egyik	függöny	mögött	sem	nagydarab	árnyék,
sehol	 egy	 alacsony	 homlok	 vagy	 menyétszerű	 szemek,	 nem	 jött	 arra
egyetlen	magas	 ember	 sem	mankókon	 dülöngélve,	 vagy	 (Strike	 ugyanis
semmit	 sem	 vett	 készpénznek,	 ha	 Donald	 Laingről	 van	 szó)	 régi
bokszolóénjéhez	méltó	 peckes	 léptekkel.	Minden	 férfit,	 aki	 bement-kijött
az	 épületből,	 alaposan	 megnézett,	 nem	 fedez-e	 fel	 valami	 apró
hasonlóságot	 a	 képpel,	 amit	 az	 interneten	 találtak	 Laingről,	 vagy	 az
arctalan,	 kötött	 sapkás	 figurával;	 és	 egyikük	 sem	 hasonlított	 rá	 a
legkevésbé	sem.
–	Aha	–	bólintott	–,	maga	rámegy	Laingre	és…	adja	csak	ide	a	számok

felét,	 elosztjuk	 őket.	 Én	 meg	 maradok	 Whittakeren.	 De	 mindenképp
jelentkezzen	be	rendszeresen	telefonon,	jó?
Azzal	feltápászkodott	a	kanapéról.
–	Hát	persze!	–	ígérte	meg	izgatottan	Robin.	–	Ja,	és…	Cormoran…
Strike	már	meg	is	indult	a	benti	iroda	felé,	de	most	visszafordult.
–	Ez	micsoda?
Az	 a	 levélnyi	 Accutane	 volt	 a	 kezében,	 amit	 Strike	 Kelsey	 fiókjában

talált,	és	amit	ott	felejtett	Robin	asztalán,	amikor	utánanézett	az	interneten.
–	Ja,	az	–	felelte.	–	Semmi.
Robinon	 látszott,	 hogy	 hirtelen	 elpárolgott	 valamennyi	 az	 öröméből.

Strike-ban	 mocorogni	 kezdett	 valami	 halvány	 bűntudat.	 Tisztában	 volt
vele,	 hogy	 mogorva	 fráterként	 viselkedett.	 A	 lány	 nem	 ezt	 érdemli.
Igyekezett	összeszedni	magát.
–	Gyógyszer	pattanásra	–	felelte.	–	Kelsey-é.
–	 Hát	 persze…	 hiszen	 maga	 járt	 náluk…	 találkozott	 a	 nővérével!	 És

hogy	ment?	Mit	mondott?
Strike	 nem	 érezte	 magát	 képesnek	 most	 rá,	 hogy	 részletesen

beszámoljon	Hazel	 Furley-ről.	Mintha	már	 nagyon	 régen	 lett	 volna	 az	 a
beszélgetés:	holtfáradt	volt	és	még	mindig	ok	nélkül	is	dühös.
–	Semmi	újat	–	bökte	ki.	–	Semmi	fontosat.
–	Akkor	miért	hozta	el	ezeket	a	tablettákat?
–	Azt	hittem,	talán	fogamzásgátló…	hogy	Kelsey	talán	valami	olyasmit

is	csinált,	amiről	a	nővére	nem	tudott.
–	Ó	–	bólintott	Robin.	–	Akkor	tényleg	semmi.
A	kukába	dobta	a	gyógyszert.



Strike-ot	már	csak	az	egója	hajtotta,	 a	puszta,	egyszerű	öntudat.	Robin
talált	 egy	 használható	 nyomot,	 ő	 pedig	 semmit,	 csak	 egy	 kis	 homályos
ötlete	lett	az	Accutane-ról.
–	És	egy	jegyet	is	találtam	–	mondta.
–	Egy	micsodát?
–	Olyan	ruhatárijegy-félét.
Robin	várakozón	nézett	rá.
–	18-as	számmal	–	tette	hozzá	Strike.
Robin	 csak	 várta	 a	 további	 magyarázatot,	 de	 nem	 kapott	 ilyet.	 Strike

ásított	egyet,	és	bedobta	a	törölközőt.
–	Akkor	később	találkozunk.	Tájékoztasson,	hogy	mit	csinál,	és	merre

van!
Bement	 az	 irodájába,	 becsukta	 az	 ajtót,	 lehuppant	 az	 íróasztalhoz	 és

hátradőlt	a	széken.	Megtett	minden	tőle	telhetőt,	hogy	a	lány	ne	mászkáljon
megint	 az	 utcán.	Most	meg	 semmire	 sem	 vágyott	 jobban,	mint	 hogy	 azt
hallja	végre,	hogy	elment.
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…	love	is	like	a	gun
And	in	the	hands	of	someone	like	you
I	think	it’d	kill.
(…	a	szerelem,	mint	egy	fegyver

Olyasvalaki	kezében,	mint	te

Ölni	is	tud.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Searchin’	for	Celine’
(Keresem	Celine-t)

Robin	 tíz	 évvel	 volt	 fiatalabb	 Strike-nál.	 Helyettes	 titkárnőként	 érkezett
hozzá	 a	 vállalkozás	 legeslegrosszabb	 periódusában.	 Eredetileg	 csak	 egy
hétig	akarta	itt	tartani,	azt	is	csak	azért,	mert	majdnem	lelökte	a	lépcsőn	a
biztos	halálba,	amikor	megérkezett,	és	úgy	érezte,	ennyivel	 tartozik	neki.
Aztán	a	lány	valahogy	meggyőzte,	hogy	hadd	maradjon,	először	csak	még
egy	hétre,	aztán	egy	hónapra,	végül	véglegesen.	A	segítségével	 fel	 tudott
kapaszkodni	 a	 csőd	 széléről,	 a	 lány	 is	 részt	 vett	 a	 cég	 sikerre	 vitelében,
menet	 közben	 kitanulta	 a	 szakma	 trükkjeit,	 most	 pedig	 nem	 kért	 semmi
többet,	mint	hogy	ott	állhasson	mellette,	amikor	megint	hullámvölgybe	ért
az	üzlet,	és	küzdhessen	ő	is	a	túlélésükért.
Robint	mindenki	kedvelte.	Maga	Strike	is	kedvelte.	Hogy	is	ne	kedvelte

volna	 mindazok	 után,	 amin	 együtt	 mentek	 át?	 A	 legelső	 naptól	 kezdve
lefektette	viszont	magának	a	szabályt:	eddig	és	ne	tovább.	Távolságot	kell
tartani.	Meg	kell	húzni	a	határokat.
Robin	pont	aznap	lépett	be	az	életébe,	amikor	végleg	szakított	Charlotte-

tal,	 tizenhat	évnyi	 se	vele,	 se	nélküle	kapcsolat	után,	 amelyről	máig	nem
tudta	 volna	 megmondani,	 kellemes	 vagy	 inkább	 fájdalmas	 volt.	 Robin
segítőkészsége,	kedves	figyelmessége,	lelkesedése	a	munkája	iránt,	és	az,
hogy	mennyire	nagyra	becsülte	őt	magát	(ha	már	őszinte	magával,	akkor
be	 kell	 vallania	 mindent)	 enyhítette	 mindazokat	 a	 sebeket,	 amelyeket
Charlotte	 hagyott	 maga	 után,	 és	 amelyek	 a	 szívében	 sokkal	 tovább



megmaradtak,	mint	a	búcsúzóul	kapott	monokli	és	karmolások.
Robin	gyűrűsujján	az	a	zafír	tehát	még	plusz	érték	is	volt,	biztonsági	öv,

pont	a	mondat	végén.	Mivel	lehetetlenné	tett	bármi	többet	közöttük,	Strike
szabadon	 tudott…	 mit	 is?	 Bízni	 benne?	 Összebarátkozni	 vele?	 Hagyni,
hogy	a	határok	észrevétlenül	elkopjanak?	Visszatekintve	az	 jutott	 eszébe,
hogy	 mindketten	 olyasmiket	 árultak	 el	 magukról	 a	 másiknak,	 amit
jóformán	 senki	 más	 sem	 tudott.	 Robin	 egyike	 lett	 annak	 a	 három
személynek	(gyanította,	hogy	csak	ennyi),	akik	tudtak	Charlotte	állítólagos
gyerekéről,	 akit	 elvesztett	 –	 vagy	 aki	 soha	 nem	 is	 létezett,	 vagy	 a	 lány
elvetette.	 Strike	 pedig	 azon	 kevesek	 közé	 tartozott,	 akik	 tudtak	 Matthew
hűtlenségéről.	 Akármennyire	 is	 határozottan	 szerette	 volna	 távol	 tartani
magától,	 ők	 szó	 szerint	 is	 támaszt	 nyújtottak	 egymásnak.	 Egészen
pontosan	emlékezett	rá,	milyen	érzés	volt	átölelni	a	lány	derekát,	ahogy	a
Hazlitt	szálló	felé	csalinkáztak.	Robin	elég	magas	volt,	hogy	kényelmesen
átölelhesse.	 Nem	 szerette,	 ha	 le	 kell	 hajolnia.	 Sosem	 tetszettek	 neki	 a
nagyon	alacsony	nők.
Hát	ez	biztos	nem	tetszene	Matthew-nak,	mondta	akkor	a	lány.
Hát	még	 akkor	mennyire	 nem	 tetszene,	 ha	 tudná,	 Strike-nak	mennyire

tetszett.
Robin	közel	sem	volt	olyan	szépség,	mint	Charlotte.	Charlotte	az	a	fajta

volt,	akinek	 láttán	a	 férfiaknak	elakad	a	szava	mondat	közepén,	akit	csak
némán	 megbámulnak.	 Strike	 nem	 tudta	 nem	 észrevenni,	 amikor	 Robin
lehajolt	kikapcsolni	a	 számítógépét	a	 fal	mellett,	mennyire	szexi	ő	 is;	de
ha	 megjelent,	 nem	 hatott	 villámcsapásszerűen	 a	 férfiakra.	 Inkább,	 jutott
eszébe	Wardle,	mintha	bőbeszédűbbek	lettek	volna	tőle.
De	az	arca	tetszett.	És	a	hangja	is.	És	szeretett	együtt	lenni	vele.
Nem	is	az,	hogy	együtt	akart	volna	 lenni	vele	–	az	őrültség	 lett	volna.

Nem	 csinálhatják	 együtt	 a	 nyomozóirodát,	 és	 folytathatnak	 viszonyt
egymással.	És	egyébként	is,	Robin	nem	az	a	fajta	nő,	akivel	viszonyt	lehet
folytatni.	 Strike	 csakis	 menyasszonyként	 ismerte,	 vagy	 épp	 az	 eljegyzés
felbontása	miatt	kiborulva,	és	ezért	olyan	nőnek	látta,	aki	házasságra	való.
Szinte	dühösen	rakta	össze	mindazon	megtudott,	megfigyelt	részleteket,

amelyek	a	lányt	olyan	mélységesen	mássá	tették,	mint	ő,	azt	mutatták,	hogy
az	 övé	 nyugodtabb,	 elzártabb,	 konvencionálisabb	 világ.	 Hatodik	 osztály
óta	 ugyanaz	 a	 nagyképű	 srác	 a	 barátja	 (bár	 most	 ezt	 egy	 kicsit	 jobban
értette	már),	 rendes,	 középosztálybeli	 yorkshire-i	 családból	 származik,	 a
szülei	évtizedek	óta	házasok	és	láthatóan	boldogok,	 labradorja	van,	Land



Rovere	és	egy	pónija,	emlékeztette	magát	Strike.	Egy	rohadt	pónija!
Aztán	más	emlékek	tolakodtak	előre,	és	egy	másik	Robin	vált	le	erről	a

biztonságos,	 rendezett	 múltbeli	 képről:	 egy	 olyan	 nő	 állt	 előtte,	 aki	 a
Különleges	Nyomozó	Egységben	is	megállta	volna	a	helyét.	Az	a	Robin,
aki	profi	sofőrtanfolyamokat	végzett,	aki	egyszer	agyrázkódást	kapott	egy
gyilkos	 elfogása	 közben,	 aki	 higgadtan	 elszorította	Strike	 vérző	 karját	 a
kabátjával,	miután	megszúrta	egy	másik	gyilkos,	és	aki	bevitte	a	kórházba.
Az	 a	 Robin,	 aki	 olyan	 ügyesen	 improvizálva	 beszélgetett	 a
gyanúsítottakkal,	 hogy	 ki	 tudott	 húzni	 belőlük	 olyanokat	 is,	 amit	 a
rendőrségnek	 sem	 sikerült;	 aki	 kitalálta	 és	 sikeresen	 eljátszotta	 Venetia
Hallt,	aki	rávette	ezt	a	rettegő	fiatalembert,	aki	le	akarja	vágni	a	saját	lábát,
hogy	 bízzon	 meg	 benne,	 és	 aki	 száz	 meg	 száz	 példáját	 adta	 már,	 hogy
feltalálja	 magát,	 remek	 ötletei	 vannak,	 és	 még	 bátor	 is.	 Mostanra	 már
rendőrnyomozó	lehetne,	ha	valaha	nem	lép	be	a	sötét	lépcsőházba,	ahol	ott
várta	 az	 a	 maszkos	 rohadék.	 És	 ez	 a	 nő	 hozzámegy	 Matthew-hoz!
Matthew-hoz,	aki	arra	számított,	hogy	majd	HR-esként	fog	dolgozni,	szép
fizetést	 kap,	 ami	majd	 az	 övéhez	 adódhat,	 aki	most	 duzzog	 és	 hisztizik,
hogy	 Robinnak	 kiszámíthatatlan	 a	 munkaideje,	 szörnyű	 a	 fizetése…	 hát
nem	 látja	 ez	 a	 lány,	milyen	 elképesztő	 hülyeséget	 csinál?	Mi	 a	 francnak
kellett	 visszavennie	 azt	 a	 gyűrűt?	 Hát	 nem	 kóstolt	 bele	 a	 szabadságba,
amikor	 felmentek	 Barrow-ba,	 amire	 pedig	 maga	 Strike	 valami
nyugtalanító	örömmel	gondolt	vissza?
Csak	egy	kurva	nagy	hibát	követ	el,	ennyi	az	egész.
Ennyi	 az	 egész.	 Semmi	 személyes.	 Akár	 el	 van	 jegyezve	 a	 lány,	 akár

házas	 vagy	 szabad,	 semmi	 nem	 lehet,	 semmi	 nem	 is	 lesz	 abból	 a
gyengeségből,	 aminek	 a	 kialakulását	 most	 erőszakkal	 elismertette
magával.	 Visszaállítja	 a	 professzionális	 távolságtartást,	 amit	 valahogy
meggyengített	a	 lány	kapatos	vallomása,	a	vidéki	 látogatásukon	kialakult
barátságos	 légkör;	 és	 ideiglenesen	 letesz	 félig	 tudatos	 elhatározásáról,
hogy	véget	 vet	 a	kapcsolatának	Elinnel.	Most	 biztonságosabbnak	 tűnt,	 ha
van	egy	másik,	elérhető	nő	a	közelében,	ráadásul	egy	nagyon	is	szép	nő,
aki	 a	 lelkesedésével,	 az	ágybeli	 teljesítményével	csak	 tudja	kompenzálni,
hogy	az	ágyon	kívül	nem	nagyon	illenek	egymáshoz.
Azon	kezdett	 tanakodni,	vajon	meddig	dolgozik	még	majd	nála	Robin

azután,	 hogy	 Mrs.	 Cunliffe	 lesz	 belőle.	 Matthew	 nyilván	 beveti	 majd
minden	 létező	 férji	 befolyását,	 hogy	 elrángassa	 egy	 ilyen	 szakmától,
amely	 olyan	 veszélyes,	 amilyen	 keveset	 fizet.	De	 hát	 ez	 a	 lány	 gondja	 –



amit	főzött,	egye	is	meg.
Csak	 mondjuk,	 ha	 az	 ember	 egyszer	 már	 szakított,	 sokkal	 könnyebb

megint	 szakítani.	Ő	aztán	 tudja.	Hányszor	 is	 szakítottak	ők	Charlotte-tal?
Hányszor	 hullott	 darabjaira	 a	 kapcsolatuk,	 és	 hányszor	 próbálták	 újra
felépíteni	a	romjaiból?	A	végére	már	több	volt	rajta	a	repedés,	mint	a	fal,
törésvonalakból	szőtt	pókhálóban	éltek,	amit	csak	a	remény,	a	fájdalom	és
az	illúziók	tartottak	össze.
Robinnak	és	Matthew-nak	már	csak	két	hónapja	van	az	esküvőig.
Még	mindig	van	idő.
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See	there	a	scarecrow	who	waves	through	the	mist.
(Nézd	a	madárijesztőt,	integet	a	ködben.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Out	of	the	Darkness’
(A	sötétből	kifelé)

A	 dolgok	 természetes	 folyása	 során	 úgy	 alakult,	 hogy	 Strike	 és	 Robin
nagyon	 keveset	 találkoztak	 a	 következő	 héten.	 Különböző	 helyeket
figyeltek	meg,	és	szinte	csak	a	telefonjuk	segítségével	tudatták	egymással
az	eredményeiket.
Ahogy	 Strike	 gondolta	 is,	 sem	 a	 Wollaston	 Close-on,	 sem	 annak

környékén	 nem	 volt	 semmi	 jele	 továbbra	 sem	 az	 exhatárőrnek,
ugyanakkor	ő	sem	járt	több	sikerrel	Catfordban.	A	csontsovány	Stephanie
néhányszor	kijött	a	sült	halas	fölötti	lakásból,	aztán	vissza	is	ment	oda.	Bár
egész	 nap	 nem	 tudott	 ott	 lenni,	 Strike	 hamarosan	 viszonylagos
biztonsággal	 állíthatta,	 hogy	 már	 minden	 ruháját	 látta:	 néhány	 koszos
pulóvert	 és	 egyetlen	 szakadt	 kapucnis	 pulcsit.	 Ha	 valóban	 prostituált,
ahogy	 Shanker	 határozottan	 állította,	 csak	 ritkán	 dolgozott.	 Strike
vigyázott,	 hogy	 a	 lány	 sose	 lássa	 meg,	 de	 úgy	 gondolta,	 Stephanie
valószínűleg	 akkor	 sem	 emlékezne	 rá,	 ha	 egyenesen	 a	 beesett	 szeme	 elé
állna.	A	szeme	mintha	bezárult	volna,	sötétség	gomolygott	benne	belül,	a
külvilágot	már	nem	fogadta	be.
Strike	 próbálta	 eldönteni,	 hogy	 Whittaker	 szinte	 állandóan	 a	 Catford

Broadway-i	 lakásban	van,	vagy	szinte	soha	nincsen	ott;	de	a	címhez	nem
tartozott	 vonalas	 telefonszám;	 az	 internet	 szerint	 egy	 bizonyos	 Mr.
Dareshak	 volt	 a	 tulajdonos,	 aki	 vagy	 kiadta	 a	 lakást,	 vagy	 nem	 tudta
kidobni	belőle	a	lakókat.
Egy	este	Strike	megint	a	színház	művészbejárójánál	állt	és	dohányzott,

figyelte	 a	 fényes	 ablakokat,	 és	 azon	 töprengett,	 vajon	 tényleg	 mozgást
látott-e	a	függöny	mögött,	amikor	rezgett	a	telefonja,	és	a	kijelzőn	Wardle
neve	jelent	meg.



–	Strike.	Mi	a	helyzet?
–	Azt	mondanám,	 van	 egy	 kis	 fejlemény	 –	 felelte	 a	 nyomozó.	 –	 Úgy

tűnik,	a	barátunk	újra	lecsapott.
Strike	 áttette	 a	 telefont	 a	 másik	 fülére,	 ahol	 távolabb	 volt	 a	 mellette

elmenő	járókelőktől.
–	Hallgatom.
–	 Valaki	 megszurkált	 egy	 kurvát	 kint	 Shacklewellben,	 és	 levágta	 két

ujját	emlékbe.	Szándékosan	levágta,	lefogta	a	karját	és	lenyiszálta	az	ujjait.
–	Jézusom!	Mikor	volt	ez?
–	Tíz	napja…	április	29-én.	De	a	nő	csak	most	ébredt	fel	a	mesterséges

kómából.
–	Mi,	túlélte?	–	Strike	most	már	teljesen	levette	a	szemét	az	ablakokról,

amelyek	 mögött	 vagy	 ott	 bujkált	 Whittaker,	 vagy	 nem,	 és	 teljes
figyelmével	Wardle	felé	fordult.
–	Csak	 valami	 kibaszott	 nagy	 csoda	 folytán	 –	 felelte	Wardle.	 –	Hasba

szúrta,	 kilyukasztotta	 a	 tüdejét,	 aztán	 levágta	 az	 ujjait.	 Csoda,	 hogy
egyetlen	 fontosabb	 szervet	 sem	 talált	 el.	 Nagyon	 úgy	 tűnik,	 azt	 hitte,
meghalt.	 Bevitte	 egy	 sikátorba	 két	 épület	 közé	 egy	 szopásra,	 de
megzavarták	őket.	Két	egyetemista	haladt	el	a	Shacklewell	Lane-en,	azok
meghallották	a	nő	sikítását,	és	bementek	a	sikátorba	kideríteni,	mi	van.	Ha
öt	perccel	később	érnek	oda,	már	vége	lett	volna.	Két	teljes	vérátömlesztés
kellett,	hogy	életben	maradjon.
–	És?	–	kérdezte	Strike.	–	Mit	mond?
–	 Hát,	 teljesen	 be	 van	 gyógyszerezve,	 magára	 a	 támadásra	 nem	 is

emlékszik.	 Azt	mondja,	 talán	 valami	magas,	 nagydarab	 fehér	 pasas	 volt
sapkában.	Sötét	kabátban,	felhajtott	gallérral.	Nem	nagyon	látott	az	arcából
semmit,	de	azt	mondja,	szerinte	északi	lehetett.
–	 Igen?	–	kapta	 fel	a	 fejét	Strike,	miközben	a	 szíve	 rekordsebességgel

dübörgött.
–	 Hát,	 ezt	 mondta.	 Csak	 hát	 elég	 kába.	 Ja,	 igen,	 és	 ez	 a	 pasas

megmentette,	 nehogy	 elüsse	 egy	 kocsi,	 ez	 az	 utolsó,	 amire	 emlékszik.
Visszarántotta	az	útról,	amikor	jött	egy	kisbusz.
–	Igazi	úriember	–	fújta	ki	Strike	a	füstöt	a	csillagos	ég	felé.
–	 Ja	 –	 helyeselt	 Wardle.	 –	 Nos,	 jó	 állapotban	 akarta	 megszerezni	 a

testrészeit,	nem?
–	Van	bármi	esély	egy	fantomképre?
–	Holnap	beküldjük	hozzá	a	rajzolót,	de	nincsenek	nagy	reményeim.



Strike	csak	állt	a	sötétben	és	gondolkodott.	Azt	hallotta,	hogy	Wardle-t
megrázta	ez	az	újabb	támadás.
–	 És	 az	 én	 embereimről	 megtudott	 már	 valamit?	 –	 kérdezte	 végül	 a

nyomozót.
–	Még	nem	–	válaszolta	kurtán	Wardle.	Strike	csalódott,	de	úgy	döntött,

nem	erőlteti.	Kellett	neki	ennyi	belelátás	a	nyomozásba.
–	 És	 mi	 van	 a	 rayongós	 nyomukkal?	 –	 érdeklődött	 tovább,	 és

visszafordult	Whittaker	lakásának	ablakai	felé,	ahol	láthatóan	semmi	sem
változott.	–	Az	hogy	halad?
–	 Egyelőre	 próbálom	 a	 számítógépes	 bűnözéssel	 foglalkozókat

ráküldeni,	de	állandóan	azt	mondják,	most	épp	van	ennél	fontosabb	dolguk
is	–	 felelte	némi	keserűséggel	Wardle.	–	Szerintük	csak	közönséges,	más
néven	kerti	perverz.
Strike-nak	az	jutott	eszébe,	hogy	Robin	is	ezt	mondta	neki.	Nem	nagyon

tudott	 mit	 mondani.	 Elköszönt	 Wardle-től,	 aztán	 visszahúzódott	 a
benyílóba	 a	 hideg	 falban,	 dohányzott,	 és	 tovább	 figyelte	 Whittaker
elfüggönyzött	ablakait.

Másnap	délelőtt	Strike	véletlenül	összefutott	Robinnal	az	irodában.	Éppen
akkor	 jött	 le	a	 lakásából	egy	dossziéval	a	hóna	alatt,	benne	Bolond	Papa
képei;	 ment	 is	 volna	 tovább	 anélkül,	 hogy	 az	 irodába	 benéz,	 de	 Robin
tejüveg	ajtó	mögött	felsejlő	alakja	láttán	meggondolta	magát.
–	’Reggelt.
–	Jó	reggelt	–	köszönt	Robin.
Robin	 örült,	 hogy	 találkoztak,	 és	 annak	 még	 jobban,	 hogy	 a	 férfi

mosolygott.	 Újabban	 minden	 beszélgetésükben	 valami	 fura
visszafogottságot	 érzett.	 Strike	 a	 legjobb	 öltönyét	 viselte,	 és	 ettől
vékonyabbnak	látszott.
–	Miért	öltözött	ki	így?	–	kérdezte	tőle.
–	 Vésztalálkozó	 az	 ügyvéddel.	 Bolond	 Papa	 felesége	 szeretné,	 ha

bemutatnék	mindent,	amit	összeszedtem,	minden	képet,	amin	ott	bujkál	az
iskola	előtt	és	előugrik,	ha	jönnek	a	gyerekek.	Tegnap	késő	este	hívott,	épp
akkor	 bukkant	 fel	 a	 házuknál	 berúgva,	 és	 fenyegetőzött,	 gondolom,	 rá
akarja	küldeni	az	ügyvédet,	próbál	egy	távoltartási	végzést	kicsikarni.
–	Ez	azt	jelenti,	hogy	már	nem	kell	majd	megfigyelnünk?
–	Nem	hinném.	Bolond	Papa	nem	adja	fel	egykönnyen	–	felelte	Strike,



és	az	órájára	pillantott.	–	Mindegy,	ez	nem	érdekes…	van	még	tíz	percem,
és	van	némi	újság.
Elmesélte	 Robinnak	 a	 shacklewelli	 prostituált	 sikertelen	 gyilkossági

kísérletét.	Amikor	végzett,	Robin	józan,	elgondolkodó	arccal	nézett	rá.
–	Elvitte	néhány	ujját?
–	Aha.
–	 Azt	 mondta…	 amikor	 a	 Feathersben	 beszéltünk…	 azt	 mondta,	 nem

nagyon	 hiszi,	 hogy	 Kelsey	 lehetett	 az	 első	 gyilkossága.	 Hogy	 eddig	 el
kellett	jutnia…	mármint	amit	vele	csinált.
Strike	bólintott.
–	 Nem	 tudja,	 utánanéztek	 a	 rendőrök	 más	 gyilkosságoknak,	 ahol

levágtak	valamit	egy	női	áldozatról?
–	 Hát,	 biztosan	 –	 felelte	 Strike,	 és	 remélte,	 hogy	 így	 van;	 de	 azért

magában	elhatározta,	hogy	megkérdezi	erről	Wardle-t.	–	De	egyébként	–
folytatta	–,	ezek	után	tuti,	hogy	megnézik.
–	És	ez	a	nő	nem	hiszi,	hogy	felismerné?
–	 Mondtam	 már,	 az	 arcát	 eltakarta.	 Nagydarab	 fehér	 pasas,	 fekete

kabátban.
–	Nem	tudtak	tőle	DNS-mintát	venni?	–	kérdezte	Robin.
Mindkettejüknek	 egyszerre	 jutott	 eszébe,	 amin	 maga	 Robin	 is

keresztülment	 a	 kórházban,	 miután	 megerőszakolták.	 Strike	 is	 vizsgált
már	 ilyen	 eseteket,	 ismerte	 az	 eljárást.	 Robin	 szeme	 előtt	 hirtelen
felbukkant	 az	 a	 szörnyű	 emlék,	 amikor	 a	 mintavevő	 edénybe	 kellett
pisilnie;	az	egyik	szemét	ki	sem	tudta	nyitni,	annyira	fel	volt	dagadva,	ahol
a	 támadója	megütötte,	 fájt	mindene,	 a	 torka	 is	 feldagadt	 a	 fojtogatástól;
aztán	 meg	 le	 kellett	 feküdnie	 a	 vizsgálóasztalra,	 és	 ahogy	 a	 doktornő
finoman	széthúzta	a	két	térdét…
–	 Nem	 –	 válaszolt	 Strike.	 –	 Nem	 sikerült	 neki…	 nem	 volt	 behatolás.

Mindegy,	 jobb,	 ha	 indulok.	 Ma	 nem	 kell	 Bolond	 Papát	 követnie,	 tudja,
hogy	nagy	bajban	van,	nem	hinném,	hogy	 felbukkan	az	 iskolánál.	De	ha
tudná	figyelni	a	Wollaston…
–	Várjon!	Úgy	értem,	ha	van	egy	kis	ideje	még	–	tette	hozzá	a	lány.
–	Pár	percem	–	nézett	az	órájára	megint	Strike.	–	Mi	történt?	Csak	nem

kiszúrta	Lainget?
–	Nem	–	ingatta	a	fejét	Robin	–,	de	azt	hiszem…	esetleg…	lehet,	hogy

Brockbanknek	a	nyomára	bukkantunk!
–	Na	ne	vicceljen!



–	Egy	sztriptízbárról	van	szó	a	Commercial	Road	mellett,	megnéztem	a
Google	 utcaképén.	 Elég	 lepukkantnak	 tűnik.	 Felhívtam	 őket,	 Noel
Brockbanket	 kértem,	 mire	 egy	 nő:	 „kit?”,	 de	 aztán	 folytatta:	 „ja	 Nile-ra
gondol?”	Aztán	a	kezével	lefogta	a	kagylót,	és	beszélt	valamit	egy	másik
nővel	arról,	hogy	is	hívják	az	új	kidobót.	Nyilván	még	csak	most	kezdett.
Úgyhogy	leírtam	neki,	hogy	néz	ki,	erre	ő:	„aha,	ez	Nile.”	Nyilván	–	tette
hozzá	Robin	szerényen	–	az	is	lehet,	hogy	egyáltalán	nem	ő	az,	lehet,	hogy
egy	sötét	bőrű	fickó,	akit	tényleg	Nile-nak	hívnak,	de	amikor	a	hosszúkás
állkapcsát	említettem,	akkor	a	nő	rögtön…
–	A	szokásos	briliáns	munka	–	bólogatott	Strike,	és	megint	az	órájára

nézett.	–	Mennem	kell.	Küldje	el	SMS-ben	ennek	a	sztriptízklubnak	a	címét,
jó?
–	Gondoltam,	elmehetnék…
–	 Nem,	 azt	 szeretném,	 ha	 maga	 maradna	 a	 Wollaston	 Close-on	 –

jelentette	ki	Strike.	–	Majd	hívom.
Ahogy	az	üvegajtó	becsukódott	Strike	mögött,	és	a	döngő	léptei	lassan

elhaltak	a	vaslépcsőn,	Robin	próbált	örülni	neki,	hogy	azt	mondta,	briliáns
munkát	végzett.	De	azért	kicsit	remélte,	hogy	csinálhat	ma	mást	is,	és	nem
kell	 értelmetlenül	 a	 Wollaston	 Close	 házait	 bámulnia	 órákig.	 Kezdte
gyanítani,	hogy	Laing	nincs	is	ott;	és	ami	még	rosszabb,	hogy	ezt	Strike	is
tudja.

Az	 ügyvédnél	 tett	 látogatás	 rövid,	 de	 eredményes	 volt.	 A	 férfi	 teljes
elragadtatottsággal	 nézte	 a	 bőséges	 bizonyítékokat,	 amelyeket	 Strike
kirakott	 elé	 –	 elég	 változatosan	mutatták	 be	 a	 képek,	 hogy	Bolond	 Papa
folyamatosan	megszegi	a	gyermekfelügyeleti	megállapodást.
–	 Ó,	 remek	 –	 nézegette	 ragyogó	 arccal	 a	 legkisebb	 fiúról	 készült,

kinagyított	képet,	amelyen	a	gyerek	könnyes	szemmel	a	bébiszitter	mögé
bújik,	míg	az	apja	vicsorogva	mutogat	valamit,	arca	szinte	a	dacosan	álló
nő	arcához	ér.	–	Remek,	remek…
Aztán	 meglátta,	 milyen	 arcot	 vág	 az	 ügyfele,	 és	 inkább	 kevésbé

látványosan	örült	tovább	a	gyerek	ijedelmének	láttán,	és	sietve	megkínálta
őket	teával.
Egy	órával	 később	Strike	 (még	mindig	öltönyben,	 bár	 a	 nyakkendőjét

időközben	zsebre	dugta)	már	a	catfordi	bevásárlóközpontba	lépett	épp	be
Stephanie	 nyomában.	 Ez	 azt	 jelentette,	 hogy	 el	 kellett	 mennie	 egy



vigyorgó	fekete	macskát	ábrázoló	óriási	üvegszálas	szobor	alatt,	amely	a
bevásárlóközpont	 bejárata	 előtti	 utcácska	 két	 oldalát	 összekötő	 gerenda
tetején	ült.	A	lelógó	mancsától	vidáman	az	ég	felé	meredő	farka	végéig	két
emelet	 magas	 volt,	 és	 mintha	 épp	 az	 alatta	 elhaladó	 vásárlókra	 készült
volna	leugrani,	vagy	felkapni	őket	a	mancsával.
Hirtelen	ötlettel	döntött	úgy,	hogy	követi,	mert	még	sosem	mászkált	el

utána	 eddig;	 vissza	 is	 akart	 menni,	 hogy	 a	 lakást	 szemmel	 tartsa,	 amint
megtudta,	hová	megy	a	 lány	és	kivel	 találkozik.	Stephanie	úgy	 lépkedett,
ahogy	szinte	mindig,	a	két	karját	szorosan	a	törzsére	fonva,	mintha	össze
akarná	tartani	a	testét;	az	ismerős	szürke,	kapucnis	pulcsi	volt	rajta,	fekete
miniszoknya	és	cicanadrág.	A	böhöm	sportcipő	csak	még	jobban	kiemelte,
milyen	 vékony	 gyufaszál-lábai	 vannak.	 Egy	 gyógyszertárba	 ment	 be,
Strike	a	kirakaton	keresztül	figyelte,	ahogy	összegörnyedve	ül	a	székben	a
recepttel,	 nem	 néz	 senkire,	 a	 cipőjét	 bámulja.	 Amint	 megkapta	 a	 kis
papírzacskóját,	 ugyanarra	 ment	 vissza,	 amerre	 jött,	 el	 a	 lelógó	mancsú,
óriási	 macska	 alatt,	 feltehetőleg	 vissza	 a	 lakásba.	 Csakhogy	 most
továbbment	 a	 Catford	 Broadwayn	 a	 sült	 halas	 előtt,	 aztán	 nem	 sokára
jobbra	 fordult	 az	 afrokaribi	 szupermarketnél,	 és	 eltűnt	 egy	Catford	Ram
nevű	kis	kocsmában,	ami	a	szupermarket	hátuljában	kapott	helyet.	Ennek,
úgy	 tűnt,	 csak	 egy	 ablaka	 van,	 és	 a	 kinti	 faborítástól	 egy	 nagyobb
viktoriánus	 bódénak	 tűnt	 volna,	 ha	 nem	 lett	 volna	 teliragasztgatva	 gyors
ételeket,	Sky	Sportsot	és	ingyenes	Wi-Fit	hirdető	feliratokkal.
Az	egész	utca	gyalogosoknak	volt	 fenntartva,	de	egy	viharvert,	 szürke

kisbusz	mégis	 ott	 parkolt	 nem	messze	 a	 kocsma	 bejáratától.	 Ez	 hasznos
fedezéknek	 bizonyult,	 amíg	 Strike	 mögé	 behúzódva	 meggondolta	 a
lehetőségeket.	 Ebben	 a	 pillanatban	 nem	 lenne	 semmi	 értelme
szembekerülni	 Whittakerrel,	 és	 ez	 a	 kocsma,	 úgy	 tűnt,	 túl	 kicsi	 ahhoz,
hogy	ne	lássa	meg	benne	a	volt	nevelőapja,	már	ha	valóban	vele	találkozik
ott	 bent	 Stephanie.	 Jelenleg	 csak	 fel	 akarta	 mérni	 Whittaker	 jelenlegi
kinézetét,	 összehasonlítani	 a	 kötött	 sapkás	 pasassal,	 vagy	 talán	 azzal	 a
terepszínű	dzsekissel,	aki	a	Courtot	figyelte	a	japán	étteremből.
Strike	 a	 kisbusznak	 támaszkodva	 cigarettára	 gyújtott.	 Már	 épp

elhatározta,	 hogy	 kissé	 távolabb	 keres	 új	 búvóhelyet,	 hogy	 jól
megnézhesse,	kivel	jön	ki	Stephanie	a	kocsmából,	amikor	hirtelen	kinyílt
a	kisbusz	hátsó	ajtaja,	ami	mögött	épp	rejtőzködött.
Strike	sietve	hátrált	néhány	lépést,	míg	négy	férfi	mászott	ki	a	kocsiból.

Sűrű	füstfelhő	követte	őket,	olyan	keserű,	égett	műanyagszagú,	amiben	az



exkatonai	nyomozó	azonnal	felismerte	a	crack	szagát.
Mind	 a	 négy	 férfi	 ápolatlan	 külsejű	 volt,	 farmerjük,	 pólójuk	 koszos.

Korukat	 nehéz	 lett	 volna	 meghatározni,	 mert	 mindegyikük	 arca	 beesett,
idő	 előtt	 ráncos	 volt.	 Kettőnek	 is	 furán	 húzódott	 az	 ajka,	 ráfeszült	 a
hiányzó	 fogaiktól	 üres	 ínyükre.	 Egy	 pillanatra	 megrökönyödtek	 a	 tiszta
öltönyös	 idegen	 látványától,	 különösen,	 hogy	 ilyen	 közel	 állt;	 de	 a
meglepett	 arckifejezéséből	 láthatóan	 megértették,	 hogy	 nem	 tudta,	 mi
folyik	a	kocsiban,	és	gyorsan	becsapták	az	ajtót.
Hárman	rögtön	meg	is	 indultak	a	kocsma	felé,	de	a	negyedik	a	helyén

maradt.	Csak	bámult	Strike-ra,	Strike	meg	vissza	rá.	Whittaker	volt	az.
Nagyobb	 darab	 volt,	 mint	 emlékezett.	 Azt	 ugyan	 jól	 tudta,	 hogy

Whittaker	majdnem	olyan	magas,	mint	ő,	de	a	testalkatát	már	elfelejtette,	a
széles	vállát,	a	 jókora	csontokat	a	kitetovált	bőre	alatt.	Vékony	pólóján	a
Slayer	 zenekar	 logója	 díszelgett,	 egyszerre	 katonai	 és	 okkult
szimbólumokkal	 –	 ahogy	 ott	 álltak	 szemben	 egymással,	 a	 szellő
ráfeszítette	az	anyagot	a	férfi	testére,	és	kirajzolódtak	rajta	a	bordái.
Sárgás	arca	úgy	nézett	ki,	mint	egy	összeaszott	alma:	a	hús	eltűnt	róla,	a

bőr	 a	 csontokra	 tapadt,	 a	 magas	 arccsontok	 alatt	 gödrök	 éktelenkedtek.
Csapzott	haja	a	halántékán	már	gyérült	és	két	megnyúlt	füle	mellett	vékony
kis	 csimbókokban	 lógott,	 s	 a	 két	 fülében	 egy-egy	 ezüstös	 fültágító
csillogott.	Csak	álltak	ott,	Strike	szokatlanul	ápoltan,	az	olasz	öltönyében;
Whittaker	 pedig	 bűzlött	 a	 crack	 szagától,	 és	 az	 eretnek	 papszerű
karizmatikus,	aranybarna	szeme	most	már	ráncos,	 lecsüngő	szemhéj	alól
vizsgálgatta	Strike-ot.
Meg	 nem	 tudta	 volna	mondani,	meddig	 bámultak	 ott	 egymásra,	 de	 ez

alatt	az	idő	alatt	tökéletesen	logikus	gondolatmenetek	futottak	át	az	agyán.
Ha	Whittaker	a	gyilkos,	talán	pánikba	esik,	de	nem	lepődik	meg	Strike

láttán.	Ha	nem	ő	a	gyilkos,	egészen	különlegesen	megdöbbenhetett	azon,
hogy	 ott	 találja	 Strike-ot	 a	 kocsija	 mögött.	 Csakhogy	 Whittaker	 sosem
viselkedett	 úgy,	 mint	 mások.	 Mindig	 szeretett	 kizökkenthetetlennek,
mindentudónak	látszani.
Whittaker	 viszont	 ekkor	 megmozdult,	 és	 Strike	 rögtön	 tudta,	 hogy

értelmetlen	 is	 lett	 volna	 bármilyen	 más	 reakciót	 várni.	 Elvigyorodott,
kivillantotta	 a	megfeketedett	 fogait;	 Strike-ban	 azonnal	 feltört	 húszévnyi
gyűlölet,	és	borzasztóan	szerette	volna	jól	beverni	a	képét.
–	Na	 néz’	 csak	 –	mondta	Whittaker	 halkan.	 –	Há’	 csak	 nem	 Sherlock

kibaszott	Holmes	őrmester!



Elfordította	a	fejét,	Strike	pedig	látta	a	megcsillanó	fejbőrt	a	ritkuló	haja
tövénél,	 és	 valami	 kicsinyes	 örömet	 érzett,	 hogy	Whittaker	 kopaszodik.
Hiú	egy	állat	ez.	Biztosan	utálja.
–	Bendzsó!	–	kiabált	 oda	Whittaker	 a	 harmadik	 társának,	 aki	még	 épp

most	ért	csak	a	kocsma	ajtajához.	–	Hozzad	ki	a	csajt!
Továbbra	 is	 szemtelen	 mosoly	 játszott	 az	 arcán,	 bár	 az	 az	 eszelős

tekintete	 még	 mindig	 ide-oda	 ugrált	 Strike,	 a	 kisbusz	 meg	 a	 kocsma
között.	A	koszos	ujjai	 is	 izegtek-mozogtak.	Akármilyen	nemtörődömnek
is	próbált	látszani,	csak	ideges	volt.	Miért	nem	kérdezte	meg,	mit	keres	itt
Strike?	Vagy	nagyon	jól	tudta?
A	 Bendzsó	 nevű	 haver	 visszatért,	 vékony	 csuklójánál	 fogva	 maga

mögött	 rángatva	 Stephanie-t.	 A	 lány	 még	 mindig	 a	 fehér	 gyógyszertári
papírzacskót	szorongatta	a	másik	kezében.	Olcsó,	koszos	ruháik	mellett	a
zacskó	vakítóan	tisztának	hatott.	A	lány	nyakában	aranylánc	ugrált.
–	Mos’	mér ’…	Mivan…?	–	nyöszörgött	értetlenül.
Bendzsó	odalökte	Whittakerhez.
–	 Hozzá’	 egy	 sört!	 –	 utasította	 az	 Bendzsót,	 az	 pedig	 szófogadóan

elcsoszogott.	Whittaker	Stephanie	vékony	nyakának	hátuljára	csúsztatta	az
egyik	 kezét:	 a	 lány	 valami	 szolgai	 csodálattal	 bámult	 fel	 rá,	 mint	 aki
mindenféle	 csodás	 dolgot	 lát	 a	 férfiban,	 akárcsak	 valaha	Leda	 –	 és	 amit
Strike	 sosem	 volt	 képes	 meglátni	 benne.	 Ekkor	 azonban	 a	 férfi	 ujjai
megragadták	a	nyakát,	míg	már	elfehéredett	a	bőr	körülöttük;	aztán	rázni
kezdte	 –	 nem	 olyan	 erősen,	 hogy	 a	 mellettük	 elhaladó	 gyalogosok	 is
felfigyeljenek	 rá,	 de	 pont	 eléggé	 ahhoz,	 hogy	 a	 lány	 arcára	 rögtön
nyomorult	félelem	üljön	ki.
–	Tudol	te	errő’	valamit?
–	 Mi-miről?	 –	 hebegte	 Stephanie.	 Zörögtek	 a	 gyógyszerek	 a	 fehér

papírzacskóban.
–	Há’	róla!	–	felelte	halkan	Whittaker.	–	Róla,	ha	má’	annyira	érdekel,	te

rohadt	kis	kurva…
–	Hagyd	békén!	–	szólt	rá	Strike.	Most	szólalt	meg	először.
–	 Szerinted	 parancsó’gathatol?	 –	 kérdezte	 Whittaker	 halkan,	 széles

vigyorral,	parázsló	tekintettel.
Aztán	 hirtelen	 megdöbbentő	 erővel	 mindkét	 kézzel	 megragadta

Stephanie	 nyakát	 és	 a	 levegőbe	 emelte,	 mire	 a	 lány	 eldobta	 a	 fehér
papírzacskót,	 úgy	 próbált	 kiszabadulni,	 a	 lába	 támaszt	 keresett,	 az	 arca
lassan	lilulni	kezdett.



Nem	 gondolkodott,	 nem	 is	 mérlegelt.	 Strike	 keményen	 hasba	 vágta
Whittakert,	az	meg	hátraesett,	magával	rántva	Stephanie-t	 is;	még	mielőtt
bármit	 tehetett	 volna,	 a	 nyomozó	 hallotta,	 ahogy	 a	 lány	 feje	 a	 betonhoz
csapódik.	Whittaker	 egy	pillanatra	 levegőt	 se	kapott,	 próbált	 talpra	 állni,
fekete	fogai	közül	elsuttogott	obszcenitások	ömlöttek	ki,	a	szeme	sarkából
Strike	 pedig	 már	 látta	 is	 három	 barátját,	 ahogy	 Bendzsó	 vezetésével
előugrottak	a	kocsmából,	mert	egyetlen,	koszos	ablakon	át	mindent	láttak.
Egyikük	kezében	rövid,	rozsdás	pengéjű	kés.
–	 Gyerünk,	 szúrj	 csak!	 –	 hergelte	 őket	 Strike.	 Megvetette	 a	 lábát	 és

széttárta	 a	 karjait.	 –	 Hozzuk	 csak	 ide	 a	 zsarukat	 a	 mozgó
crackbarlangotokra!
A	 földön	 fekvő,	 levegőért	 kapkodó	 Whittaker	 egy	 intéssel	 jelezte

társainak,	hogy	maradjanak	nyugton.	Strike	még	sosem	látta	ennyire	józan
döntést	hozni.	A	kocsma	ablakából	máris	több	arc	figyelte	őket.
–	A	kurva	anyád…	te	rohadt	kis…	–	szedte	sípolva	a	levegőt	Whittaker.
–	Aha,	beszéljünk	az	anyánkról	–	bólintott	Strike,	és	felhúzta	a	földről

Stephanie-t.	Dübörgött	a	fülében	a	szívverése.	Legszívesebben	addig	ütötte
volna	Whittakert,	 amíg	 szét	 nem	veri	 azt	 a	 sárga	 képét.	 –	Az	 enyémet	 ő
ölte	meg	–	fordult	a	lányhoz,	és	a	beesett	szemébe	nézett.	Annyira	vékony
volt	a	karja,	hogy	szinte	körbe	tudta	fogni	az	ujjaival.	–	Hallotta?	Egy	nőt
már	megölt.	Lehet,	hogy	többet	is.
Whittaker	megpróbálkozott	Strike	térdét	álölelve	a	földre	dönteni	őt,	de

Strike	 egy	 rúgással	 elhárította,	 és	 még	 mindig	 tartotta	 Stephanie-t.
Whittaker	 tenyerének	 vörös	 lenyomata	 még	 mindig	 ott	 éktelenkedett	 a
fehér	nyakán,	meg	a	nyaklánc	körvonala	is.	A	láncról	egy	drótokból	tekert
szív	lógott	le.
–	 Jöjjön	 velem,	 most	 rögtön!	 –	 szólt	 rá	 Strike.	 –	 Ez	 egy	 kibaszott

gyilkos.	Vannak	biztonságos	menedékházak	nőknek.	Hagyja	itt!
Stephanie	 két	 szeme	 valami	 általa	 teljesen	 ismeretlen	 sötétségbe	 nyíló

lyukak	voltak	csupán.	Akár	egy	egyszarvút	 is	ajánlgathatott	volna	neki,	a
javaslata	tiszta	őrületnek	tűnt,	minden	realitás	nélkülinek;	és	bár	Whittaker
az	imént	addig	szorította	a	torkát,	míg	már	egy	szót	sem	tudott	kinyögni,
most	 hihetetlen	 módon	 kitépte	 magát	 Strike	 keze	 közül,	 mintha	 csak	 ő
próbálta	volna	elrabolni.	Whittakerhez	 tántorgott,	és	védelmezőn	 lehajolt
fölé,	a	nyakláncán	lengett	a	kis	szív.
Whittaker	 hagyta,	 hogy	 a	 lány	 felsegítse,	 majd	 a	 hasát	 dörzsölgetve,

ahol	 az	 ütés	 érte,	 Strike-hoz	 fordult;	 aztán	 valami	 őrült	 módon	 kacagni



kezdett,	 mint	 valami	 öregasszony.	 Ő	 győzött,	 és	 mindketten	 tudták.
Stephanie	 úgy	 csüngött	 rajta,	 mintha	 ő	 mentette	 volna	 meg.	 Mocskos
ujjaival	mélyen	a	 lány	hajába	túrt	a	 tarkójánál,	és	erősen	magához	húzva
megcsókolta,	 lenyomta	 a	 nyelvét	 a	 torkán,	 és	 közben	 a	 szabad	 kezével
intett	a	haverjainak,	hogy	szálljanak	vissza	a	kocsiba.	Bendzsó	bemászott	a
vezetőülésre.
–	 Há’	 viszlát,	 anyuka	 kisfia	 –	 suttogta	 oda	 Strike-nak,	 és	 Stephanie-t

belökte	maga	előtt	a	kisbusz	hátuljába.	Mielőtt	még	becsukódott	volna	az
ajtó	 a	 haverok	 káromkodása,	 röhögése	 közepette,	 Whittaker	 egyenesen
Strike	szemébe	nézett,	és	vigyorogva	a	már	ismerős	torokelvágós	intését
villantotta	meg.	A	kisbusz	elhajtott.
Strike	 hirtelen	 azt	 vette	 észre,	 hogy	 néhányan	 körbeállva	 bámulják	 –

mind	olyan	üres,	mégis	meglepett	arccal	néztek	rá,	mint	amikor	váratlanul
kigyulladnak	 a	 fények	 a	 teremben	 a	 közönség	 szemébe.	 A	 kocsma
ablakában	újabb	arcok	szorultak	az	üveghez.	 Itt	már	nem	volt	mit	 tennie,
legfeljebb	megjegyezni	a	lepusztult,	régi	kisbusz	rendszámát,	mielőtt	még
befordult	volna	a	 sarkon.	Aztán	dühösen	megindult	ő	 is,	 a	bámészkodók
meg	szétrebbenve	utat	engedtek	neki.
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I’m	living	for	giving	the	devil	his	due.
(Haladok	és	megadok	mindent,	ami	az	ördögnek	jár.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Burnin’	for	You’
(Érted	égek)

Időnként	 elcseszi	 az	 ember,	mondta	 Strike	magában.	Katonai	 pályafutása
sem	 volt	 teljesen	 mentes	 szerencsétlen	 fordulatoktól.	 Az	 ember
gyakorlatozhat,	 amennyit	 csak	 akar,	 ellenőrizheti	 minden	 eszközét,
tervezhet	minden	eshetőségre,	de	valami	véletlen,	balszerencsés	esemény
folytán	 mégis	 elcseszheti	 az	 egészet.	 Egyszer	 Boszniában	 egy	 rossz
mobiltelefon	akkuja	váratlanul	feladta	a	harcot,	s	ezzel	rettentő	események
láncolatát	 indította	 el.	 Strike	 meg	 egy	 barátja	 épp	 csak	 megmenekültek,
miután	rossz	utcába	fordultak	be	Mostarban.
Mindez	 nem	 változtatott	 azon,	 hogy	 ha	 a	 Különleges	 Nyomozó

Egységben	egy	beosztottja	megfigyelés	közben	csak	úgy	nekitámaszkodik
egy	épp	leparkolt	kisbusznak,	de	előbb	nem	bizonyosodik	meg	róla,	hogy
az	üres,	Strike-nak	bizony	lett	volna	hozzá	egy-két	keresetlen	szava.	Nem
szándékozott	 szembekerülni	 Whittakerrel,	 vagy	 legalábbis	 magának	 ezt
mondta;	de	miután	egy	ideig	tiszta	fejjel	gondolkodott	a	dolgon,	be	kellett
vallania,	 a	 tettei	 valami	 mást	 sugallnak.	 Csalódott	 volt,	 hiszen	 órákig
figyelte	a	lakást,	és	így	nem	nagyon	igyekezett,	hogy	a	kocsmaablakból	ne
legyen	 látható;	 és	 míg	 azt	 persze	 nem	 tudhatta,	 hogy	 Whittaker	 épp	 a
kisbuszban	 van,	 visszatekintve	 volt	 valami	 szörnyű	 nagy	 elégtétel	 abban,
hogy	végre	jól	odacsapott	a	rohadéknak.
Úristen,	hogy	szeretett	volna	még	nagyobb	fájdalmat	okozni	neki!	Az	a

kárörvendő	 kacaj,	 a	 csimbókos	 haja,	 a	 Slayer-póló,	 az	 a	 keserű	 szag,
ahogy	az	ujjai	 a	 lány	vékony,	 fehér	nyakára	 szorultak,	hogy	szemtelenül
az	anyját	emlegette	–	Strike-ban	tizennyolc	éves	önmaga	érzései	robbantak
fel,	 amint	 váratlanul	 szembekerült	 Whittakerrel,	 és	 a	 következményekre
fittyet	hányva	legszívesebben	rögtön	nekiment	volna.



De	 az	 örömön	 kívül,	 amit	 Whittaker	 leütése	 okozott,	 találkozásukkal
nem	 jutott	 semmi	 igazán	 jelentős	 információ	 birtokába.	 Akárhogy	 is
próbálta	 így	 utólag	 összehasonlítani,	 se	 megerősíteni,	 sem	 kizárni	 nem
tudta	 ránézésre,	 hogy	 Whittaker	 volt-e	 a	 nagydarab	 pasas	 a	 kötött
sapkában.	 A	 sötét	 alaknak,	 akit	 végigkergetett	 a	 Soho	 utcáin,	 nem	 volt
olyan	 csimbókos	 haja,	 mint	 Whittakernek;	 de	 az	 ember	 összekötheti	 a
hosszú	haját	vagy	bedughatja	a	sapka	alá.	A	pasas	nagyobbnak	tűnt	ugyan,
de	a	vastag	kabátokkal	könnyedén	elérhető	ilyen	hatás.	Még	az	sem	jelzett
semmit	 a	 nyomozónak,	 ahogy	 Whittaker	 reagált	 rá,	 ahogy	 ott	 találta	 a
kocsija	mögött.	Minél	többet	gondolkodott	rajta,	annál	kevésbé	tudta	volna
megmondani,	 vajon	 diadalt	 látott-e	 a	 kárörvendő	 arckifejezésében,	 vagy
az	 elköszönő	 gesztusa,	 a	 levegőbe	 hasító	 koszos	 ujjai	 csak	 a	 szokásos
színjáték	 részei-e,	 ártalmatlan	 fenyegetés,	 egy	 olyan	 ember	 gyerekes
visszavágása,	aki	mindenáron	a	legkeményebb,	legrémisztőbb	figura	akar
lenni.
Röviden	 tehát,	 a	 találkozásuk	megmutatta,	 hogy	Whittaker	ugyanolyan

önimádó	 és	 erőszakos	 maradt,	 és	 két	 apró,	 új	 részlettel	 is	 szolgált.	 Az
egyik	az	volt,	hogy	Whittakert	bosszantotta,	amikor	Stephanie	érdeklődést
mutatott	 Strike	 iránt,	 és	míg	Strike	 azt	 feltételezte,	 ez	 csak	 azért	 lehetett,
mert	valaha	a	nevelt	 fia	volt,	azért	nem	zárhatta	ki	 teljesen	a	 lehetőséget,
hogy	a	lányt	azért	érdekelte,	mert	Whittaker	már	említette,	hogy	meg	akar
neki	 fizetni,	vagy	elszólta	magát,	hogy	már	meg	 is	kezdte.	A	második	új
részlet	 az	 volt,	 hogy	 Whittakernek	 sikerült	 néhány	 férfibarátot	 is
beszereznie.	Bizonyos	nőket,	Strike	számára	teljesen	érthetetlenül,	mindig
is	vonzott,	de	szinte	minden	férfi	utálta,	megvetette	már	annak	idején	is.	A
férfiak	 általában	 lenézték	 a	 hisztijeit,	 a	 sátáni	 kamuszövegét,
ellenállhatatlan	 késztetését,	 hogy	 mindig	 ő	 legyen	 a	 központ	 minden
társaságban,	és	persze	dühítette	őket	az	is,	milyen	fura	vonzerőt	gyakorolt
a	 nőkre.	 Most	 viszont	 úgy	 tűnt,	 Whittakernek	 van	 valami	 saját
társaságféléje,	 akikkel	 együtt	 drogoznak,	 és	 akik	 hagyják,	 hogy
parancsolgasson	nekik.
Strike	arra	 jutott,	hogy	rövid	 távon	az	az	egyetlen	hasznos	 lehetősége,

ha	 beszámol	 Wardle-nek	 a	 történtekről	 és	 megadja	 neki	 a	 kisbusz
rendszámát	 is.	 Mindezt	 annak	 reményében	 tette,	 hogy	 a	 rendőrség	 talán
érdemesnek	találja	majd	ellenőrizni	a	járművet,	hátha	találnak	drogot	vagy
egyéb	 terhelő	 bizonyítékot;	 vagy	 ami	még	 jobb	 lenne,	 hátha	 átkutatják	 a
sült	halas	fölötti	lakást.



Wardle	 mindenféle	 érdeklődés	 nélkül	 vette	 tudomásul,	 ahogy	 Strike
egyre	csak	a	crackszagról	beszélt	neki.	Amikor	 letették,	Strike	kénytelen
volt	 elismerni,	 Wardle	 helyében	 ő	 sem	 gondolta	 volna,	 hogy	 elég
bizonyíték	 ez	 egy	 házkutatási	 parancshoz.	 A	 nyomozó	 nyilván	 azt
gondolta,	Strike	le	akar	számolni	az	exnevelőapjával;	és	hiába	mutatott	rá
Strike	a	Blue	Öyster	Cult-féle	kapcsolatra	kettejük	között,	ez	valószínűleg
semmin	sem	változtat.
Amikor	 Robin	 este	 felhívta	 a	 szokásos	 beszámolójával,	 Strike	 nagy

megkönnyebbülést	és	megnyugvást	nyert	belőle,	hogy	neki	is	elmondhatta,
mi	 történt.	Bár	 a	 lány	maga	 is	 akart	mondani	 valamit,	 azonnal	 elvonta	 a
figyelmét	 Strike	 bejelentése,	 hogy	 szembekerült	 Whittakerrel,	 és
kíváncsian,	csendben	hallgatta	végig	a	történetet.
–	Hát	én	örülök,	hogy	megütötte	–	szólalt	meg,	amikor	Strike	befejezte

a	 saját	 magával	 szembeni	 szemrehányást,	 hogy	 egyáltalán	 hagyta	 idáig
jutni	a	dolgokat.
–	Tényleg?	–	kérdezett	vissza	meglepetten	Strike.
–	Hát	persze.	Hiszen	fojtogatta	a	lányt!
Amint	 kimondta,	 már	 meg	 is	 bánta	 a	 szavakat.	 Nem	 akarta	 Strike-ot

bármivel	 is	 emlékeztetni	 arra,	 amit	 igazából	 jobb	 lett	 volna,	 ha	 el	 sem
mond	neki.
–	 Nos,	 elég	 szar	 egy	 megmentésére	 siető	 lovag	 voltam.	 Ő	 is	 elesett

Whittakerrel,	és	odacsapta	a	fejét	a	járdához.	De	én	akkor	sem	értem	–	tette
még	hozzá	 rövid	gondolkodás	után	–,	hogy	miért	csinálta.	 Itt	volt	neki	a
lehetőség.	 Otthagyhatta	 volna,	 elvittem	 volna	 valami	 biztonságos
menedékházba,	 jó	helyre.	Akkor	mi	a	francnak	akart	visszamenni	hozzá?
Miért	csinálják	ezt	a	nők?
Mielőtt	Robin	válaszolt	volna,	a	pillanatnyi	szünetben	Strike	rájött,	hogy

a	szavainak	lehetséges	egy	bizonyos	személyesebb	értelmezése	is.
–	Gondolom…	–	kezdte	Robin.
–	Mármint	nem	úgy…	–	szólalt	meg	ugyanakkor	Strike	is.
Mindketten	elhallgattak.
–	Bocsánat,	mondja	csak!	–	mondta	aztán	a	nyomozó.
–	 Csak	 azt	 akartam	 mondani,	 hogy	 a	 bántalmazottak	 gyakran

ragaszkodnak	 a	 bántalmazóikhoz,	 nem?	Úgy	 kimosták	 az	 agyukat,	 hogy
azt	hiszik,	nincs	is	választásuk.
Én	magam	voltam	a	más	választás,	ott	álltam	épp	előtte!
–	Na	és	Laing	feltűnt	ma?	–	kérdezte	még	Strike.



–	Nem	–	felelte	Robin.	–	Nézze,	szerintem	tényleg	nincs	ott.
–	Azért	én	azt	hiszem,	érdemes…
–	Figyeljen,	 egyetlen	 lakáson	 kívül	mindegyikről	megtudtam,	 ki	 lakik

benne	 –	 folytatta	 Robin.	 –	 Egy	 kivételével	 minden	 lakásba	 járkálnak
emberek.	 Az	 utolsóban	 vagy	 nem	 lakik	 senki,	 vagy	 holtan	 hever	 bent
valaki,	 mert	 sosem	 nyílik	 ki	 az	 ajtaja.	 Még	 szociális	 munkásokat	 vagy
ápolókat	sem	láttam	bemenni.
–	 Adunk	 neki	 még	 egy	 hetet	 –	 jelentette	 ki	 Strike.	 –	 Ez	 az	 egyetlen

nyomunk,	 ami	 elvezethet	 Lainghez.	 Figyeljen…	 –	 tette	 hozzá
türelmetlenül,	 amikor	 a	 lány	 tiltakozni	 próbált.	 –	 Én	 is	 ugyanígy	 leszek
azzal	a	sztriptízklubbal!
–	Csak	épp	azt	tudjuk,	hogy	Brockbank	ott	van	–	vágta	rá	rögtön	Robin.
–	Majd	hiszem,	ha	látom	–	vágott	vissza	Strike.
Néhány	 perc	 múlva	 el	 is	 köszöntek,	 mindketten	 rosszul	 leplezett

elégedetlenséggel.
Minden	 nyomozásban	 vannak	 hullámvölgyek	 és	 rossz	 időszakok,

amikor	se	új	információ,	se	új	ötlet	nem	kerül	elő,	de	Strike	elég	nehezen
tudott	 ilyen	 filozofikusan	 viszonyulni	 a	 dologhoz.	 A	 levágott	 láb
ismeretlen	elküldőjének	köszönhetően	már	pénz	sem	jött	be	az	üzletéből.
Utolsó	fizető	ügyfelének,	Bolond	Papa	feleségének	már	nem	volt	szüksége
a	 szolgálataira.	 A	 férje	 annyira	 szerette	 volna	 meggyőzni	 a	 bírót,	 hogy
semmi	szükség	távoltartási	végzésre,	hogy	betartotta	a	megállapodásukat.
A	 nyomozóiroda	 viszont	 tényleg	 nem	 működhet	 sokkal	 tovább,	 ha

folyamatosan	 a	 kudarc	 és	 a	 perverzió	 bűze	 árad	 az	 irodájukból.	 Ahogy
Strike	 előre	 látta,	máris	 egyre	 többször	 bukkant	 fel	 a	 neve	 az	 interneten
Kelsey	Platt	meggyilkolásával	és	feldarabolásával	kapcsolatban,	és	a	véres
részletek	 között	 nemcsak	 hogy	 elvesztek	 a	 régebbi	 sikerei,	 hanem	 ezek
kezdtek	igen	rossz	reklámot	csinálni	a	szolgáltatásainak.	Senki	sem	akart
ilyen	 hírhedt	 nyomozót	 felfogadni;	 senkinek	 nem	 tetszett,	 hogy	 egy
detektív	ilyen	közelről	kapcsolódik	egy	megoldatlan	gyilkossághoz.
Így	hát	Strike	 igen	határozott	és	kissé	kétségbeesett	hangulatban	 indult

el	a	sztriptízklubba,	hátha	megtalálja	Noel	Brockbanket.	Mint	kiderült,	ezt
is	egy	régi	kocsmából	alakították	át,	egy	mellékutcában	állt	a	Commercial
Road	mellett	Shoreditch-ben.	A	 téglából	épült	homlokzat	helyenként	már
omladozott;	 az	 ablakokat	 feketével	 festették	 le,	 fehérrel	 pedig	 meztelen
nők	elnagyolt	körvonalait	pingálták	rájuk.	Az	eredeti	neve	(„A	szaracén”)
még	 mindig	 látható	 volt	 széles	 aranybetűkkel	 a	 kétszárnyú	 bejárati	 ajtó



fölött,	a	lepattogzott	fekete	festésen.
Errefelé	 a	 lakosság	 jelentős	 része	 mohamedán	 volt.	 Gyakran	 el	 is

mentek	Strike	mellett	hidzsábok	vagy	fejtetőn	viselt	kis	sapkák,	és	az	olcsó
divatüzletek	 kirakatait	 nézegették.	 A	 „Nemzetközi	 divat”	 vagy	 „Made	 in
Milano”	 nevű	 boltokból	 bánatos	 próbababák	 néztek	 ki	 műszálas
parókákban,	 nejlondzsörzéből	 vagy	 poliészterből	 készült	 ruhákban.	 A
Commercial	 Roadon	 egymást	 érték	 a	 bangladesi	 bankok,	 lerobbant
ingatlanirodák,	 angol	 iskolák	 és	 a	 koszos	 kirakatok	 mögött	 kicsit	 már
fonnyadt	 gyümölcsöt	 áruló,	 rozoga	 zöldségesek;	 de	 pad	 nem	 volt	 rajta,
ahová	 Strike	 leülhetett	 volna,	 még	 egy	 hideg,	 alacsony	 fal	 sem.	 Bár
gyakran	ment	át	újabb	 leshelyre,	a	 térde	hamarosan	panaszkodni	kezdett,
hogy	 ilyen	 sokat	 kell	 állnia,	 várva	 a	 nagy	 semmit,	Brockbanket	 ugyanis
nem	látta	sehol.
A	 klub	 ajtajánál	 zömök,	 nyakatlan	 pasas	 állt,	 és	 Strike	 nem	 is	 látott

senkit	 bemenni,	 csak	 vendégeket	 és	 ott	 dolgozó	 lányokat.	 Ez	 utóbbiak
jöttek-mentek,	 és	 akárcsak	 a	 munkahelyük,	 ők	 maguk	 is	 elnyűttebbnek,
kevésbé	 kifinomultnak	 tűntek,	 mint	 a	 Mentolos	 Orrszarvúban	 dolgozó
kollégáik.	 Voltak	 köztük	 tetovált	 és	 piercinges	 lányok;	 jó	 néhánynak
súlyfeleslege	is	volt,	és	az	egyik	már	délelőtt	tizenegykor	részegnek	tűnt,
amikor	 bement,	 és	 az	 utca	 túloldaláról,	 a	 kebabos	 kirakatán	 keresztül
kimondottan	 ápolatlannak	 is	 nézett	 ki.	 Strike	 három	 napig	 figyelte	 a
Szaracént,	 és	 attól	 függetlenül,	 mit	 mondott	 Robinnak,	 igazából	 nagy
reményekkel	jött	ide;	végül	azonban	kénytelen	volt	arra	a	következtetésre
jutni,	hogy	Brockbank	vagy	sosem	dolgozott	itt,	vagy	már	ki	is	rúgták.

Eljött	 a	 péntek	délelőtt,	 és	 továbbra	 sem	változott	 a	 nyomasztó	hangulat,
hogy	sehol	egy	újabb	nyom.	Strike	épp	egy	Világkiállás	nevű,	különösen
lehangoló	 ruhaüzlet	 ajtajában	 álldogált,	 amikor	megcsörrent	 a	 telefonja,
és	 Robin	 hangja	 szólalt	 meg	 a	 fülében:	 –	 Jason	 holnap	 jön	 Londonba.
Tudja,	a	 lábas	pasas.	Arról	az	oldalról,	ahol	amputáltak	akarnak	 lenni	az
emberek.
–	Remek!	–	Strike-nak	már	az	 is	megkönnyebbülést	 jelentett,	ha	végre

csak	beszélhet	valakivel.	–	Hol	találkozunk	vele?
–	 Velük	 –	 javította	 ki	 Robin,	 a	 hangjában	 határozott	 fenntartással.	 –

Jasonnal	és	Viharral.	Ő	az	a…
–	Már	bocsánat	–	vágott	közbe	Strike	–,	Viharral?



–	Nem	hinném,	hogy	ez	az	eredeti	neve	–	felelte	szárazon	Robin.	–	Ő	az
a	 nő,	 akivel	 Kelsey	 kapcsolatban	 állt	 az	 interneten.	 A	 fekete	 hajú
szemüveges.
–	Áh,	 igen,	emlékszem	–	 ismételte	Strike,	és	az	arca	meg	a	válla	közé

szorította	a	telefont,	amíg	cigarettára	gyújtott.
–	 Épp	 most	 beszéltem	 vele	 telefonon.	 Nagy	 aktivista	 a	 transzsérült

közösségben,	elég	lehengerlő	jelenség,	de	Jason	szerint	csodálatos	ember,
és	nagyobb	biztonságban	érzi	magát,	ha	ő	is	ott	van.
–	Hát	 jó	–	bólintott	Strike.	–	Szóval	akkor	hol	 találkozunk	Jasonnal	és

Viharral?
–	 A	 Galéria-menzára	 akarnak	 menni.	 Az	 egy	 kávézó	 a	 Saatchi-

galériánál.
–	 Tényleg?	 –	 Strike	 mintha	 olyasmire	 emlékezett	 volna,	 hogy	 Jason

valami	 olcsó	 szupermarketben	 dolgozik,	 és	 meglepte,	 hogy	 Londonba
érkezve	először	kortárs	művészetre	szomjazik.
–	Vihar	kerekes	székben	van	–	magyarázta	meg	Robin	–,	és	úgy	veszem

ki,	ezen	a	helyen	nagyon	akadálymentesített	minden.
–	Jól	van	–	hagyta	jóvá	Strike.	–	És	mikor?
–	Egykor	–	felelte	Robin.	–	Ez	a	nő	azt…	öö…	azt	kérdezte,	mi	fizetjük-

e.
–	Hát,	gondolom,	muszáj	lesz.
–	És	 figyeljen…	Cormoran…	nem	 lenne	 baj,	 ha	 délelőtt	 nem	mennék

be?
–	Nem,	dehogy.	Minden	rendben?
–	Minden	rendben,	igen,	csak	egy-két…	esküvős	dolgot	kell	elintéznem.
–	Semmi	gond.	Figyeljen	csak…	–	szólt	még	utána,	mielőtt	a	lány	letette

volna.	–	Nem	találkozunk	valahol	előbb,	mielőtt	kikérdezzük	őket?	Hogy
kitaláljuk	a	stratégiánkat?
–	 Az	 remek	 lenne!	 –	 vágta	 rá	 Robin,	 Strike	 pedig,	 akit	 megérintett	 a

lelkesedése,	 azt	 javasolta,	 találkozzanak	 a	 King’s	 Roadon,	 egy
szendvicsbárban.
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Freud,	have	mercy	on	my	soul.
(Freud,	könyörülj	lelkemen!)

Blue	Öyster	Cult:	‘Still	Burnin”
(Még	égek)

Másnap	Strike	alig	öt	perccel	azelőtt	érkezett	a	King’s	Roadon	lévő	Pret	A
Mangerbe,	 hogy	 Robin	 befutott	 volna,	 a	 vállán	 egy	 fehér	 táskával.	 A
nyomozó	 legalább	 annyira	 nem	 tudott	 semmit	 a	 női	 divatról,	 mint	 a
legtöbb,	 seregből	 leszerelt	 férfi,	 de	 Jimmy	 Choo	 nevét	 még	 ő	 is
felismerte.
–	Cipő!	–	mutatott	a	táskára,	miután	rendelt	a	lánynak	egy	kávét.
–	Remek!	–	vigyorgott	rá	Robin.	–	Igen,	cipő.	Az	esküvőre	–	tette	hozzá,

mert	végül	 is	most	már	ki	kellene	mondaniuk,	hogy	tényleg	lesz	esküvő.
Mintha	 valami	 fura	 tabu	 lett	 volna	 a	 téma,	 amióta	 visszakerült	 a
jegygyűrűje.	–	De	ugye	eljön?	–	kérdezte	Strike-ot,	miközben	leültek	egy
ablak	melletti	asztalhoz.
Vajon	 mondta-e	 valaha,	 hogy	 elmegy	 az	 esküvőjére,	 gondolta	 Strike.

Valóban	kapott	az	újraírt	meghívóból,	amit	az	elsőhöz	hasonlóan	vastag,
krémszínű	papírra	nyomtak	fekete,	domború	betűkkel,	de	nem	emlékezett,
hogy	azt	mondta	volna	Robinnak,	ott	lesz.	A	lány	várakozón	figyelte,	mit
felel,	 és	 hirtelen	 Lucy	 jutott	 róla	 eszébe,	 ahogy	 állandóan	 próbálja	 az
unokaöccse	szülinapi	zsúrjára	kényszeríteni.
–	Aha	–	mondta	végül	kelletlenül.
–	Akkor	visszajelezzek	maga	helyett?	–	kérdezte	Robin.
–	Ne	–	felelte	Strike.	–	Majd	én.
Minden	bizonnyal	azzal	 jár,	hogy	fel	kell	hívni	Robin	anyját,	gondolta

Strike.	 Tessék,	 hát	 így	 húzzák	 be	 az	 embert	 a	 nők:	 felírják	 listákra,	 és
rákényszerítik,	 hogy	 jóváhagyja,	 elkötelezze	 magát.	 Beleverik	 a	 fejébe,
hogy	 ha	 nem	 megy	 el,	 egy	 egész	 terítéknyi	 főtt	 étel	 megy	 kárba,	 egy
aranytámlás	 szék	 üresen	 marad,	 egy	 keménypapír	 névtábla	 ott	 ül	 majd



szégyenszemre	 az	 asztalon	 egyedül,	 és	 világgá	 kiabálja,	 milyen
udvariatlan	is	vagy	te.	Kapásból	szó	szerint	semmi	nem	jutott	eszébe,	amit
kevésbé	szeretett	volna	látni,	mint	ahogy	Robin	hozzámegy	Matthew-hoz.
–	És	nem	akarja,	 hogy…	szeretné,	 ha	meghívnám	Elint	 is?	–	kérdezte

Robin	 tisztességgel,	 és	 remélte,	 ettől	 talán	 egy-két	 fokkal	 kevésbé	 lesz
mogorva	az	arca.
–	Nem!	–	vágta	rá	Strike	gondolkodás	nélkül,	de	a	felajánlásban	valami

kérlelő	 hangot	 érzékelt,	 és	 amennyire	 kedvelte	 a	 lányt,	 rögtön	 előjött	 a
jobbik	énje	is.	–	Na,	lássuk	csak	azt	a	cipőt!
–	Most	komolyan	meg	akarja	nézni	a…
–	Hát	most	mondtam,	nem?
Robin	olyan	tisztelettel	húzta	elő	a	 táskából	a	dobozt,	ami	határozottan

mulattatta	 Strike-ot,	 leemelte	 a	 tetejét,	 és	 felemelte	 a	 selyempapírt.
Csillogó	pezsgőszínű	magas	sarkú	volt.
–	 Kicsit	 túl	 rock’n’roll	 egy	 esküvőre	 –	 jegyezte	 meg	 Strike.	 –	 Azt

hittem,	hogy…	nem	is	tudom…	olyan	virágos	lesz.
–	Alig	látszik	majd	–	felelte	Robin,	és	a	mutatóujjával	végigsimított	az

egyik	tűsarkon.	–	Volt	magasított	talpú	is,	de…
De	nem	fejezte	be	a	mondatot.	Az	 igazság	az	volt,	hogy	Matthew	nem

szerette,	ha	túl	magasnak	látszik.
–	 Szóval	 hogyan	 kezeljük	 Jasont	 és	 Vihart?	 –	 kérdezte	 inkább,

visszatette	a	cipősdoboz	tetejét,	majd	a	dobozt	a	táskába	süllyesztette.
–	 Maga	 fog	 irányítani	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Maga	 vette	 fel	 velük	 a

kapcsolatot.	Én	akkor	szólok	bele,	ha	szükségessé	válik.
–	Azt	 ugye	 tudja	 –	kezdte	Robin	ügyetlenül	 –,	 hogy	 Jason	biztosan	 rá

fog	 kérdezni	 a	 lábára?	 Hogy	 azt	 hiszi…	 azt	 hiszi,	 hazudott	 arról,	 hogy
vesztette	el?
–	Aha,	tudom.
–	Oké.	Csak	szeretném,	ha	nem	kapná	fel	a	vizet	vagy	valami.
–	Szerintem	menni	 fog	–	nyugtatta	Strike,	mert	megint	mulatságosnak

találta	a	lány	aggódó	arckifejezését.	–	Nem	ütöm	meg,	ha	emiatt	aggódik.
–	Hát,	az	jó	–	felelte	Robin.	–	Mert	a	képéből	ítélve	valószínűleg	össze	is

törné.
Strike	 rágyújtott,	 ahogy	 egymás	 mellett	 sétálva	 elindultak	 a	 King’s

Roadon	 arrafelé,	 ahol	 a	 galéria	 bejárata	 egy	 kis	 benyílóban	 várt	 rájuk
valamivel	 távolabb	 az	 úttól,	 Sir	 Hans	 Sloane	 parókás-harisnyás	 szobra
mögött.	A	kifakult	téglafalba	vágott,	boltíves	kapun	át	egy	füves	kis	térre



jutottak	–	ha	a	forgalmas	utca	zaja	nem	szűrődött	volna	be	a	hátuk	mögül,
akár	 egy	 vidéki	 birtokon	 is	 lehettek	 volna.	 A	 teret	 három	 oldalról	 19.
századi	 épületek	 fogták	 közre.	 Az	 előttük	 lévő	 épület	 valaha	 talán
kaszárnya	lehetett,	ebben	volt	a	Galéria	Menza.
Strike	 képzeletében	 eredetileg	 valami	 galériához	 csatlakozó	 étkezde

jelent	 meg	 homályosan;	 most	 fogta	 fel,	 hogy	 sokkal	 sikkesebb	 helyre
jöttek,	 és	 némi	 aggodalommal	 jutott	 eszébe	 a	 mínuszban	 lévő
bankszámlája,	meg	hogy	belement	abba,	hogy	ő	fizet	–	egy	négyszemélyes
ebédet,	ez	most	már	szinte	biztos.
Hosszú,	 keskeny	 helyiségbe	 léptek,	 melynek	 bal	 oldalán,	 boltíves

nyílásokon	át	egy	másik,	immár	szélesebb	helyiségbe	lehetett	látni.	A	fehér
terítők,	 öltönyös	 pincérek,	 magas,	 boltíves	 mennyezetek,	 és	 a	 rengeteg
kortárs	művészeti	alkotás	csak	még	 jobban	megrémítette	Strike-ot;	vajon
mennyibe	fog	ez	kerülni,	gondolta,	míg	a	főpincér	a	helyiség	belseje	felé
vezette	őket.
Nem	volt	nehéz	felismerni	a	két	partnerüket	az	ízlésesen	öltözött,	főleg

női	 vendégek	 között.	 Jason	 hosszú	 orrú,	 vézna	 fiatalember	 volt,
világosbarna,	kapucnis	pulóvert	és	farmert	viselt,	és	úgy	nézett	ki,	mint	aki
a	 legkisebb	 jelre	 képes	 lenne	 felpattanni	 és	 elszaladni.	 Ápolatlan	 darura
emlékeztetett,	ahogy	az	asztalkendőjét	bámulva	ült	a	 székén.	Vihar	 fekete
bubifrizurája	 nyilvánvalóan	 festett	 volt,	 és	 szögletes,	 fekete	 keretű
szemüveget	viselt:	mintha	pont	az	ellentéte	lett	volna.	Sápadt	volt,	alacsony
és	kövérkés,	 apró,	mélyen	ülő	 szemei	 sütiből	kikukucskáló	mazsoláknak
tűntek.	 Sokszínű,	 rajzolt	 póni	 díszelgett	 a	 dús	 kebleire	 feszülő	 fekete
pólón;	az	asztal	mellé	leállított	kerekes	székben	ült.	Mindkettejük	előtt	ott
hevert	az	étlap.	Vihar	már	rendelt	is	magának	egy	pohár	bort.
Amint	 meglátta	 a	 közeledő	 Strike-ot	 és	 Robint,	 Vihar	 arcán	 boldog

mosoly	terült	el,	és	vastag	ujjával	megbökte	Jason	vállát.	A	fiú	nyugtalanul
felnézett,	 és	 Strike	 már	 látta	 is,	 hogy	 a	 két	 kék	 szeme	 határozottan
aszimmetrikus,	mert	az	egyik	jó	centivel	magasabban	ül	a	másiknál.	Olyan
furán	védtelennek	nézett	ki	ettől,	mintha	nagyon	elsietve	fejezték	volna	be.
–	 Jó	napot	–	köszönt	Robin	mosolyogva,	és	először	 Jasonnak	nyújtott

kezet.	–	Milyen	jó,	hogy	végre	találkozunk!
–	Heló	 –	motyogta	 a	 fiú,	 és	 erőtlenül	 kezet	 fogott	Robinnal.	 Strike-ra

csak	rápillantott	gyorsan,	aztán	elvörösödve	elfordult.
–	Hát	 jó	 napot!	 –	 nyújtott	 kezet	Vihar	 rögtön	 Strike-nak,	még	mindig

széles	 mosollyal.	 Ügyesen	 hátrébb	 gördítette	 a	 kerekes	 székét	 néhány



centivel,	és	javasolta	a	nyomozónak,	húzzon	oda	egy	széket	a	szomszédos
asztaltól.	–	Csodás	ez	a	hely.	Annyira	könnyen	lehet	benne	közlekedni,	és	a
személyzet	is	nagyon	segítőkész.	Legyen	szíves!	–	szólt	oda	hangosan	egy
elhaladó	pincérnek.	–	Kaphatnánk	még	két	étlapot?
Strike	 leült	 mellé,	 Jason	 meg	 arrébb	 csúszott,	 hogy	 Robin	 elférjen

mellette.
–	 Csodás	 egy	 tér	 ez	 itt,	 ugye?	 –	 folytatta	 Vihar,	 és	 kortyolt	 egyet	 a

borból.	–	És	a	személyzetre	sem	lehet	panasz	a	kerekes	székkel.	Tényleg
bármiben	 segítenek.	 Ajánlani	 is	 fogom	 az	 oldalamon,	 van	 egy	 listám
mozgássérült-barát	helyekről.
Jason	 az	 étlapja	 mögé	 bújt,	 mintha	 félt	 volna	 bárkinek	 is	 a	 szemébe

nézni.
–	Mondtam	neki,	hogy	nyugodtan	rendeljen	bármit	–	fordult	Strike-hoz

zavartalanul	Vihar.	–	Fogalma	sem	volt	róla,	mennyit	is	kereshetett	maga
azzal	a	két	üggyel.	Mondtam	neki,	már	csak	a	lapok	is	biztosan	egy	valag
pénzt	adtak	a	sztoriért.	Gondolom,	most	is	erre	koncentrál,	az	igazán	nagy
érdeklődésre	számot	tartó	ügyeken	dolgozik?
Strike	 a	 mínuszban	 lévő	 bankszámlájára	 gondolt,	 az	 iroda	 fölötti

aprócska	 garzonlakására,	 és	 hogy	 milyen	 katasztrofális	 hatással	 volt	 az
üzletre	a	levágott	láb.
–	Igyekszünk	–	nyögte	ki,	és	nem	nézett	Robinra.
Robin	 a	 legolcsóbb	 salátát	 rendelte	 és	 egy	 üveg	 vizet.	 Vihar	 viszont

előételt	és	főételt	is	rendelt,	és	Jasont	is	noszogatta,	hogy	tegyen	ő	is	így;
majd	 összeszedte	 az	 étlapokat,	 és	 visszaadta	 a	 pincérnek,	 mint	 valami
szívélyes	házigazda.
–	Nos,	Jason…	–	kezdte	Robin.
Vihar	 azonban	 rögtön	 félbeszakította,	 és	 egyenesen	Strike-ot	 szólította

meg.
–	Jason	nyugtalan.	Nem	igazán	gondolta	végig,	mi	mindennel	járhat,	ha

találkozik	magával.	 Nekem	 kellett	 felsorolnom	 ezeket	 neki.	 Éjjel-nappal
telefonáltunk,	 hogy	 micsoda	 számláink	 lesznek…	 ki	 kéne	 fizettessem
magával,	 ha-ha!	 Na	 de	 komolyan…	 –	 Itt	 hirtelen	 elkomorult	 az	 arca.	 –
Szeretnénk,	ha	előre	garantálná	nekünk,	hogy	nem	kerülünk	bajba,	amiért
nem	 mondtunk	 el	 mindent	 a	 rendőrségnek.	 Mert	 hát	 nem	 mintha	 bármi
hasznosat	tudtunk	volna.	Kelsey	csak	egy	szegény,	problémás	gyerek	volt.
Nem	 is	 tudunk	 róla	 semmit.	 Csak	 egyetlenegyszer	 találkoztunk	 vele,	 és
fogalmunk	 sincs,	 ki	 ölhette	meg.	Maga	 biztosan	 sokkal	 többet	 tud	 erről,



mint	mi.	Hogy	őszinte	 legyek,	 eléggé	nyugtalanított,	 amikor	megtudtam,
hogy	 Jasont	 megkereste	 a	 maga	 társa,	 mert	 szerintem	 senki	 nem	 érti
igazán,	mennyi	előítélet	van	a	mi	közösségünk	ellen.	Én	magam	is	kaptam
már	halálos	 fenyegetéseket…	 felfogadhatnám	magát,	 hogy	nézzen	utána,
ha-ha!
–	 Ki	 küldött	 magának	 halálos	 fenyegetést?	 –	 kérdezte	 Robin	 udvarias

meglepetéssel.
–	Tudja,	 ez	 az	 én	 weboldalam	 –	 folytatta	Vihar	még	mindig	 Strike-ot

megszólítva,	Robinról	 tudomást	 sem	 véve.	 –	Én	 üzemeltetem.	Mintha	 én
lennék	a	tyúkanyójuk…	vagy	a	Tisztelendő	Anyjuk,	ha-ha…	na	mindegy,
szóval	mindenki	nekem	mond	el	mindenfélét,	hozzám	fordulnak	tanácsért,
és	 így	 hát	 persze,	 hogy	 engem	 támadnak,	 amikor	 mindenféle	 tudatlan
emberek	megtalálják	 az	oldalt.	Biztos	 én	 sem	 teszek	meg	mindent,	 hogy
kikerüljem.	 Egy	 csomószor	 szólalok	 fel	 mások	 helyett	 is,	 nem	 igaz,
Jason?	Na	mindegy	–	és	csak	azért	tartott	szünetet,	hogy	gyorsan	ihasson
egy	korty	bort	–,	de	nem	javasolhatom	Jasonnak,	hogy	beszéljen	magával,
ha	nincs	rá	garancia,	hogy	nem	kerül	bajba	miatta.
Strike	 eltűnődött,	 vajon	 mit	 gondol	 ez	 a	 nő,	 mégis	 mi	 beleszólása

lehetne	 ebbe.	A	 helyzet	 az,	 hogy	 Jason	 és	Vihar	 is	 elhallgattak	 bizonyos
dolgokat	 a	 rendőrség	 elől,	 és	 akármilyen	 okuk	 is	 volt	 erre,	 bármilyen
értékesnek	 vagy	 értéktelennek	 is	 bizonyul	 ez	 az	 információ,	 ostobán
viselkedtek	és	könnyen	lehet,	hogy	ártottak	is	a	nyomozásnak.
–	 Nem	 hinném,	 hogy	 bármelyikük	 is	 bajba	 kerülhetne	 –	 hazudott

könnyedén.
–	 Hát	 oké,	 azért	 ezt	 jó	 hallani	 –	 nyugtázta	 Vihar	 valamelyest

elégedettebben	 –,	 mert	 hát	 igenis	 szeretnénk	 segíteni,	 nyilván.	 Mert	 hát
Jasonnak	 is	 mondtam,	 ha	 ez	 a	 pasas	 a	 testkép-integrációs	 közösségben
vadászik,	ami	lehetséges…	hát	akkor	a	francba	is,	akkor	kötelességünk	 is
segíteni.	 És	 engem	 nem	 is	 lepne	 meg	 ez,	 mármint	 amilyen	 sértéseket
kapunk	 az	 oldalon,	 az	 a	 gyűlölet…	 hihetetlen.	 Mármint	 nyilván
tudatlanságból	 ered,	 de	még	 olyanok	 is	 csak	 sértegetnek,	 akiktől	 inkább
azt	 várnánk,	 hogy	 mellettünk	 legyenek,	 olyanok,	 akik	 pontosan	 tudják,
milyen,	ha	az	ember	hátrányos	megkülönböztetéssel	él.
Megjöttek	 az	 italok.	 Strike	 elszörnyedve	 nézte,	 ahogy	 a	 kelet-európai

pincér	egy	jéggel	megrakott	pohárba	önti	az	üvegből	a	sörét.
–	Hé!	–	szólt	rá	élesen.
–	 Nem	 hűtött	 a	 sör	 –	 felelte	 a	 pincér.	 Nyilvánvalóan	 meglepte	 Strike



reakciója,	amit	nyilvánvalóan	túlzottnak	érzékelt.
–	 A	 kurva	 életbe	 már	 –	 mormogta	 Strike,	 és	 kihalászta	 a	 jeget	 a

poharából.	Épp	elég	baj,	hogy	ő	fizeti	a	vaskos	számlát	az	ebéd	után,	nem
kell	még	jég	is	a	sörébe.
A	pincér	kissé	talán	sértődött	tekintettel	tette	Vihar	elé	a	második	pohár

bort;	 Robin	 pedig	 megragadta	 a	 lehetőséget:	 –	 Jason,	 amikor	 először
lépett	kapcsolatba	Kelsey-vel…
De	Vihar	 letette	 a	poharát	 és	megint	 letorkolta:	–	 Ja,	na,	megnéztem	a

logókat,	és	Kelsey	még	decemberben	látogatott	először	az	oldalra.	Ja,	ezt
elmondtam	 a	 rendőrségnek	 is,	meg	 is	mutattam	 nekik	mindent.	Magáról
kérdezősködött	 –	 közölte	 Strike-kal	 valami	 olyan	 hangon,	 amiből
kicsengett,	 hogy	 Strike-nak	 legalábbis	 örülnie	 kellett	 volna,	 hogy	 valaki
megemlítette	 az	 oldalán.	 –	Aztán	 összetalálkozott	 Jasonnel,	 e-mail	 címet
cseréltek,	és	onnantól	közvetlenül	kommunikáltak,	ugye,	Jason?
–	Aha	–	nyögte	ki	elhalóan	a	fiú.
–	Aztán	 feldobta,	 hogy	 találkozzanak,	 Jason	meg	megkeresett	 engem,

ugye,	 Jason?	…alapvetően	 csak	 úgy	 érezte,	 nyugodtabb	 lenne,	 ha	 én	 is
jönnék,	 mert	 hát	 végül	 is	 ez	 csak	 az	 internet,	 nem?	 Az	 ember	 sosem
tudhatja.	Bárki	lehetett	volna.	Lehetett	volna	férfi	is.
–	 És	 miért	 akart	 találkozni	 Kel…	 –	 kérdezte	 volna	 Robin	 Jasont,	 de

Vihar	megint	megelőzte.
–	Hát	nyilván	mindkettejüket	maga	érdekelte	–	fordult	ismét	Strike-hoz

Vihar.	 –	 Kelsey	 kíváncsivá	 tette	 Jasont,	 nem?	 Mert	 ő	 tudott	 magáról
mindent	 –	 folytatta,	 és	 olyan	 ravasz	 kis	 mosolyt	 villantott,	 mintha
mindketten	ugyanazon	kompromittáló	titkok	birtokában	lennének.
–	Na	és	mit	mondott	magának	Kelsey	rólam,	Jason?	–	kérdezte	a	fiútól

Strike.
Jason	 paprikavörös	 lett,	 hogy	 Strike	 megszólította,	 és	 Robin	 hirtelen

elgondolkodott,	 nem	 lehet-e,	hogy	meleg.	Elég	 sokat	olvasgatta	 a	 fórum
bejegyzéseit,	és	egyes	posztolók	fantáziáiban	(bár	nem	mindben)	erotikus
felhangokat	is	felfedezni	vélt:	ezek	végletes	példája	volt	<<®ayo˘ngo¯>>.
–	Azt	mondta	–	motyogta	maga	elé	Jason	–,	hogy	a	bátyja	ismeri	magát.

Hogy	dolgozott	magával.
–	 Tényleg?	 –	 kérdezett	 vissza	 Strike.	 –	 Biztos,	 hogy	 azt	 mondta,	 a

bátyja?
–	Aha.
–	Csak	mert	nem	volt	bátyja.	Csak	egy	nővére.



Jason	 felemás	 két	 szeme	 idegesen	 végigugrált	 az	 asztalon	 lévő
tárgyakon,	aztán	visszatért	Strike-hoz.
–	Eléggé	biztos	vagyok	benne,	hogy	a	bátyját	említette.
–	És	a	seregben	dolgozott	velem	vajon?
–	Nem,	nem	a	seregben,	azt	hiszem.	Később.
Állandóan	hazudott…	Ha	kedd	volt,	azt	mondta,	szerda	van.
–	 Na,	 hát	 én	 úgy	 emlékszem,	 azt	 mondta,	 a	 pasijától	 hallotta	 –	 szólt

közbe	Vihar.	–	Azt	mondta	nekünk,	van	egy	Neil	nevű	barátja,	emlékszel,
Jason?
–	Niall	–	motyogta	a	fiú.
–	Igen?	Jó,	akkor	Niall.	Ő	vette	fel,	miután	beültünk	kávézni,	emlékszel?
–	 Várjon	 csak!	 –	 emelte	 fel	 a	 kezét	 Strike,	 Vihar	 pedig	 szófogadóan

elhallgatott.	–	Maguk	látták	Niallt?
–	Aha	–	bólintott	Vihar.	–	Ő	vette	fel	utána.	A	motorján.
Rövid	szünet	következett.
–	 Egy	 motoros	 férfi	 vette	 fel	 a…	 hol	 is	 találkoztak	 vele?	 –	 foglalta

össze	Strike,	és	a	nyugodt	hangja	dacára	veszettül	dörömbölt	a	szíve.
–	A	Café	Rouge-ban	a	Tottenham	Court	Roadon	–	felelte	Vihar.
–	Az	nincs	is	messze	az	irodánktól	–	jegyezte	meg	Robin.
Jason	még	jobban	elvörösödött.
–	 Ó,	 Kelsey	 és	 Jason	 tisztában	 voltak	 vele,	 ha-ha!	 Igazából	 remélte,

hátha	 benéz	 Cormoran	 is,	 nem,	 Jason?	 Ha-ha-ha!	 –	 nevetett	 vidáman	 a
lány,	miközben	visszajött	a	pincér	az	előételével.
–	Jason,	egy	motoros	férfi	vette	fel	Kelsey-t?
Vihar	épp	evett,	így	Jason	végre	megszólalhatott.
–	Aha	–	pillantott	lopva	Strike-ra.	–	Kicsit	feljebb	az	utcán	várt	rá.
–	Azt	 látta,	hogy	nézett	ki?	–	kérdezgette	 tovább	Strike,	bár	 (helyesen)

előre	látta	a	választ.
–	Nem,	hát	úgy…	hát	a	sarkon	állt	bent	egy	utcában.
–	És	 nem	vette	 le	 a	 sisakját	 –	 szólt	 közbe	Vihar.	Leöblített	 egy	 falatot

egy	korty	borral,	hogy	minél	hamarabb	visszatérhessen	a	beszélgetésbe.
–	Milyen	színű	motorja	volt,	nem	emlékszik?	–	lépett	tovább	Strike.
Vihar	úgy	gondolta,	fekete	volt,	de	Jason	biztosan	állította,	hogy	piros;

abban	megegyeztek,	hogy	bőven	 túl	messze	 állt,	 hogy	a	 típusát	 le	 tudják
olvasni.
–	 Emlékeznek,	 mondott	 bármi	 mást	 a	 barátjáról	 Kelsey?	 –	 kérdezte

Robin.



Mindketten	a	fejüket	rázták.
Vihar	 hosszas	 fejtegetésbe	 fogott	 az	 oldala	 által	 kínált	 tanácsadó	 és

segítő	funkciókról,	de	a	felénél	kihozták	a	főfogásokat.	Jason	csak	akkor
szedte	össze	a	bátorságát,	hogy	közvetlenül	Strike-hoz	szóljon,	amikor	a
nő	teli	szájjal	sült	krumplit	rágott:	–	Szóval	igaz?	–	szegezte	neki	hirtelen.
Ahogy	kimondta,	megint	élénkvörösre	pirult	az	arca.
–	Mi	igaz?	–	nézett	rá	Strike.
–	Hogy	maga…	hogy…
Vihar	 lendületes	 rágás	 közepette	 odahajolt	 Strike-hoz	 a	 kerekes

székéből,	az	alkarjára	tette	a	kezét,	és	lenyelte	a	falatot.
–	Hát	 hogy	 saját	maga	 csinálta	 –	 suttogta,	 és	mintha	még	kacsintott	 is

volna	hozzá.
A	lány	vastag	combjai	finoman	arrébb	csúsztak,	ahogy	felemelkedett	a

kerekes	 székében	 –	 maguk	 hordozták	 a	 súlyukat,	 nem	 csak	 lógtak	 le	 a
mozgásképes	 törzsről.	 Strike	 olyanokkal	 volt	 együtt	 a	 Selly	 Oak
kórházban,	 akik	 deréktól	 lefelé	megbénultak,	 vagy	 akiknek	mind	 a	 négy
végtagja	használhatatlanná	vált	a	háborús	sérüléseiktől;	 látta	az	elsorvadt
lábukat,	hogy	hogyan	 tanulták	meg	a	 törzsük	mozgásával	kompenzálni	a
derékon	 aluli	 holtsúlyt.	 Most	 először	 csapta	 fejbe	 teljes	 erővel,	 mit	 is
csinál	Vihar.	Egyáltalán	nem	is	volt	szüksége	kerekes	székre.	Tökéletesen
egészséges	volt.
Fura	 módon	 Robin	 arckifejezése	 láttán	 tudott	 nyugodt	 és	 udvarias

maradni,	mert	a	lány	ellenszenvtől,	dühtől	csöpögő	pillantásával,	ahogy	az
Viharra	 nézett,	 Strike	 is	 valahogy	 kieresztette	 a	 gőzt.	 Ismét	 Jasonhoz
fordult.
–	 El	 kell	 mesélnie,	 mit	 mondott	 magának	 Kelsey,	 csak	 akkor	 tudom

megmondani,	igaz-e	vagy	sem.
–	 Hát	 –	 felelte	 Jason,	 aki	 jóformán	 neki	 sem	 kezdett	 még	 a	 fekete

Angus-marhából	 készült	 hamburgerének	 –,	 Kelsey	 azt	 mesélte,	 maga
egyszer	lement	a	kocsmába	a	bátyjával	és…	és	berúgott,	és	elárulta	neki	az
igazat.	 Szerinte	 maga	 egyszer	 kisétált	 a	 bázisról	 Afganisztánban	 egy
pisztollyal,	a	sötétben	olyan	messze	ment,	ameddig	csak	bírt,	aztán…	aztán
lábon	lőtte	magát,	és	rávette	az	orvost,	hogy	vágja	le	magának.
Strike	nagyot	kortyolt	a	söréből.
–	És	ezt	pontosan	miért	csináltam?
–	Tessék?	–	pislogott	zavartan	Jason.
–	Rokkantként	le	akartam	szerelni	a	seregből,	vagy…?



–	 Ja,	 nem!	 –	 kapott	 észbe	 Jason,	 és	 mintha	 furcsán	 sértődöttnek	 tűnt
volna.	 –	 Nem,	 hanem	 maga…	 –	 olyan	 mélyen	 elpirult,	 hogy	 Strike
nehezen	 tudta	 elképzelni,	 maradt-e	 elég	 vér	 a	 teste	 többi	 részében	 –	…
olyan	 volt,	 mint	 mi.	 Hogy	 szüksége	 volt	 rá	 –	 suttogta.	 –	 Muszáj	 volt
amputálttá	válnia.
Robin	hirtelen	úgy	érezte,	képtelen	ránézni	Strike-ra;	úgy	tett,	mintha	a

fél	 pár	 cipőt	 tartó	 kezet	 ábrázoló	 fura	 festményt	 tanulmányozná.	 De
legalább	egy	kéz	volt,	benne	a	cipővel.	Ezzel	az	erővel	lehetett	volna	egy
barna	cserepes	növény	is,	amiből	egy	rózsaszín	kaktusz	nő	ki.
–	Ez	a…	báty…	aki	elmondott	Kelsey-nek	mindent	az	én	esetemről…	ez

tudta,	hogy	ő	is	le	akarja	vágni	a	lábát?
–	Nem	 hiszem,	 szerintem	 nem.	Nekem	 azt	mondta,	 a	 világon	 egyedül

nekem	mesélt	róla.
–	Szóval	azt	hiszi,	csak	egybeesés	volt,	hogy	a	bátyja	elmondta	neki…?
–	 Általában	 titokban	 szokták	 tartani	 –	 tolakodott	 vissza	 Vihar	 a

beszélgetésbe	az	első	adandó	alkalommal.	–	Nagy	stigma	jár	vele,	nagyon
nagy.	A	munkahelyemen	én	sem	mondtam	el	–	intett	a	lábai	felé	vidáman.	–
Úgy	 kell	 tennem,	 mintha	 gerincsérülés	 okozta	 volna.	 Ha	 tudnák,	 hogy
transzsérült	 vagyok,	 sosem	 értenék	 meg.	 És	 bele	 se	 menjünk,	 micsoda
előítéletek	vannak	ellenünk	az	orvosi	szakmában,	hát	az	teljesen	hihetetlen.
Kétszer	kellett	körzeti	orvost	váltanom,	én	aztán	nem	viselem	el,	hogy	már
megint	a	rohadt	pszichiátriára	küldjenek.	Nem,	Kelsey	azt	mondta	nekünk,
sosem	mondhatta	el	senkinek,	szegénykém.	Sehová	sem	fordulhatott.	Senki
sem	értette	meg.	Ezért	 lépett	kapcsolatba	velünk…	és	próbált	magával	 is,
nyilván	–	nézett	Strike-ra	némileg	 lenéző	mosollyal:	 hisz	nem	úgy,	mint
ők,	 a	nyomozó	nem	méltatta	válaszra	Kelsey	 segélykérését.	–	De	higgye
el,	 nincs	 egyedül.	 Amint	 sikerül	 elérniük,	 amit	 akartak,	 a	 látogatók
általában	 otthagyják	 a	 közösségünket.	Mi	 tudjuk,	 értjük…	 de	 azért	 sokat
jelentene,	ha	maradnának	néhányan,	és	elmondanák,	milyen	érzés,	amikor
végre	olyan	testben	lehetnek,	amiben	élni	akarnak.
Robin	aggódott,	hogy	Strike-nak	felforr	az	agyvize	ebben	az	udvarias,

fehér	 helyiségben,	 ahol	 a	 művészet	 szerelmesei	 diskurálnak	 körben
illedelmesen,	 halkan.	 De	 nem	 számolt	 azzal,	 milyen	 erős	 önkontrollt
sajátított	 el	 a	 volt	 különleges	 nyomozó	 a	 hosszú,	 kihallgatásokkal	 töltött
évei	 alatt.	 Talán	 kicsit	 morcos	 volt	 az	 udvarias	 mosoly,	 amit	 Viharra
villantott,	 de	 egyszerűen	 csak	 Jasonhoz	 fordult	 megint,	 és	 folytatta:	 –
Szóval	 nem	 gondolja,	 hogy	 Kelsey	 bátyjának	 az	 ötlete	 volt,	 hogy	 írjon



nekem?
–	Nem	–	felelte	a	fiú.	–	Szerintem	az	ő	ötlete	volt.
–	És	egészen	pontosan	mit	akart	tőlem?
–	Hát	nyilván	 azt	 –	 szólt	 közbe	 Vihar	 már	 majdnem	 nevetve	 –,	 hogy

adjon	tanácsot,	hogy	csinálhatja	meg	ő	is,	amit	maga	megcsinált?
–	 Maga	 is	 ezt	 gondolja,	 Jason?	 –	 érdeklődött	 Strike,	 a	 fiú	 pedig

bólintott.
–	Aha…	azt	 akarta	 tudni,	milyen	 súlyos	 sérülést	 kell	 okoznia	 a	 lábán,

hogy	levágják,	és	azt	hiszem,	talán	olyasvalamire	is	gondolt,	hogy	maga
talán	bemutatja	az	orvosnak,	aki	a	magáét	csinálta.
–	 Igen,	 ez	 az	 örök	 probléma	 –	 szólt	 közbe	 Vihar;	 nyilvánvalóan

fogalma	 sem	 volt	 róla,	 milyen	 hatással	 van	 Strike-ra	 –,	 megbízható
sebészt	találni.	Mert	általában	tökéletesen	elutasítóak.	Volt,	aki	bele	is	halt,
hogy	saját	maga	akarta	megcsinálni.	Volt	egy	csodás	sebész	Skóciában,	aki
csinált	 néhány	 amputációt	 testkép-integrációs	 zavarban	 szenvedőknek,	 de
őt	 leállították.	 Jó	 tíz	 évvel	 ezelőtt.	 Van,	 aki	 külföldre	 megy,	 de	 ha	 az
embernek	nincs	pénze,	ha	nem	engedheti	meg	magának,	hogy	utazzon…
azért	 meg	 lehet	 érteni,	 miért	 akarta	 Kelsey	 rátenni	 a	 kezét	 a	 maga
kontaktjaira!
Robin	 kése-villája	 csörömpölve	 kiesett	 a	 kezéből;	 Strike	 helyett	 is

átérezte,	mennyire	 sértő	 lehet	 ez	 neki.	A	 kontaktjaira!	Mintha	 a	 levágott
lába	valami	ritkaság	lenne,	amit	Strike	a	feketepiacon	szerzett	be…
Strike	még	tizenöt	percig	kérdezgette	Jasont	és	Vihart	is,	mielőtt	arra	a

következtetésre	 jutott,	 hogy	 semmi	 további	 hasznosat	 nem	 tudnak.	 A
Kelsey-vel	 való	 egyetlen	 találkozásuk	 történetéből	 egy	 értetlen,
kétségbeesett	 lány	 képe	 bontakozott	 ki,	 aki	 olyan	 erős	 vágyat	 érzett	 az
amputációra,	hogy	tulajdonképpen	bármit	megtett	volna	érte	–	két	virtuális
barátja	teljes	támogatásával.
–	Hát	igen	–	sóhajtott	Vihar.	–	Hát	ő	olyan	volt.	Kisebb	korában	egyszer

már	próbálkozott	is,	valami	dróttal.	De	mások	meg	annyira	akarták,	hogy
a	 vonat	 elé	 tették	 a	 lábukat.	 Egy	 srác	 megpróbálta	 lefagyasztani	 a	 lábát
folyékony	 nitrogénnel.	 Egy	 amerikai	 lány	 meg	 direkt	 elrontott	 egy
síugrást,	csak	hát	olyankor	fennáll	a	veszély,	hogy	az	ember	esetleg	nem
pontosan	annyira	sérül	le,	amennyire	akar…
–	Na	és	maga	pontosan	mennyire	akar?	–	kérdezte	tőle	Strike.	Az	előbb

már	intett	a	pincérnek	a	számláért.
–	 Én	 gerincvelő-szakadást	 akarok	 –	 felelte	 Vihar	 tökéletes



nyugalommal.	 –	 Ja,	 szóval	 deréktól	 lefelé	 bénulást.	 Ideális	 esetben
orvossal	csináltatnám.	Addig	meg	azért	elkezdtem	anélkül	–	intett	ismét	a
kerekes	széke	felé.
–	 Mármint	 használja	 a	 mozgássérült	 mosdókat,	 a	 felvonókat,	 az

ilyesmit,	mi?	–	nézett	rá	Strike.
–	Cormoran!	–	szólt	közbe	Robin	figyelmeztetőleg.
Gondolta,	 hogy	 ilyesmi	 lehet	 a	 vége.	A	 férfi	 stresszes	 volt	 és	 keveset

aludt.	De	minden	bizonnyal	örülnie	kellene,	jegyezte	meg	magában	Robin,
hogy	előbb	legalább	megszerezték	a	szükséges	információt.
–	Ez	egy	pszichés	szükséglet	–	felelte	Vihar	teljes	nyugalommal.	–	Már

gyerekkorom	 óta	 tisztában	 vagyok	 vele.	 Rossz	 testbe	 születtem.	 Muszáj
mozgássérültnek	lennem.
Megjött	a	pincér,	Robin	nyújtotta	a	kezét	a	számláért,	mert	Strike	észre

sem	vette.
–	Gyorsan,	 legyen	 szíves!	 –	 szólt	még	 a	mogorvának	 tűnő	 pincérnek.

Ugyanaz	a	férfi	volt,	akire	Strike	rászólt	a	söröspohárban	lévő	jég	miatt.
–	És	sok	mozgássérültet	ismer,	mi?	–	kérdezte	Strike	épp	Vihartól.
–	Ismerek	néhányat	–	válaszolt	a	nő.	–	Nyilván	sok	a	közös	pon…
–	Kurvára	semmi	közös	nincs	magukban.	De	kurvára	semmi.
–	 Tudtam!	 –	 nyögte	 halkan	 maga	 elé	 Robin,	 majd	 kikapta	 a	 pincér

kezéből	 a	 bankkártyaolvasót,	 és	 beledugta	 a	 Visa-kártyáját.	 Strike	 már
állva	tornyosult	Vihar	fölé,	aki	hirtelen	mintha	idegesnek	tűnt	volna;	Jason
hátrahőkölve	ült,	mintha	teljesen	el	akart	volna	tűnni	a	kapucnija	alatt.
–	 Jöjjön,	 Corm…	 –	 kezdte	 Robin,	 és	 gyorsan	 kihúzta	 a	 kártyát	 a

terminálból.
–	 Csak	 hogy	 tudják	 –	 Strike	 Viharhoz	 és	 Jasonhoz	 intézte	 a	 szavait,

Robin	 pedig	 fogta	 a	 kabátját,	 és	 igyekezett	 elvonszolni	 az	 asztaltól	 a
főnökét.	 –	 Felrobbantották	 a	 járművet,	 amiben	 utaztam.	 –	 Jason	 már
mindkét	 kezével	 elfedte	 paprikavörös	 arcát,	 szeméből	 könnyek
csordogáltak.	Viharnak	csak	elakadt	a	lélegzete.	–	A	sofőrt	kettészakította	a
robbanás,	na,	azzal	aztán	eléggé	felhívta	magára	a	figyelmet,	mi?	–	vágta
durván	Vihar	fejéhez.	–	Csak	hát	meghalt,	szóval	kurvára	mégse.	A	másik
srácnak	a	fél	arca	szakadt	le,	nekem	a	lábam.	A	legkevésbé	sem	akartam,
hogy…
–	 Jól	 van	 –	 szólt	 közbe	 Robin,	 és	 megragadta	 Strike	 karját.	 –	 Mi

megyünk	is.	Nagyon	köszönjük,	hogy	találkozott	velünk,	Jason…
–	 Kérjenek	 segítséget!	 –	 jelentette	 ki	 hangosan	 Strike,	 és	 Jasonra



mutatott,	 bár	 hagyta,	 hogy	 Robin	 elrángassa	 onnan.	 Minden	 vendég	 és
pincér	őket	bámulta.	–	De	kurvára	kérjenek.	A	fejükre!
Kint,	 a	 fákkal	 szegélyezett	 úton	 már	 majdnem	 egy	 egész	 sarokra

távolodtak	 el	 a	 galériától,	 mire	 Strike	 végre	 megint	 normálisan	 vette	 a
levegőt.
–	Jól	van	–	szólalt	meg,	bár	Robin	nem	is	mondott	semmit.	–	Hát	maga

figyelmeztetett.	Sajnálom.
–	 Semmi	 baj	 –	 felelte	 kedvesen	 a	 lány.	 –	 Megkaptunk	 mindent,	 amit

akartunk.
Némán	mentek	tovább.
–	Maga	fizetett?	Észre	se	vettem.
–	Igen.	Majd	kiveszem	a	kiskasszából.
Mentek	tovább.	Körülöttük	nyüzsögtek	az	elfoglalt,	jólöltözött	férfiak	és

nők.	 Bohém	 kinézetű,	 rasztahajú	 lány	 libbent	 el	 mellettük	 hosszú,
kasmírmintás	 ruhában,	de	az	ötszáz	 fontos	 táskájáról	kiderült,	hogy	pont
olyan	hiteltelen	hippi,	mint	amilyen	hamis	mozgássérült	Vihar.
–	De	legalább	nem	ütötte	meg	–	jegyezte	meg	Robin.	–	Abban	a	kerekes

székben.	A	sok	művészetrajongó	szeme	előtt.
Strike	elnevette	magát.	Robin	csak	a	fejét	rázta.
–	Tudtam,	hogy	nem	bírja	ki	–	sóhajtotta,	de	azért	mosolygott.
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Then	Came	the	Last	Days	of	May
(És	jöttek	május	utolsó	napjai)

De	 hát	 azt	 hitte,	 hogy	 meghalt!	 Nem	 aggasztotta,	 hogy	 nem	 látta	 a
hírekben,	 végül	 is	 csak	 egy	 kurva	 volt.	 Arról	 se	 talált	 soha	 semmit	 a
lapokban,	akit	először	csinált.	A	kurvák	kurvára	nem	számítanak,	nem	 is
léteznek,	nem	érdekelnek	senkit.	A	Titkárnő,	az	majd	nagy	hullámokat	vet,
mert	hogy	ő	annak	a	szemétnek	dolgozik	–	szép,	tisztes	életű	lány,	csinos
vőlegénnyel,	az	ilyenekért	megőrülnek	az	újságok…
Fel	 nem	 tudta	 fogni,	 hogy	 lehet	 életben	 az	 a	 kurva.	 Még	 emlékezett,

milyen	 érzés	 volt,	 amikor	 a	 késsel	 nekiállt	 a	 törzsének,	 arra	 a	 pukkanó,
lyukadó	 hangra,	 ahogy	 a	 fémpenge	 átszúrta	 a	 bőrt,	 ahogy	 az	 acél
megcsúszott	 a	 csonton,	 ahogy	 ömlött	 a	 vér.	 Egyetemisták	 találtak	 rá	 az
újság	szerint.	Kurva	egyetemisták!
De	az	ujjai	azért	megvannak.
És	még	egy	fantomképet	is	összerakott.	Mekkora	kibaszott	vicc!	Ezek	a

rendőrök	csak	egyenruhába	bújtatott	majmok	mind!	Komolyan	azt	hitték,
hogy	ezzel	a	képpel	majd	 jobb	 lesz?	Egyáltalán	nem	is	hasonlított	 rá,	de
egyáltalán	nem,	ez	bárki	lehetett	volna,	fehér	vagy	fekete.	Hangosan	el	is
nevette	volna	magát,	ha	Az	nem	lett	volna	itt,	de	Az	nem	értékelte	volna,
hogy	egy	halott	kurván	meg	egy	fantomképen	nevet…
Az	most	egész	nap	pattogott	ott	neki.	Keményen	jóvá	kellett	tennie,	hogy

keményen	bánt	Azzal,	bocsánatot	kellett	kérnie,	játszani	a	jófiút.	„Zaklatott
voltam”,	 mondta,	 „tényleg	 zaklatott.”	 Össze	 kellett	 Azzal	 bújnia,	 kurva
virágokat	venni	neki	és	otthon	maradni,	hogy	jóvá	tegye	a	dühkitörését,	és
Az	 most	 már	 ki	 is	 használta	 ezt,	 ahogy	 a	 nők	 mindig,	 igyekezett	 még
többet	kapni,	amennyit	csak	lehet.
–	Nem	szeretem,	amikor	nem	vagy	itt!
Hát	majd	kurvára	TE	nem	leszel	itt,	ha	így	folytatod!
Beadott	 neki	 valami	 lófasz	 mesét,	 hogy	 talán	 kap	 valami	 munkát,	 de

most	 először	 Az	 komolyan	 rá	 is	 mert	 kérdezni,	 a	 hülye	 picsa:	 kitől
hallottad?	Meddig	leszel	oda?



Csak	 nézte,	 ahogy	 Az	 ott	 nyomja	 a	 hülyeséget,	 és	 elképzelte,	 ahogy
felemeli	 az	 öklét,	 és	 olyan	 erővel	 csap	 oda	 a	 kibaszott	 ronda	 pofájába,
hogy	összevissza	törnek	a	csontjai…
De	mégis,	még	egy	kicsit	szükség	van	Arra,	legalább	addig,	amíg	meg

nem	csinálja	a	Titkárnőt.
Az	még	mindig	 szerette	őt,	 ez	 a	 legnagyobb	ütőkártyája	–	 tudta,	 hogy

bármikor	 ráncba	 szedheti,	 ha	 meglengeti	 előtte,	 hogy	 végleg	 elhagyja.
Úgyhogy	 csak	 vitte	 a	 virágot,	 csókolgatta,	 kedves	 volt	 vele,	 és	 ettől	 a
dühének	 emléke	 is	megpuhult,	 elhalványul	Annak	 az	 ostoba,	 összevissza
agyában.	Néha	 egy	kis	 nyugtatót	 is	 kevert	 az	 italába,	 csak	 egy	kis	 plusz,
hogy	Az	még	 ingatagabb	 legyen,	 zokogjon	 csak	 a	 vállán,	 kapaszkodjon
belé.
Türelmesen,	kedvesen,	de	határozottan.
És	végül	belement	–	egy	hétig	távol	lehet,	egy	egész	hétig,	és	azt	tehet,

amit	akar.
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Harvester	of	eyes,	that’s	me.
(Szemek	aratója,	az	vagyok	én.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Harvester	of	Eyes’
(Szemek	aratója)

Eric	Wardle	felügyelő	egyáltalán	nem	örült,	hogy	Jason	és	Vihar	hazudtak
az	embereinek,	de	Strike	mégis	az	elvárhatónál	kevésbé	találta	mérgesnek,
amikor	Wardle	javaslatára	találkoztak	egy	sörre	hétfő	este	a	Feathersben.
Meglepő	 nyugalmának	 egyszerű	 oka	 volt,	 mert	 az	 az	 új	 részlet,	 hogy
Kelsey-t	 egy	 motoros	 férfi	 vette	 fel	 a	 Café	 Rouge-beli	 találkozó	 után,
tökéletesen	illett	legújabb	elméletébe.
–	Emlékszik	arra	a	Rayongo	nevű	pasasra	az	oldalukon?	Akinek	 ilyen

amputáltfétise	van,	és	nagyon	elhallgatott,	miután	Kelsey	meghalt?
–	Aha	–	bólintott	Strike,	 és	eszébe	 jutott,	hogy	Robin	azt	mondta,	ő	 is

kommunikált	vele.
–	Hát	megkerestük.	És	tudja,	mi	áll	a	garázsában?
Abból	 ítélve,	hogy	nem	 tartóztatták	 le,	Strike	arra	 tippelt,	nem	 találtak

újabb	testrészeket,	így	belement	a	játékba:	–	Egy	motor?
–	 Egy	 Kawasaki	 Ninja	 –	 felelte	 Wardle.	 –	 Tudom,	 hogy	 egy	 Hondát

keresünk	 –	 tette	 hozzá,	 mielőtt	 Strike	 tehette	 volna	 szóvá	 –,	 de	 teljesen
összeszarta	magát,	amikor	bekopogtunk.
–	Mint	a	legtöbb	ember,	ha	a	Különleges	Nyomozó	Egység	megjelenik

náluk.	Halljuk	tovább!
–	Ideges	kis	fickó,	a	neve	Baxter,	üzletkötő,	és	nincs	alibije	se	a	2–3-ai,

se	a	29-ei	hétvégére.	Elvált,	nincs	gyereke,	azt	állítja,	hogy	otthon	maradt
és	 nézte	 a	 királyi	 esküvőt.	Maga	 bekapcsolta	 volna	 a	 királyi	 esküvőt,	 ha
nincs	nő	a	házban?
–	Biztos	 hogy	nem	–	 helyeselt	 Strike,	 aki	 csak	 a	 híradóban	 látott	 róla

képeket.
–	 Azt	 mondja,	 a	 motor	 a	 bátyjáé	 és	 ő	 csak	 vigyáz	 rá,	 de	 egy	 kis



beszélgetés	 után	 bevallotta,	 hogy	 néhányszor	 azért	 kivitte	 az	 útra.
Úgyhogy	most	már	tudjuk,	hogy	el	tud	vezetni	egy	motort,	és	akkor	már
kölcsönözhetett	vagy	kölcsön	is	kérhetett	egy	Hondát.
–	És	az	internetes	oldalról	mit	mond?
–	Azt	teljesen	elbagatelizálta,	azt	mondja,	csak	nézelődik,	ez	nem	jelent

semmit,	nem	is	izgatják	a	végtagcsonkok,	de	azért	amikor	megkérdeztük,
hogy	 megnézhetjük-e	 a	 számítógépét,	 az	 nagyon	 nem	 tetszett	 neki.	 Azt
mondta,	beszélni	akar	az	ügyvédjével,	mielőtt	válaszol.	Ebben	maradtunk,
de	holnap	majd	visszamegyünk	megint.	Egy	kis	baráti	beszélgetésre.
–	És	azt	bevallotta,	hogy	kommunikált	a	neten	Kelsey-vel?
–	Nehezen	tudná	tagadni,	mikor	nálunk	van	a	csaj	laptopja	meg	a	logók

Vihartól.	Arról	kérdezgette	Kelsey-t,	mit	tervez	a	lábával,	ajánlgatta,	hogy
találkozzanak,	de	ő	lepattintotta…	a	neten	legalábbis.	A	francba,	utána	kell
néznünk	rendesen	–	mondta	Wardle	Strike	szkeptikus	arckifejezése	láttán.
–	 Nincs	 alibije,	 van	 motorja,	 izgatja	 az	 amputáció,	 és	 próbált	 vele
találkozni!
–	Hát	persze	–	bólintott	Strike.	–	És	más	nyom	van?
–	Na,	ezért	akartam	magával	találkozni.	Megtaláltuk	ezt	a	maga	Donald

Laingjét.	A	Wollaston	Close-on	lakik,	az	Elephant	and	Castle-nél.
–	Tényleg?	–	nézett	nagyot	Strike,	mert	valóban	meglepődött.
Wardle	 elvigyorodott;	 ki	 akarta	 élvezni,	 hogy	 végre	 egyszer	 ő	 lepte

meg	Strike-ot.
–	 Aha,	 és	 beteg	 is.	 Egy	 netes	 jótékonysági	 oldalon	 keresztül	 találtuk

meg.	Felhívtuk	őket,	és	megadták	a	címét.
Persze	épp	ez	a	különbség	kettejük	között,	gondolta	Strike:	Wardle-nek

még	mindig	ott	a	jelvénye,	a	hatásköre,	és	valami	olyan	hatalma,	amiről	ő
lemondott,	amikor	leszerelt	a	seregből.
–	És	találkoztak	is	vele?	–	kérdezte.
–	 Kiküldtem	 egy-két	 embert,	 de	 nem	 volt	 otthon.	 A	 szomszédok

megerősítették,	hogy	ott	lakik.	Bérli	a	helyet,	egyedül	él,	és	úgy	tűnik,	elég
beteg.	 Azt	 mondták,	 most	 hazament	 egy	 kicsit	 Skóciába.	 Valami	 barátja
temetésére.	Elvileg	nemsokára	visszajön.
–	 Kurvára	 valószínű	 –	 morogta	 Strike	 a	 sörébe.	 –	 Megeszem	 ezt	 a

korsót,	ha	Laingnek	egyetlen	barátja	is	maradt	Skóciában.
–	 Hát,	 ahogy	 gondolja	 –	 nézett	 rá	 Wardle	 félig	 vidáman,	 félig

türelmetlenül.	–	Gondoltam,	örülni	fog,	hogy	a	maga	gyanúsítottjainak	is
utánamegyünk.



–	Örülök	is	–	vágta	rá	Strike.	–	És	tényleg	rendesen	beteg,	hm?
–	A	 szomszéd	 azt	mondja,	 botokkal	 jár.	Úgy	 tűnik,	 egy	 csomót	 kellett

kórházban	feküdnie.
A	 fejük	 felett	 a	 bőrborításba	 ágyazott	 tévékészüléken	 a	 múlt	 havi

Arsenal–Liverpool-meccs	ment	 lenémítva.	Strike	nézte,	ahogy	van	Persie
bevarrja	 azt	 a	 tizenegyest;	 eszébe	 jutott,	 hogy	 amikor	 otthon	 nézte	 ezt	 a
meccset	 a	 hordozható	 tévéje	 aprócska	 képernyőjén,	 azt	 hitte,	 ezzel	 talán
rég	 áhított	 győzelmet	 arathat	 az	 Arsenal.	 De	 persze	 nem	 így	 történt.	 Az
Ágyúsok	épp	olyan	rossz	időszakot	éltek,	mint	ő.
–	Van	most	valakije?	–	kérdezte	hirtelen	Wardle.
–	Mi?	–	kérdezett	vissza	Strike	döbbenten.
–	 Cocónak	 tetszett	 a	 múltkor	 –	 Wardle	 jól	 láthatóan	 gúnyosan

elvigyorodott,	 hogy	 minél	 jobban	 jelezze	 Strike-nak,	 mennyire
nevetségesnek	 gondolja	 ezt.	 –	A	 nejem	barátnője	Cocónak.	Emlékszik,	 a
piros	hajú.
Strike	felidézte,	hogy	Coco	varietétáncos.
–	Megígértem,	hogy	megkérdezem	–	 folytatta	a	nyomozó.	–	Mondtam

neki,	hogy	maga	milyen	szerencsétlen	egy	marha.	Azt	mondja,	az	nem	baj.
–	 Mondja	 meg	 neki,	 hogy	 nagyon	 hízelgő	 –	 felelte	 Strike,	 teljesen

őszintén	–,	de	ja,	van	valakim.
–	Nem	a	munkatársnője,	ugye?	–	nézett	rá	Wardle.
–	Nem	–	nézett	vissza	Strike.	–	Ő	amúgy	is	férjhez	megy.
–	Hát,	erről	lemaradt,	öregem	–	ásított	Wardle.	–	Én	kezdenék	vele.

–	 Akkor	 lássuk,	 tényleg	 jól	 értem-e	 –	 fordult	 hozzá	 Robin	 az	 irodában
másnap	 reggel.	 –	 Amint	 megtudjuk,	 hogy	 Laing	 tényleg	 a	 Wollaston
Close-on	lakik,	azt	akarja,	hogy	ne	figyeljem	tovább?
–	 Hallgasson	 már	 végig!	 –	 felelte	 Strike,	 miközben	 teát	 csinált.	 –	 A

szomszédok	szerint	elutazott.
–	Épp	most	mondta,	hogy	maga	nem	hiszi,	hogy	tényleg	Skóciában	van!
–	De	az,	hogy	a	lakása	ajtaja	azóta	zárva,	hogy	maga	figyeli,	arra	utal,

hogy	mégis	csak	valahol	máshol	van.
Egy-egy	teafiltert	dobott	a	csészékbe.
–	A	barátja	 temetése	dolgot	nem	veszem	be,	de	az	nem	 lepne	meg,	ha

tényleg	 felugrott	 volna	 Melrose-ba,	 kiverni	 egy	 kis	 pénzt	 a	 szenilis
anyjából.	 Könnyen	 lehet,	 hogy	 ez	 a	 mi	 Donnie-nk	 így	 képzeli	 el	 a



vakációzást.
–	Egyikünknek	legalább	ott	kéne	lennie,	ha	visszajönne…
–	És	egyikünk	ott	 is	 lesz	–	nyugtatta	Strike	–,	de	közben	szeretném,	ha

maga	átváltana…
–	Brockbankre?
–	Nem,	én	megyek	Brockbank	után	–	jelentette	ki	Strike.	–	Szeretném,	ha

megpróbálkozna	Stephanie-val.
–	Kivel?
–	Stephanie-val.	Whittaker	csajával.
–	De	miért?	–	kérdezte	hangosan	Robin,	mert	a	vízforraló	szokásához

híven	 egyre	 hangosabban	 zörgette	 a	 tetejét,	 egyre	 lármásabban
bugyborékoltatta	a	vizet;	bepárásodott	mögötte	az	ablak	üvege.
–	 Szeretném	 kideríteni,	 meg	 tudja-e	 mondani,	 mit	 csinált	 Whittaker

aznap,	amikor	Kelsey-t	megölték,	meg	aznap	este,	amikor	annak	a	nőnek
levágták	az	ujjait	Shacklewellben.	Egészen	pontosan	április	3-án	és	29-én.
Strike	vizet	öntött	a	teafilterekre,	belekeverte	a	tejet;	csörgött	a	kanál	a

csésze	 falán.	 Robin	 még	 nem	 tudta	 biztosan,	 örül	 vagy	 bosszantja	 a
javasolt	 változás	 a	 feladataiban.	 Általában	 úgy	 gondolta,	 örül,	 de	 az
újabban	 felbukkant	 gyanúját,	 hogy	 Strike	 próbálja	 őt	 félreállítani,	 nem
altatta	el	könnyen.
–	Komolyan	azt	gondolja	még	mindig,	lehet,	hogy	Whittaker	a	gyilkos?
–	Aha	–	bólintott	Strike.
–	De	hát	nincs	erre	semmi…
–	Egyikük	ellen	 sincs	 semmi	bizonyítékom,	nem?	–	kérdezett	 vissza	 a

főnöke.	 –	Úgyhogy	 csak	 csinálom	 tovább,	 amíg	 találok,	 vagy	 tisztázom
mind	a	hármukat.
Átnyújtotta	 Robinnak	 a	 csésze	 teát,	 aztán	 leült	 a	műbőr	 kanapéra,	 ami

most	az	egyszer	nem	szellentett	alatta.	Ez	ugyan	csak	kisebb	győzelem,	de
hát,	ha	más	nincs,	ez	is	jobb,	mint	a	semmi.
–	 Reméltem,	 hogy	 Whittakert	 ki	 tudom	 zárni	 annak	 alapján,	 ahogy

újabban	kinéz	–	kezdte	Strike	–,	de	hát,	 tudja,	 lehetett	volna	 ő	 is	 abban	a
kötött	 sapkában.	 Egyvalami	 biztos,	 pont	 ugyanolyan	 szemét	 állat,	 mint
amilyennek	 régről	 ismerem.	 Stephanie-val	 teljesen	 elrontottam	mindent,
velem	 már	 biztosan	 nem	 áll	 szóba,	 de	 maga	 talán	 még	 kezdhet	 vele
valamit.	Ha	 tud	Whittakernek	alibit	 igazolni	ezekre	az	estékre,	vagy	meg
tudja	 mondani,	 ki	 tudna,	 akkor	 át	 kell	 gondolnunk	 az	 egészet.	 Ha	 nem,
Whittaker	is	marad	a	listán.



–	És	maga	mit	fog	csinálni,	amíg	én	Stephanie-val	foglalkozom?
–	 Brockbankre	 koncentrálok.	 Azt	 találtam	 ki	 –	 Strike	 kinyújtóztatta	 a

lábait,	 és	 megerősítésnek	 ivott	 egy	 korty	 teát	 –,	 hogy	 ma	 elmegyek	 a
sztriptízklubba,	kiderítem,	mi	lett	vele.	Elegem	van	a	kebabzabálásból	meg
ruhaboltokban	álldogálásból,	hogy	hátha	meglátom	közben.
Robin	nem	felelt.
–	Mi	az?	–	kérdezte	Strike	az	arckifejezése	láttán.
–	Semmi.
–	Na,	ne	csinálja!
–	Hát	jó…	és	mi	van,	ha	tényleg	ott	van?
–	 Ezen	 a	 hídon	 majd	 akkor	 megyek	 át,	 ha…	 nem	 fogom	megütni!	 –

felelte	Strike,	mintha	kiolvasta	volna	a	gondolatait.
–	 Jól	van	–	bólintott	Robin,	de	 azért	hozzátette:	 –	Mondjuk	Whittakert

megütötte.
–	 Az	 más	 –	 vágta	 rá	 Strike,	 és	 amikor	 Robin	 nem	 felelt,	 folytatta:	 –

Whittaker	különleges.	Családtag.
Robin	kelletlenül	bár,	de	elnevette	magát.

Amikor	 Strike	 felvett	 ötven	 fontot	 egy	 bankautomatából,	mielőtt	 bement
volna	a	Commercial	Road	melletti	Szaracénba,	a	gép	aljas	módon	negatív
számlaegyenleget	 mutatott.	 Mogorva	 arccal	 átnyújtott	 egy	 tízest	 a	 rövid
nyakú	kidobónak	az	ajtóban,	aztán	áthatolt	a	klub	belsejét	eltakaró	fekete
műanyagcsíkok	 között.	 Bent	 félhomály	 uralkodott,	 de	 akkora	 azért	 nem,
hogy	ne	lehessen	látni,	általában	véve	mennyire	lepusztult	a	hely.
A	 régi	 kocsma	 belső	 terét	 teljesen	 átszabták.	 Az	 újraálmodott	 belső

valami	 nagyon	 elrontott	 művelődési	 házat	 idéző,	 halvány	 fényekkel
megvilágított,	 lelketlen	 tér	 volt.	 A	 padló	 fényesre	 vikszelt	 fenyőfa,
tükröződött	rajta	a	helyiség	egyik	oldalát	elfoglaló	pult	teljes	hosszábban
végigfutó	széles	neoncsík.
Nem	 sokkal	 dél	 után	 járt	 az	 idő,	 de	máris	 vonaglott	 egy	 lány	 az	 apró

színpadon,	a	kocsma	 túlsó	végében.	Vörös	fényárban,	megdöntött	 tükrök
közt	 táncolt,	 hogy	 gödröcskés	 bőrének	 minden	 négyzetcentiméterét	 jól
lehessen	látni;	épp	a	melltartóját	vette	 le	a	Rolling	Stones	’Start	Me	Up’-
jára.	 Összesen	 négy	 férfi	 üldögélt	 a	 bárszékeken,	 mind	 külön	 magas
asztalnál,	felváltva	nézve	a	lányt	–	aki	most	már	ügyetlenül	himbálta	magát
a	rúd	körül	–,	meg	a	SkySportsra	állított	nagy	képernyős	tévét.



Strike	egyenesen	a	pulthoz	ment.	Itt	rögtön	egy	felirat	fogadta:	„Minden
maszturbáláson	kapott	vendéget	kidobunk”.
–	 Mit	 adhatok,	 drága?	 –	 kérdezte	 a	 hosszú	 hajú,	 lilára	 festett	 szemű,

orrkarikás	pultos	lány.
Strike	 egy	 pint	 John	 Smith-t	 kért,	 és	 leült	 a	 pultnál.	 A	 kidobón	 kívül

egyetlen	férfi	alkalmazottat	látott,	ez	egy	lemezjátszó	mögött	ült	a	vetkőző
lány	 mellett.	 Köpcös	 volt,	 szőke,	 középkorú,	 és	 a	 leghalványabban	 sem
emlékeztetett	Noel	Brockbankre.
–	 Reméltem,	 hogy	 itt	 találom	 egy	 barátomat	 –	 szólt	 oda	 Strike	 a

pultosnak,	 aki	 más	 vendégek	 hiányában	 a	 pultra	 támaszkodva	 bámulta
álmodozó	tekintettel	a	tévét,	és	a	hosszú	körmeit	piszkálta.
–	Igen?	–	felelte	az	unottan.
–	Aha	–	bólintott	Strike.	–	Azt	mondta,	itt	dolgozik.
Egy	 foszforeszkáló	 zakót	 viselő	 férfi	 lépett	 a	 pulthoz,	 és	 a	 lány	 szó

nélkül	odament,	hogy	kiszolgálja.
A	 ’Start	Me	Up’	 lecsengett,	 és	 vele	 a	 lány	 produkciója	 is.	Meztelenül

leugrott	a	színpadról,	 felkapott	egy	köntöst,	és	egy	függönyön	át	eltűnt	a
helyiség	hátsó	részében.	Senki	sem	tapsolt.
Egy	nagyon	rövid,	műszálas	kimonóba	és	harisnyába	bújt	nő	surrant	ki

a	 függöny	 mögül,	 és	 elindult	 körbe	 a	 helyiségben,	 minden	 vendégnek
odatolva	 egy	 üres	 söröspoharat;	 azok	 a	 zsebükbe	 nyúltak	 és	 némi	 aprót
tettek	 bele.	 Strike-hoz	 ért	 el	 utoljára.	 Ő	 is	 bedobott	 néhány	 fontot.	 A	 nő
rögtön	 visszaindult	 a	 színpadhoz,	 ahol	 a	 pintes	 korsóba	 gyűlt	 aprót
gondosan	 letette	 a	 DJ-pult	 mellé,	 lefejtette	 magáról	 a	 kimonót,	 aztán
melltartóban,	bugyiban,	harisnyában	és	tűsarkúban	kilépett	a	színpadra.
–	Uraim,	azt	hiszem,	ez	tetszeni	fog…	fogadják,	kérem,	nagy	szeretettel

a	drága	Miát!
A	nő	nekiállt	 rázni	magát	Gary	Numan	 ’Are	“Friends”	Electric?’-jére.

Mozdulatai	és	a	zene	ritmusa	a	legeslegkisebb	egyezést	sem	mutatták.
A	 pultos	 lány	 visszatért	 a	 kényelmes	 helyére	 Strike	 közelében.	Onnan

látszott	legjobban	a	tévé,	ahol	Strike	ült.
–	Na,	 ahogy	mondtam	–	kezdte	újra	Strike	–,	 egy	barátom	azt	mondta

nekem,	hogy	itt	dolgozik.
–	Aha	–	felelte	a	lány.
–	A	neve	Noel	Brockbank.
–	Tényleg?	Nem	ismerem.
–	 Nem?	 –	 nézett	 körbe	 színpadiasan	 Strike,	 bár	 azt	 már	 úgyis



megállapította,	 hogy	 Brockbanket	 nem	 látja	 sehol.	 –	 Lehet,	 hogy	 rossz
helyre	jöttem.
Az	 első	 táncoslány	 előjött	 a	 függöny	 mögül;	 időközben	 belebújt	 egy

rágógumi-rózsaszín,	 spagettipántos	miniruhába,	 ami	 alig	 ért	 le	 az	 öléig,
és	valahogy	még	erkölcstelenebbnek	tűnt,	mint	az	előbbi	meztelenkedése.
Odament	a	foszforeszkáló	zakós	férfihoz,	és	kérdezett	tőle	valamit,	de	az
csak	a	fejét	rázta.	Körbenézett	és	elkapta	Strike	tekintetét,	rámosolygott	és
odalépett	hozzá.
–	Heló	–	köszönt.	 Ír	kiejtéssel	beszélt.	A	haja,	 amiről	Strike	a	 színpad

vörös	fényei	miatt	azt	hitte,	szőke,	 inkább	élénk	rézvörösnek	nézett	ki.	A
vastagon	felkent	narancsszínű	rúzs	meg	a	hosszú	műszempilla	alatt	rejtőző
lánynak	 ránézésre	 még	 inkább	 iskolában	 lett	 volna	 a	 helye.	 –	 Én	 Orla
vagyok.	És	te?
–	Cameron	–	 felelte	 Strike,	mert	 általában	 így	 szólították	 az	 emberek,

miután	nem	értették	jól	a	keresztnevét.
–	Na	és	akarsz	privát	táncot,	Cameron?
–	Az	hol	lenne?
–	Ottan	benn	–	mutatott	a	lány	a	függönyre,	ahol	átöltözött.	–	Még	sose

láttalak	tégedet	itt.
–	Nem.	Egy	ismerősömet	keresem.
–	Hogy	hívják	a	csajt?
–	Pasast.
–	Akkó’	rossz	helyre	jötté’,	drágám	–	nézett	rá	a	lány.
Annyira	 fiatal	 volt,	 hogy	 Strike	 már	 attól	 kicsit	 perverznek	 érezte

magát,	hogy	„drágám”-nak	szólította.
–	Meghívhatlak	egy	italra?	–	kérdezte	tőle.
A	lány	habozott.	Egy	privát	táncban	több	pénz	van,	de	hát	talán	ez	az	a

fajta	pasas,	akit	előbb	fel	kell	hevíteni	kicsit.
–	Hát	jó.
Strike	vérlázító	összeget	fizetett	ki	egy	vodka-lime-ért,	amit	a	lány	kissé

mereven	 kortyolgatott	 mellette	 a	 széken;	 a	 melle	 nagyjából	 kilógott	 a
ruhából.	A	bőre	a	meggyilkolt	Kelsey-re	emlékeztette	Strike-ot,	sima	volt
és	kemény,	de	még	jó	sok	babahájjal.	A	vállára	három	apró,	kék	csillagot
tetováltak.
–	Talán	ismered	a	barátomat	–	kezdte.	–	Noel	Brockbanknek	hívják.
A	kis	Orlának	megvolt	a	magához	való	esze.	Gyors	oldalpillantásában

gyanakvás	 és	 számítás	 vegyült	 össze.	 Mint	 a	 masszőrlány	 Market



Harborough-ban,	ő	is	azt	akarta	tudni,	nem	rendőr-e	ez	a	férfi.
–	Tartozik	valamennyivel	–	tette	hozzá	Strike.
A	 lány	 egy	 kicsit	 még	 vizsgálgatta,	 összeráncolta	 a	 különben	 sima

homlokát;	aztán,	úgy	tűnt,	bevette	a	mesét.
–	Noel	–	ismételte	a	nevet.	–	Asszem	má’	nincs	itt.	Várj	csak…	Edie!
Az	unott	pultos	le	sem	vette	a	szemét	a	tévéről.
–	Hmm?
–	Hogy	is	hívták	a	pasast,	akit	Des	kirúgott	a	múltkó’?	Aki	csak	néhány

napot	volt?
–	Nem	t’om,	hogy	hívták.
–	 Ja,	 ja,	 én	 asszem,	Noel	 volt,	 akit	 kirúgott	 –	 fordult	Orla	Strike-hoz.

Aztán	valami	hirtelen,	már	szinte	kedves	fesztelenséggel,	folytatta:	–	Adsz
egy	tízest,	’szt	megmondom	biztosan!
Strike	magában	sóhajtott,	és	a	kezébe	nyomott	egy	bankjegyet.
–	 Akkó’	 várj	 meg	 itt!	 –	 szólt	 neki	 Orla	 vidáman.	 Lecsusszant	 a

bárszékről,	 a	 tízest	 a	 bugyija	 gumijába	 dugta,	 majd	 kissé	 közönségesen
lehúzkodta	 a	 ruhája	 alját,	 és	 odasétált	 a	DJ-hez.	 Az	 fintorogva	 pillantott
Strike-ra,	amikor	Orla	mondott	neki	valamit.	Kurtán	bólintott,	a	tokás	képe
csillogott	 a	vörös	 fényben;	Orla	pedig	nagyon	elégedetten	 szaladt	vissza
Strike-hoz.
–	Gondó’tam!	–	kezdte.	–	Nem	voltam	itt,	amikor	ez	történt,	de	valami

rohama	volt,	vagy	valami.
–	Rohama?	–	ismételte	Strike.
–	Aha,	 és	 csak	az	első	hetébe’.	Nagydarab	pasas,	nem?	Bazi	nagy	álla

van?
–	Az	az	–	bólintott	Strike.
–	 Ja,	na	és	késett	 is,	há’	Des	nem	örült.	Az	ott	Des,	ottan	–	 tette	hozzá

igazán	szükségtelenül,	és	a	DJ-re	mutatott.	Az	már	gyanakodva	nézegette
Strike-ot,	miközben	váltott	 az	 ’Are	“Friends”	Electric?’	 és	Cyndi	Lauper
’Girls	 Just	Wanna	Have	 Fun’-ja	 között.	 –	Des	 épp	 jól	 leteremtette,	 hogy
késett,	és	erre	a	te	haverod	összeesett	és	csak	vonaglott	ottan.	Aszondják	–
vágta	ki	kiélvezve	a	végét	–,	össze	is	pisá’ta	magát!
Strike	 nem	 nagyon	 hitte,	 hogy	 Brockbank	 bevizelt	 volna,	 csak	 hogy

elkerülje	a	letolást	Destől.	Úgy	tűnt,	valóban	igazi	epilepsziás	rohama	volt.
–	Aztán	mi	lett?
–	A	haverod	csaja	kirohant	hátú’ró’…
–	Milyen	csaja?



–	Várjá’…	Edie!
–	Hm?
–	Ki	az	a	fekete	csaj,	tudod,	a	póthajjal?	Amelyiknek	olyan	nagy	dudái

vannak?	Akit	Des	nem	bír?
–	Alyssa	–	felelte	Edie.
–	 Alyssa	 –	 fordult	 vissza	 Strike-hoz	 Orla.	 –	 Szóval	 az	 meg	 kirohant

hátú’rú’,	elkezdett	ordibálni	Desnek,	hogy	hívjon	má’	mentőt.
–	És	hívott?
–	Aha.	El	is	vitték	a	haverod,	Alyssa	is	ment	vele.
–	És	Brock…	és	Noel	volt	már	itt	azóta?
–	Hát	 kurvára	 nem	 jó	 kidobónak,	 ha	 összeesik	 és	 összepisá’ja	magát,

csak	 mer ’	 valaki	 ordibál	 vele,	 nem?	 –	 kérdezett	 vissza	 Orla.	 –	 Azt
hallottam,	 Alyssa	 kérte	 Dest,	 adjon	 má’	 neki	 még	 egy	 esélyt,	 de	 Des
senkinek	nem	ad.
–	Úgyhogy	Alyssa	 azt	mondta	Desnek,	 hogy	 smucig	geci	 –	 szólt	 bele

Edie,	 aki	 hirtelen	 felbukkant	 az	 álmodozásból.	 –	 Erre	Des	 őt	 is	 kirúgta.
Hülye	picsa.	Kellett	neki	a	pénz,	ott	vannak	a	gyerekek.
–	És	ez	mikor	történt?	–	kérdezte	Strike	mind	a	két	lánytól.
–	Néhány	hete	–	felelte	Edie.	–	De	az	a	pasas	egy	szemétláda	volt,	szóval

nem	is	baj.
–	Pontosan	hogyan	volt	szemétláda?	–	érdeklődött	tovább	Strike.
–	Azt	mindig	lehet	látni	–	Edie	valami	megviselt	fáradtsággal	válaszolt.

–	Mindig.	Alyssának	meg	kurvára	szörnyű	ízlése	van	a	pasikban.
A	 második	 táncoslányon	 sem	 maradt	 már	 más	 a	 tangán	 kívül;	 épp

lelkesen	 rázta	a	 fenekét	a	gyér	közönség	 felé.	Két	 idősebb	 férfi	 lépett	be
épp	az	előbb,	haboztak	kicsit,	mielőtt	a	pulthoz	mentek	volna.	A	tekintetük
a	tangán	időzött,	ami	nyilvánvalóan	hamarosan	lekerül.
–	Nem	tudod	véletlenül,	hol	találom	Noelt,	hm?	–	kérdezte	Strike	Edie-

től,	aki	túl	unottnak	tűnt	ahhoz,	hogy	pénzt	kérjen	az	információért.
–	Alyssával	 él,	 valahol	Bow-ban	 –	 felelte	 a	 pultos.	 –	Alyssa	 valahogy

szerzett	magának	tanácsi	lakást,	de	állandóan	csak	hisztizett,	hogy	milyen.
Azt	 nem	 t’om,	 hol	 van	 pontosan	 –	 tette	 még	 hozzá,	 mielőtt	 Strike
érdeklődhetett	volna.	–	Nem	járkáltam	át	hozzá	vagy	valami.
–	 Szerintem	 meg	 bírta	 azt	 a	 lakást	 –	 szólt	 közbe	 fátyolosan	 Orla.	 –

Aszondta,	van	közel	egy	jó	bölcsőde.
A	 lány	 a	 színpadon	 közben	 kibújt	 a	 tangájából,	 és	 épp	 lasszóként

forgatta	a	feje	fölött.	Most,	hogy	már	mindent	láttak,	a	két	új	vendég	is	a



pulthoz	 lépett.	 Egyikük	 (olyan	 öreg	 volt,	 hogy	 akár	 Orla	 nagyapja	 is
lehetett	 volna)	 máris	 a	 dekoltázsát	 bámulta	 csipás	 szemekkel.	 A	 lány
professzionális	módon	végigmérte,	aztán	Strike-hoz	fordult:	–	Na,	akkó’
akarsz	privát	táncot	vagy	nem?
–	Nem	hiszem	–	felelte	Strike.
Jóformán	 még	 ki	 sem	 mondta,	 a	 lány	 letette	 a	 poharát,	 leugrott	 a

bárszékről,	és	odalépett	a	hatvanas	úrhoz.	Az	elvigyorodott,	bár	több	volt
a	szájában	az	üres	hely,	mint	a	fog.
Nagydarab	férfi	lépett	oda	Strike	mellé	–	a	rövid	nyakú	kidobó.
–	 Des	 szeretné	 egy	 szóra	 –	 mondta;	 valószínűleg	 fenyegetőbben

hangzott	volna,	ha	a	hangja	nem	lett	volna	meglepően	magas	egy	ekkora
pasashoz	képest.
Strike	 körbenézett.	 A	 DJ,	 aki	 az	 előbb	 olyan	 mérgesen	 bámult	 rá,

magához	intette.
–	Valami	gond	van?	–	kérdezte	Strike	a	kidobót.
–	Majd	Des	megmondja,	ha	igen	–	csak	ezt	a	ködösen	fenyegető	választ

kapta.
Így	Strike	átsétált	a	helyiségen,	hogy	beszélhessen	a	DJ-vel;	úgy	állt	ott,

mint	valami	hatalmas	iskolásgyerek,	akit	az	igazgató	maga	elé	hívatott.	A
helyzet	abszurditásának	tökéletes	tudatában	még	azt	 is	meg	kellett	várnia,
amíg	 a	 harmadik	 lány	 letette	 a	 korsóba	 gyűjtött	 apróját	 a	 lemezjátszó
mellé,	 lefejtette	 magáról	 a	 lila	 köntöst,	 és	 fekete	 csipkébe	 meg
magassarkúba	 öltözve	 fel	 nem	 lépett	 a	 színpadra.	 Mindenét	 tetoválások
borították,	 és	 a	 vastagon	 felkent	 smink	 alatt	 pattanások	 éktelenkedtek	 a
bőrén.
–	Uraim…	fenék	és	cici,	meg	stílus,	egy	pici…	Jackaline-től!
Megszólalt	a	Toto	’Africa’	című	száma.	Jackaline	pörögni	kezdett	a	rúd

körül,	 és	 ebben	 sokkal	 jobb	 volt,	 mint	 az	 előtte	 fellépő	 kollégái.	 Des	 a
kezével	eltakarta	a	mikrofont,	és	előrehajolt	Strike-hoz.
–	Na,	öreg.
Öregebbnek	 és	 keményebbnek	 is	 tűnt,	mint	 a	 színpad	 vörös	 fényében.

Ravasz	szeme	volt,	és	az	állkapcsán	Shankeréhez	hasonló,	mély	forradás
futott	végig.
–	Minek	kérdezgetsz	arról	a	kidobóról?
–	Régi	barátom.
–	Hát	itt	sosem	volt	szerződése.
–	Nem	is	mondtam,	hogy	volt.



–	 Jogtalan	 elbocsátás,	 meg	 a	 faszom!	 Azt	 nem	 említette,	 hogy	 ilyen
kurva	rohamai	vannak.	Az	a	picsa,	az	az	Alyssa	küldte	magát?
–	Nem	–	felelte	Strike.	–	Csak	azt	hallottam,	Noel	itt	dolgozik.
–	Mer	az	a	picsa	egy	komplett	bolond.
–	Azt	én	nem	tudom.	Én	csak	Noelt	keresem.
Des	 megvakarta	 a	 hónalját,	 és	 egy	 ideig	 dühösen	 nézett	 Strike-ra;

közben	másfél	méterre	Jackaline	lecsúsztatta	a	melltartója	pántjait,	majd	a
válla	fölött	hátranézett	a	féltucatnyi	közönségre.
–	A	nagy	lófaszt	volt	az	a	pasas	a	Különleges	Erőknél!	–	vágta	oda	Des

agresszíven,	mintha	Strike	márpedig	állította	volna,	hogy	így	volt.
–	Magának	azt	mondta?
–	 A	 csaj	 mondta.	 Alyssa.	 Egy	 ilyen	 kibaszott	 beteg	 állatot	 be	 nem

vennének.	 És	 egyébként	 is	 –	 Des	 szeme	 összeszűkült,	 ahogy	 folytatta	 –,
volt	más	is,	ami	nem	tetszett	benne.
–	Igen?	Mint	például?
–	Az	az	én	dolgom.	Mondja	csak	meg	neki,	hogy	ezt	üzenem.	Hogy	nem

csak	a	kibaszott	rohamáról	van	szó.	Mondja	meg,	hogy	kérdezze	csak	meg
Miát,	 miért	 nem	 akarom	 visszavenni,	 és	 azt	 is	 mondja	 meg	 Alyssának,
hogy	ha	még	egyszer	valami	kurva	nagy	hülyeséget	csinál	a	kocsimmal,
vagy	megint	 ideküldi	 valami	 haverját,	 hogy	 rámverjen	 valamit,	 kurvára
feljelentem.	Mondja	csak	meg	neki!
–	Hát	jó	–	bólintott	Strike.	–	A	címe	megvan?
–	Menjen	a	picsába,	jó?	–	mordult	rá	Des.	–	Húzzon	innen	a	picsába!
Azzal	a	mikrofonhoz	hajolt.
–	 Széééép	 –	 szólt	 bele	 igazán	 profi,	 sokat	 mondó	 pillantással,	 ahogy

Jackaline	 épp	 a	 melleit	 rázogatta	 ritmusra	 a	 vörös	 fényben.	 Des	 intett
Strike-nak,	hogy	tűnjön	el,	aztán	ismét	a	régi	bakelitjei	felé	fordult.
Strike	 megbékélt	 az	 elkerülhetetlennel,	 és	 hagyta,	 hogy	 a	 kidobó	 az

ajtóhoz	 kísérje.	 Senki	 rá	 se	 nézett,	 a	 közönség	 még	 mindig	 felváltva
figyelte	 Jackaline-t	 és	 Lionel	Messit	 a	 nagy	 képernyős	 tévén.	Az	 ajtónál
Strike	félreállt	kicsit,	hogy	elengedjen	egy	csoport	öltönyös	fiatalembert;
úgy	tűnt,	egy	kicsit	már	elkezdték	az	ivást.
–	Csöcs!	–	kiáltott	az	első	a	színpadon	lévő	lányra	mutatva.	–	Csöcs!
A	kidobó	nem	helyeselte	ezt	a	belépőt.	Kisebb	nézeteltérés	alakult	ki,	és

a	kiabálót	végül	lenyugtatták	a	barátai	meg	a	kidobó	kemény	szózata,	amit
megerősítendő	 jó	 néhányszor	 meg	 is	 bökte	 a	 fiatalember	 mellkasát	 a
mutatóujjával.



Strike	 türelmesen	megvárta,	 amíg	 elrendezik	 a	 dolgot.	 Amikor	 végre
beengedték	a	csoportot,	ő	kisétált,	miközben	bent	épp	a	’The	Only	Way	Is
Up’	szólalt	meg	Yazztől.
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Subhuman
(Félállat)

A	 kincseivel	 egyedül	 maradva	 érezte	 magát	 tökéletesen	 egésznek.	 Ezek
bizonyítják	 az	 ő	 felsőbbrendűségét,	 azt	 a	 csodás	 képességét,	 hogy	 át	 tud
siklani	 a	 rendőrmajmok	 és	 a	 birkanép	 tömegén,	 és	 akár	 egy	 félisten,
elvehet	akármit.
Persze,	valami	mást	is	nyújtottak	még	neki.
Amikor	éppen	ölt,	valahogy	mintha	sosem	állt	volna	fel.	Amikor	előtte

arra	 gondolt,	 akkor	 igen;	 néha	 valami	 őrült	 maszturbációs	 lázba	 tudta
magát	 hergelni	 a	 gondolatokkal,	 hogy	 mit	 fog	 majd	 csinálni,	 fejben
finomítva,	 átállítgatva	 a	 lehetőségeket.	 Utána	 pedig	 (mint	 például	 most,
kezében	a	hűvös,	gumiszerű,	összeaszott	mellel,	amit	Kelsey-ről	levágott,
és	 ami	 máris	 a	 cserzett	 bőrre	 kezdett	 kicsit	 emlékeztetni,	 ahogy	 egyre
többet	érintkezett	a	hűtőn	kívüli	levegővel)	–	hát	akkor	semmi	gondja	nem
volt.	Most	állt,	mint	egy	zászlórúd.
A	 legutóbbinak	 az	 ujjai	 ott	 voltak	 a	 fagyasztóban.	 Kivett	 egyet,	 az

ajkához	 szorította,	 aztán	 keményen	 ráharapott.	 Elképzelte,	 hogy	 a	 lány
még	 mindig	 ott	 van	 a	 végén,	 és	 felordít	 a	 fájdalomtól.	 Még	 erősebben
harapta,	 élvezte	 az	 érzést,	 ahogy	a	hideg	hús	 elreped	a	 fogai	 alatt,	 a	 fog
eléri	a	csontot.	Fél	kézzel	a	melegítője	zsinórjával	babrált…
Utána	 visszatett	mindent	 a	 hűtőbe,	 becsukta	 az	 ajtaját,	 és	 kicsit	meg	 is

veregette	magában	vigyorogva.	Hamarosan	még	jóval	több	minden	lesz	itt
benne.	A	Titkárnő	nem	olyan	alacsony,	170-173	centi	lehet,	ahogy	elnézte.
Az	egyetlen	aprócska	gond…	hogy	nem	 tudja,	hol	 lehet.	Elveszítette	a

nyomot.	 A	 lány	 ma	 reggel	 nem	 ment	 be	 az	 irodába.	 Elment	 a
Közgazdasági	 Egyetemhez,	 ahol	 látta	 a	 platinaszőke	 kurvát,	 de	 a
Titkárnőnek	semmi	jele	nem	volt.	Benézett	a	Courtba,	még	a	Tottenhamba
is.	 De	 ez	 akkor	 is	 csak	 ideiglenes	 megakadás.	 Úgyis	 előkeríti.	 Ha	 kell,
majd	holnap	reggel	a	nyomába	szegődik	a	West	Ealing	metrómegállónál.
Főzött	egy	kávét,	és	töltött	bele	egy	jó	adag	whiskyt	is	az	üvegből,	ami

már	hónapok	óta	itt	volt.	Alig	tartott	itt	valamit	ezen	a	koszos	búvóhelyén,



ahol	a	kincseit	is	rejtegette,	az	ő	titkos	szentélyében,	csak	egy	vízforralót,
néhány	 csorba	 csészét,	 egy	 hűtőt	 (a	 szakmai	 oltárát),	 egy	 régi	matracot,
hogy	legyen	hol	aludni,	meg	egy	dokkolót	az	iPodjának.	Az	fontos.	Idővel
ez	is	része	lett	a	szertartásnak.
Amikor	 először	 hallotta,	 azt	 gondolta,	 ez	 szar,	 de	 ahogy	 egyre

megszállottabban	 akarta	 Strike-ot	 elintézni,	 a	 zene	 is	 egyre	 jobban
megtetszett	neki.	Szerette	fülhallgatóval	hallgatni,	amikor	a	Titkárnő	után
járkált,	meg	 amikor	 a	 késeit	 tisztogatta.	Mostanra	már	 szent	 zenévé	 vált
számára.	Egyes	szövegrészletek	úgy	beitták	magukat	a	fejébe,	mint	valami
vallási	 szertartás	 töredékei.	 Minél	 tovább	 hallgatta,	 annál	 inkább	 úgy
érezte,	érti	is.
Amikor	 szembekerülnek	a	késsel,	 a	nők	a	 legelemibb	princípiumaikra

csupaszodnak	le.	Megtisztítja	őket	a	rettegés.	Van	bennük	valami	tisztaság,
ahogy	könyörögnek,	esedeznek	az	életükért.	És	a	Kultusz	(ahogy	magában
hívta	a	zenekart)	mintha	értené	ezt.	Ők	felfogták.
Becsúsztatta	 az	 iPodját	 a	 dokkolóba,	 és	 kiválasztotta	 az	 egyik	kedvenc

számát,	 a	 ’Dr.	 Music’-ot.	 Aztán	 a	 mosogatóhoz	 ment,	 meg	 a	 repedt
borotválkozótükörhöz,	amit	itt	 tartott,	és	előkerült	a	borotva	meg	az	olló
is,	 mert	 ennyi	 elég	 egy	 férfinak,	 hogy	 tökéletesen	 átváltozzon	 valaki
mássá.
A	dokkoló	egyetlen	hangszórójából	Eric	Bloom	hangja	szólalt	meg:

Girl	don’t	stop	that	screamin’
You’re	sounding	so	sincere…
	
Abba	ne	hagyd	a	sikítást,	kislány,
Olyan	őszintének	hangzik…
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I	sense	the	darkness	clearer…
(A	sötétet	tisztábban	érzem…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Harvest	Moon’
(Őszi	hold)

Ma,	 június	 elsején,	 Robin	 először	 mondhatta:	 „jövő	 hónapban	 férjhez
megyek”.	Hirtelen	nagyon	közelinek	tűnt	július	másodika.	Harrogate-ben	a
szabó	még	 egy	 utolsó	 próbát	 szeretett	 volna,	 de	Robinnak	 fogalma	 sem
volt,	 mikor	 tud	 egy	 újabb	 hazautazást	 beilleszteni	 a	 programjába.	 De
legalább	 a	 cipője	 megvan.	 A	 visszajelzéseket	 az	 édesanyja	 fogadta,	 és
rendszeresen	 beszámolt	 neki	 a	 vendéglista	 alakulásáról.	 Robin	 furán
távolinak	 érezte	 az	 egészet.	 Ahogy	 unalmas	 órákon	 keresztül	 figyelte	 a
sült	halas	 fölötti	 lakást	a	Catford	Broadwayn,	az	mintha	egy	másik	világ
lett	 volna,	 mint	 amiben	 választ	 kellett	 adnia	 a	 virágokról	 felmerülő
kérdésekre,	 meg	 arra,	 ki	 ki	 mellé	 üljön	 a	 fogadáson,	 vagy	 arra	 (ez
Matthew	kérdése	volt),	kért-e	már	Strike-tól	két	hét	szabadságot	a	nászútra,
amit	a	fiú	már	lefoglalt,	de	hogy	hová,	az	meglepetés	lesz.
El	 nem	 tudta	 képzelni,	 hogy	 lehet	már	 ilyen	 közel	 az	 esküvő	 anélkül,

hogy	 ő	 észrevette	 volna.	 Csak	 egy	 hónap,	 egyetlen	 hónap,	 és	 Robin
Cunliffe	lesz	belőle	–	vagy	legalábbis	úgy	gondolta.	Matthew	nyilván	arra
számított,	hogy	felveszi	a	nevét.	A	fiú	hihetetlenül	vidám	volt	mostanában
–	 szó	 nélkül	 csak	 megölelte,	 ahogy	 elmentek	 egymás	 mellett	 az
előszobában,	 semmilyen	 ellenvetést	 nem	 hozott	 fel,	 hogy	 mennyit
dolgozik,	ráadásul	még	hétvégén	is.
Matthew	 vitte	 ki	 Catfordba	 az	 utóbbi	 néhány	 reggel,	 mert	 úgyis	 útba

esett	 Bromley	 felé,	 ahol	 épp	 egy	 céget	 auditáltak.	 Most	 már	 jobban
viszonyult	 a	 lenézett	 Land	 Roverhez	 is,	 hiába	 csak	 csikorogva	 tudott
váltani	 benne,	 és	 néha	 lefulladt	 a	 kereszteződéseknél;	 milyen	 remek
ajándék	 volt,	 mondta,	 milyen	 kedves	 Lindától,	 hogy	 nekik	 adta,	 milyen
hasznos	ez	a	kocsi,	ha	valahová	vidékre	kell	mennie.	A	tegnap	reggeli	úton



még	 azt	 is	 felajánlotta,	 hogy	 kihúzza	 Sarah	 Shadlockot	 az	 esküvői
vendéglistáról.	 Robin	 látta	 rajta,	 hogy	 külön	 össze	 kellett	 szednie	 a
bátorságát,	 hogy	 egyáltalán	 feltegye	 a	 kérdést,	 annyira	 félt,	 hogy	 Sarah
nevének	 említésére	 veszekedés	 pattanhat	 ki.	 Robin	 tűnődött	 egy	 kicsit,
átgondolta,	hogy	is	érez	ez	ügyben,	de	végül	nemet	mondott.
–	Nekem	nem	baj	–	felelte.	–	Inkább	jöjjön	csak	el.	Nem	baj.
Ha	 kihúzzák	 Sarah-t	 a	 vendéglistáról,	 abból	 kiderül	 számára,	 Robin

megtudta,	mi	történt	annyi	évvel	azelőtt.	Inkább	úgy	tesz,	mintha	mindig	is
tudta	volna,	mintha	Matthew	bevallotta	volna	már	réges-rég,	mintha	mit	se
számítana	 neki;	 megőrzi	 a	 méltóságát.	 De	 amikor	 az	 anyja	 (aki	 szintén
megkérdezte,	 jön-e	 Sarah)	 arról	 érdeklődött,	 kit	 szeretne	 a	 mellette
felszabadult	 helyre	 ültetni	 (Sarah	 és	 Matthew	 egyetemi	 barátja,	 Shaun
mégsem	tud	eljönni),	Robin	kérdéssel	válaszolt:	–	Cormoran	visszajelzett
már?
–	Nem	–	felelte	Linda.
–	Ó	–	bukott	ki	Robinból.	–	Hát,	azt	mondta,	hogy	fog.
–	És	Sarah	mellé	akarod	ültetni,	hm?
–	Nem,	dehogy!	–	csattant	fel	Robin.
Rövid	szünet	következett.
–	 Bocs	 –	 szólalt	 meg	 újra	 a	 lány.	 –	 Bocs,	 anya…	 a	 stressz…	 nem,

Cormorant	ültethetnénk…	nem	is	tudom…
–	A	barátnője	is	jön?
–	Azt	mondja,	nem.	Ültesd	bárhová,	csak	ne	a	rohadt…	szóval	ne	Sarah

mellé.
Most	tehát	Robin	leállt	és	várta,	hátha	megpillantja	Stephanie-t:	eddig	ez

volt	a	legmelegebb	reggele	itt.	A	Catford	Broadwayn	vásárolgató	emberek
pólóban-szandálban	 sétáltak,	 fekete	 nők	 haladtak	 el	 mellette	 élénk	 színű
kendőkkel	 a	 fejükön.	 Robin	 egyszerű	 nyári	 ruhát	 vett	 fel	 egy
farmerdzsekivel;	 hátradőlt	 az	 egyik	 szokásos	 zugában	 a	 színházépület
oldalán;	úgy	 tett,	mint	aki	 telefonon	beszél,	 és	csak	el	 szeretné	 tölteni	az
időt,	mielőtt	majd	úgy	tesz,	mintha	a	legközelebbi	standon	illatgyertyákat
és	füstölőket	kezdene	nézegetni.
Elég	nehéz	valóban	odafigyelni,	ha	az	ember	meg	van	győződve	róla,

hogy	 fölöslegesen	 van	 itt.	 Strike	 ragaszkodhat	 hozzá,	 hogy	 Whittakert
még	 mindig	 gyanúsítottnak	 tartsa	 Kelsey	 halálának	 ügyében,	 de	 Robin
magában	 nem	volt	 erről	meggyőződve.	 Egyre	 inkább	 hajlott	 egyetérteni
Wardle-lel,	hogy	Strike-nak	nagyon	a	begyében	van	a	volt	nevelőapja,	és



általában	 tiszta	 ítélőképességét	 most	 elhomályosítják	 a	 régi	 sérelmek.
Időnként	 felpillantott	 Whittaker	 lakásának	 mozdulatlan	 függönyeire,	 és
eszébe	 jutott,	 hogy	 amikor	 Stephanie-t	 utoljára	 látták,	 Whittaker	 épp
bedobta	 egy	 kisbusz	 hátuljába;	 azon	 gondolkodott,	 vajon	 ott	 van-e
egyáltalán	a	lakásban.
A	halvány	bosszankodástól,	hogy	megint	elvesztegetett	egy	napot,	már

könnyedén	eljutott	a	legfőbb	sérelméig,	amit	jelenleg	Strike	számlájára	írt
–	hogy	elhappolta	tőle	Noel	Brockbank	előkerítését.	Robin	valami	módon
kezdte	 úgy	 érezni,	Brockbank	 az	 ő	 saját	 gyanúsítottja.	Ha	ő	 nem	keltette
volna	 életre	 Venetia	 Hallt,	 sosem	 tudták	 volna	 meg,	 hogy	 Brockbank
Londonban	 él,	 és	 ha	 neki	 nem	 lett	 volna	 annyi	 esze,	 hogy	 felismerje,	 a
Nile	 név	Noelt	 takarja,	 sosem	 jutottak	 volna	 el	 a	 Szaracénhez.	Még	 az	 a
rémisztő	hang	a	fülében	–	csak	nem	ismerlek	én	tégedet,	kislány?	–,	még
az	is	valami	fura	kapcsot	hozott	létre	kettejük	közt.
Orrában	azzal	a	nyers	halszagból	és	füstölőből	összekeveredett	illattal,

ami	mostanra	már	Whittakerrel	és	Stephanie-val	asszociálódott	a	fejében,
Robin	nekidőlt	a	hűvös	kőfalnak,	és	csak	nézte	a	lakás	mozdulatlan	ajtaját.
Rakoncátlan	 gondolatai	 úgy	 sompolyogtak	 vissza	 Zaharához,	 a
kislányhoz,	 aki	 felvette	 Brockbank	 mobilját,	 mint	 rókák	 a	 felborult
kukához.	Robin	mindennap	 gondolt	 rá,	 amióta	meghallotta	 a	 hangját,	 és
Strike-ból	ki	is	szedett	minden	részletet	a	kislány	anyjáról,	miután	a	férfi
visszajött	a	sztriptízklubból.
Strike	 elmondta	 neki,	 hogy	 Brockbank	 barátnőjét	 Alyssának	 hívják,

fekete,	így	minden	bizonnyal	Zahara	is	az.	Talán	épp	úgy	néz	ki,	mint	az	a
kétfelé	meredő	copfokba	fogott	hajú	kislány,	aki	ott	totyog	most	előtte	az
utcán,	 szorítja	 az	 anyja	 mutatóujját,	 és	 ünnepélyes	 tekintetű,	 sötét
szemekkel	 mered	 Robinra.	 Robin	 rámosolygott,	 de	 a	 kislány	 nem
mosolygott	vissza,	csak	tovább	tanulmányozta,	amíg	az	anyjával	elmentek
előtte.	Robin	csak	mosolygott	tovább,	míg	a	kislány	már	majdnem	teljesen
hátra	nem	fordította	a	fejét,	hogy	a	szemébe	nézhessen,	és	meg	nem	botlott
az	 egyik	 ici-pici	 szandálos	 lábában.	 Elesett	 és	 sírni	 kezdett;	 az	 anyja
egykedvűen	felnyalábolta	és	a	karjában	vitte	tovább.	Robin	fura	bűntudatot
érzett.	 Ismét	 Whittaker	 ablakaira	 koncentrált,	 de	 a	 balesetet	 szenvedett
kislány	sírása	még	ott	visszhangzott	az	utcán…
Zahara	 majdnem	 biztos,	 hogy	 ott	 lakik	 Bow-ban,	 a	 tanácsi	 lakásban,

amiről	Strike	beszélt.	Zahara	anyjának,	úgy	tűnt,	nem	tetszett	a	 lakás,	bár
Strike	azt	is	mondta,	hogy	az	egyik	lány	szerint…



Az	egyik	lány	szerint…
–	Hát	persze!	–	bukott	ki	Robinból	izgalmában.	–	Hát	persze!
Ez	Strike-nak	nem	jutott	volna	eszébe	–	persze	hogy	nem	jutott	volna,

hisz	férfi!	Robin	rögtön	nekiállt	nyomkodni	a	telefonját.
Bow-ban	hét	bölcsőde	volt.	Oda	se	figyelve	visszacsúsztatta	a	telefont	a

kabátja	 zsebébe;	 új	 ötletétől	 erőre	 kapott,	 és	 megkezdte	 a	 szokásos
ténfergést	 a	 standok	között,	 időnként	 fel-felpillantva	Whittaker	 lakásának
ablakaira	 meg	 a	 folyton	 zárva	 lévő	 ajtóra,	 bár	 a	 gondolatai	 mind
Brockbank	 keresésén	 jártak.	 Két	 lehetséges	 módot	 tudott	 elképzelni:
figyelni	 egy	 ideig	 mind	 a	 hét	 bölcsődét,	 hátha	 lát	 egy	 fekete	 nőt	 egy
Zahara	 nevű	 kislánnyal	 (de	 honnan	 tudná,	 melyik	 anya-lánya	 párost
keresi?),	 vagy…	 vagy…	 Megállt	 egy	 egzotikus	 ékszereket	 áruló	 stand
előtt,	bár	alig	látta,	mi	van	ott,	annyira	lefoglalták	a	gondolatai	Zaharával
kapcsolatban.
Tiszta	 véletlen	 volt,	 hogy	 felpillantott	 a	 tollas-gyöngyös	 fülbevalóról,

pedig	Stephanie,	akit	Strike	elég	alaposan	leírt	neki,	épp	akkor	lépett	ki	a
sült	halas	melletti	ajtón.	Sápadt	volt,	a	szeme	vörös,	úgy	pislogott	az	erős
fényben,	mint	egy	albínó	nyuszi;	nekitámaszkodott	a	halas	ajtajának,	majd
beesett	 rajta,	 és	 már	 ment	 is	 a	 pulthoz.	 Még	 mielőtt	 Robin	 össze	 tudta
volna	szedni	magát,	Stephanie	már	el	is	siklott	mellette	egy	doboz	kólával,
és	a	fehér	ajtón	keresztül	el	is	tűnt	az	épületben.
A	francba!
–	 Semmi	 –	 jelentette	 Strike-nak	 telefonon	 egy	 órával	 később.	 –	 Még

mindig	 bent	 van.	 Esélyem	 se	 volt	 bármit	 tenni.	 Kijött-visszament	 úgy	 3
percen	belül.
–	Maradjon	ott!	 –	mondta	 erre	Strike.	 –	Talán	 kijön	megint.	Legalább

tudjuk,	hogy	ébren	van.
–	És	Laing?
–	Nem	bukkant	 fel,	 amíg	ott	voltam,	de	aztán	vissza	kellett	 jönnöm	az

irodába.	A	nagy	hír,	hogy	Dupla	megbocsátott	nekem.	Épp	most	ment	el.
Kell	a	pénz,	nem	nagyon	küldhetjük	el.
–	Jaj,	az	isten	szerelmére,	hogy	lehet,	hogy	máris	van	másik	barátnője?

–	ámult	el	Robin.
–	 Nincs	 neki.	 Valami	 másik	 táncosnőt	 akar	 leellenőriztetni,	 akivel

flörtöl,	nincs-e	már	kapcsolatban.
–	És	ugyan	miért	nem	kérdezi	meg	tőle?
–	Megkérdezte.	A	lány	azt	állítja,	nincs	senkije,	de	hát	a	nők	fondorlatos,



csalfa	szemetek,	Robin,	hát	elfelejtette?
–	 Jaj,	 hát	 persze	 –	 sóhajtott	 Robin.	 –	 Kiment	 a	 fejemből.	 Figyeljen,

támadt	egy	ötletem	Brock…	várjon,	most	valami	történik!
–	Minden	rendben?	–	kérdezte	azonnal	Strike.
–	Persze…	várjon	egy	kicsit…
Egy	 kisbusz	 kanyarodott	 be	 elé.	 A	 telefont	 a	 füléhez	 tartva	 Robin

megkerülte,	próbálta	kivenni,	mi	is	történik.	Amennyire	meg	tudta	nézni,	a
sofőrnek	 rövidre	 vágott	 haja	 volt,	 de	 a	 szélvédőn	 megcsillanó	 napfény
elvakította,	így	nem	látta	jól	az	arcát.	Stephanie	kilépett	az	utcára.	Szorosan
maga	köré	font	karokkal	gyorsan	átment	az	utcán	és	bemászott	a	kisbusz
hátuljába.	 Robin	 hátralépett,	 hogy	 a	 jármű	 elférjen,	 úgy	 tett,	 mint	 aki
telefonált.	Egy	pillanatra	a	sofőr	szemébe	nézett;	sötét,	mélyen	ülő	szeme
volt.
–	Elment,	beszállt	egy	régi	kisbusz	hátuljába	–	mondta	végül	Strike-nak.

–	 A	 sofőr	 nem	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 Whittaker.	 Lehetett	 valami	 kevert
származású,	vagy	mediterrán.	Nem	lehetett	jól	látni.
–	Hát,	most	már	tudjuk,	hogy	Stephanie	munkába	állt.	Biztos	megy	egy

kis	pénzt	keresni	Whittakernek.
Robin	igyekezett	nem	megsértődni	a	tárgyilagos	kijelentésen.	Felidézte,

hogy	 Strike	 egy	 hasba	 vágással	 szabadította	 ki	 Stephanie-t	 Whittaker
fojtogató	 szorításából.	 Megállt	 egy	 pillanatra,	 benézett	 egy	 újságos
kirakatába.	Még	mindig	teli	volt	a	királyi	esküvő	kellékeivel.	A	pénztárnál
álló	ázsiai	férfi	mögött	nemzeti	zászló	lógott	a	falon.
–	Mit	mond,	mit	 csináljak	most?	Átmehetek	 a	Wollaston	 Close-ra,	 ha

maga	Dupla	új	barátnője	után	menne.	Tökéletesen	lo…	uhh!	–	hallgatott	el
hirtelen.
Épp	fordult	volna,	hogy	továbbmenjen,	amikor	beleütközött	egy	magas,

kecskeszakállas	férfiba.	Az	hangosan	káromkodni	kezdett.
–	Elnézést!	–	lihegte	utána	ösztönösen	Robin,	ahogy	az	ellépett	mellette,

be	az	újságoshoz.
–	Mi	történt?	–	követelte	a	választ	Strike.
–	 Semmi…	 csak	 nekimentem	 valakinek…	 figyeljen,	 átmegyek	 a

Wollaston	Close-ra	–	mondta	neki	Robin.
–	 Jól	 van	 –	 hagyta	 jóvá	 Strike	 érezhető	 szünet	 után	 –,	 de	 ha	 Laing

felbukkanna,	csak	próbálja	lefényképezni.	A	közelébe	ne	menjen!
–	Nem	is	akartam!	–	tiltakozott	Robin.
–	És	hívjon,	ha	valami	fejlemény	van!	Meg	akkor	is,	ha	nincs.



A	 felvillanó	 lelkesedés	 annak	 hallatán,	 hogy	 visszamehet	 a	 Wollaston
Close-ra,	már	alább	is	hagyott,	mire	a	catfordi	megállóba	ért.	Nem	is	volt
biztos	benne,	miért	érzi	hirtelen	lehangoltnak,	szorongónak	magát.	Talán
csak	 éhes.	 De	 mivel	 elhatározta,	 hogy	 leszokik	 a	 csokiról,	 amivel
kockáztatta,	hogy	nem	fog	beleférni	a	szépen	átalakított	esküvői	ruhájába,
egy	nem	épp	étvágygerjesztő	energiaszeletet	vett,	mielőtt	felszállt	volna	a
vonatra.
Ezt	a	fűrészporszerű	szeletet	rágcsálta,	míg	az	Elephant	and	Castle	felé

haladtak,	 és	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 ösztönösen	 az	 oldalát	 dörzsölgeti,
ahol	 a	 nagydarab,	 kecskeszakállas	 férfi	 beleütközött.	 Persze,	 ez	 az	 ára	 a
londoni	 életnek,	 hogy	 ismeretlenek	 gyalázkodását	 kell	 elviselnie.	 Nem
emlékezett	 olyanra,	 hogy	 Mashamban	 valaki	 így	 szólt	 volna	 hozzá,
egyetlenegyszer	sem.
Valami	 oknál	 fogva	 hirtelen	 jól	 körülnézett,	 de	 úgy	 tűnt,	 egyetlen

nagydarab	 férfi	 sincs	 a	 közelében,	 se	 ebben	 az	 elég	 sok	 szabad	 hellyel
rendelkező	 kocsiban,	 sem	 a	 szomszédos	 kocsikból	 nem	 figyeli	 senki.
Ahogy	 most	 belegondolt,	 ma	 délelőtt	 hanyagolta	 kicsit	 a	 szokásos
körültekintését,	 a	 Catford	 Broadway	 ismerős	 terepén	 elkényelmesedett,
elvonták	 a	 figyelmét	 a	 Brockbankra	 és	 Zaharára	 irányuló	 gondolatai.
Vajon	észrevette	volna,	tűnődött,	ha	valaki	más	meg	épp	őt	figyeli…	de	hát
ez	nyilván	csak	paranoiás	képzelgés.	Matthew	vitte	ki	a	Land	Roverrel	ma
reggel	 –	 hogyan	 követhette	 volna	 a	 gyilkos	Catfordba,	 hacsak	 nem	 ő	 is
valami	járművel	várt	rá	a	Hastings	Roadon?
De	azért	elhatározta,	hogy	vigyázni	fog	az	 ilyen	figyelmetlenségekkel.

Amikor	 leszállt	 a	 vonatról,	 egy	magas,	 sötét	 hajú	 férfit	 látott	meg	maga
mögött;	 szándékosan	 megállt,	 hogy	 az	 elmenjen	 mellette.	 A	 férfi	 nem
nézett	rá	vissza.	Határozottan	csak	paranoiás	vagyok,	gondolta,	és	kidobta
a	félig	elrágott	energiaszeletet.

Fél	kettőre	ért	a	Wollaston	Close	elé	–	a	Strata	épülete	úgy	magasodott	a
lepusztult	 lakóház	 fölé,	mintha	 a	 jövőből	 küldték	volna	vissza.	A	hosszú
nyári	ruha	meg	a	régi	farmerdzseki,	ami	a	catfordi	vásáros	pultok	között
tökéletesen	elrejtette,	itt	kicsit	túl	egyetemistásnak	tűnt.	Ismét	úgy	tett,	mint
aki	a	telefonján	beszél,	és	közben	mintegy	véletlenül	felfelé	pillantott,	és	a



szíve	hirtelen	kihagyott	egy	ütemet.
Valami	megváltozott.	El	volt	húzva	a	függöny!
Most	 már	 minden	 idegszálával	 figyelt;	 továbbment,	 hátha	 a	 férfi	 épp

kinéz	 az	 ablakon.	 Majd	 keres	 egy	 helyet	 valahol	 fedésben,	 ahonnan
szemmel	 tudja	 tartani	 az	 erkélyét.	 És	mivel	 csak	 az	 járt	 a	 fejében,	 hová
bújhatna,	és	közben	úgy	kellett	tűnnie,	mint	aki	tényleg	beszél	a	telefonján,
azt	már	nem	tudta	figyelni,	hová	lép.
–	 Jaj,	 ne!	 –	 visított	 fel,	 ahogy	 a	 jobb	 lába	 kifordult	 alatta,	 a	 bal	meg

beakadt	 a	 hosszú	 szoknyája	 aljába.	 Valami	 igen	 nevetséges	 spárgafélébe
csúszott,	aztán	eldőlt	oldalra,	és	elejtette	a	telefont.
–	Ó,	básszus	–	nyögött	fel.	Amin	elcsúszott,	 talán	hányás	lehetett,	vagy

egyenesen	hasmenéses	széklet,	mely	beleragadt	a	szoknyájába,	a	szandálja
talpára,	és	az	esés	végén	a	kezét	is	lehorzsolta,	de	mégsem	az	aggasztotta
most	legjobban,	mi	is	ez	a	sűrű,	sárgás-barnás,	ragadós-darabos	valami	a
földön.
Valahol	 a	 közelében	 egy	 férfihang	 nevetésben	 tört	 ki.	 Ingerülten,

megszégyenülve	 próbált	 úgy	 felállni,	 hogy	 közben	 ne	 kenje	 össze	 még
jobban	a	ruháit	vagy	a	szandálját,	és	először	nem	is	kereste	a	gúnyos	hang
forrását.
–	Elnézést,	drágám	–	szólalt	meg	egy	skót	kiejtésű	hang	pont	mögötte.

Gyorsan	hátrenézett,	és	mintha	erős	áramütés	érte	volna.
Hiába	volt	szép	meleg	nap,	a	férfi	vastag,	hosszú	fülvédős	sapkát	viselt,

egy	piros-fekete	kockás	dzsekit	és	farmert.	Jelentős	súlyának	nagy	részét
két	 fémmankó	 segített	 megtartani,	 úgy	 nézett	 le	 Robinra	 még	 mindig
vigyorogva.	Sápadt	arcán,	állán,	az	apró,	sötét	szeme	alatti	táskákon	mély
himlőhelyek	éktelenkedtek.	Vastag	nyaka	kibuggyant	a	gallérjából.
Egyik	 kezében	 nejlonszatyor	 lógott,	 láthatóan	 a	 bevásárlással.	 Robin

épp	csak	ki	tudta	venni	a	tetovált	tőr	hegyét,	és	tudta,	hogy	feljebb,	a	férfi
alkarján	 egy	 sárga	 rózsán	 megy	 keresztül.	 A	 csuklóján	 lefelé	 csorgó,
tetovált	vércseppek	mintha	sebek	lettek	volna.
–	Ehhez	víz	kell	–	szólalt	meg,	és	széles	vigyorral	Robin	lábára	meg	a

ruhája	aljára	mutatott	–,	meg	egy	kefe!
–	Igen	–	felelte	Robin	remegő	hangon.	Lehajolt	a	telefonjáért.	A	kijelző

be	volt	törve.
–	 Itte’	 lakok	 fenn	 –	 folytatta	 a	 férfi,	 és	 a	 lakóház	 felé	 bólintott,	 amit

Robin	 idestova	 egy	 hónapja	 figyelt.	 –	 Fe’jöhet,	 ha	 akar.	 Ren’behozni
magát.



–	Jaj,	nem…	nem	gond.	De	azért	nagyon	köszönöm!	–	nyögte	ki	Robin
nagy	nehezen.
–	Há’	nincsen	mit	–	felelte	Donald	Laing.
Tekintete	 végigsiklott	 a	 lány	 testén.	 Robinnak	 mintha	 szúrta	 volna	 a

bőrét,	mintha	 egy	ujját	 húzta	 volna	végig	 rajta.	A	mankóin	megfordulva
megindult,	 a	 nejlonzacskó	 furán	 lengett	 a	 kezében.	 Robin	 csak	 állt	 egy
helyben,	és	nagyon	jól	tudta,	hogy	vöröslik	az	arca	a	beleáramló	vértől.
Laing	 nem	 nézett	 hátra.	 A	 sapkája	 fülvédői	 úgy	 libegtek,	 mint	 egy

spániel	 fülei,	 ahogy	 fájdalmasan	 lassan	 elment	 a	 lakóház	 oldala	mellett,
aztán	eltűnt	Robin	szeme	elől.
–	 Jézus	 isten	 –	 suttogta	 Robin.	 Fájt	 a	 keze	 és	 a	 térde	 is	 az	 eséstől;

öntudatlanul	 kisimította	 az	 arcából	 a	 haját.	 Csak	 ekkor	 jött	 rá,	 nagy
megkönnyebbülésére,	az	ujjain	érzett	illatból,	hogy	a	csúszós	anyag	curry
volt.	Sietve	ment	egy	saroknyit,	hogy	Donald	Laing	ablakaiból	ne	lehessen
látni,	aztán	nekiállt	pötyögni	a	megrepedt	telefonján,	és	felhívta	Strike-ot.
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Here	Comes	That	Feeling
(Jön	az	az	érzés)

Ez	 a	 hőhullám,	 ami	Londonban	 tombolt	most,	 határozottan	 az	 ellensége.
Egy	pólóban	nem	 lehet	 elrejteni	 a	késeit,	 a	 sapkák	és	 felhajtott	 gallérok,
amiket	 álcázásul	 használt,	most	 furán	 néztek	 ki.	 Nem	 tehetett	mást,	mint
hogy	vár,	fortyogva	és	tehetetlenül,	azon	a	helyén,	amiről	Az	nem	is	tud.
Aztán	 végül	 vasárnap	 véget	 ért	 a	 hőség.	 Eső	 zuhogott	 a	 kiszáradt

parkokra,	 táncoltak	 az	 ablaktörlők,	 a	 turisták	 meg	 felkapták	 a	 műanyag
esőkabátjaikat,	és	pont	ugyanúgy	mászkáltak	a	tócsák	között.
Izgatottan	és	nagy	elhatározással	a	szemébe	húzott	egy	sapkát,	felkapta	a

különleges	 dzsekijét.	 Ahogy	 lépkedett,	 ugráltak	 a	 kések	 a	 mellkasán	 a
hosszúkás,	 házi	 készítésű	 zsebekben,	 amiket	 a	 bélésbe	 vágott	 nekik.	 A
főváros	utcáin	alig	jártak	most	kevesebben,	mint	amikor	megszurkálta	azt
a	kurvát,	akinek	az	ujjai	ott	hevertek	a	fagyasztójában.	Turisták	és	helyiek
nyüzsögtek	 mindenütt,	 mint	 a	 hangyák.	 Voltak,	 akik	 nemzeti	 zászlós
esernyőket	meg	sapkákat	is	beszereztek.	Néha	neki	is	ment	az	ilyeneknek,
pusztán	az	öröm	kedvéért,	hogy	félretaszíthatja	őket.
Egyre	 sürgetőbb	 szükségletként	 érezte,	 hogy	 gyilkolnia	 kell.	 Elrohant

mellette	ez	az	utóbbi	néhány	elvesztegetett	nap,	lassan	vége	felé	közeledett
a	 kimenője	 Attól,	 a	 Titkárnő	 pedig	 még	 mindig	 életben	 van	 és	 szabad.
Órákig	kereste,	próbált	a	nyomára	akadni,	és	akkor	megdöbbentő	módon
egyszer	csak	itt	volt	előtte,	az	a	szemtelen	szuka,	fényes	nappal	–	de	túl	sok
volt	a	tanú	mindenfelé…
Gyenge	 indulatkezelés,	mondta	volna	 az	 a	kurva	pszichiáter,	 ha	 tudná,

mit	 csinált,	 amikor	 meglátta.	 Gyenge	 indulatkezelés!	 Remekül	 tudta
kezelni	 az	 indulatait,	 ha	 akarta	 –	 emberfeletti	 intelligenciájú	 ember	 volt,
aki	 megölt	 három	 nőt,	 egy	 másikat	 megcsonkított,	 és	 a	 rendőrség	 egy
lépéssel	sem	volt	hozzá	közelebb,	szóval	bassza	meg	a	pszichiáter	a	hülye
diagnózisát	 –,	 de	 amikor	 megpillantotta	 ott,	 pont	 előtte,	 annyi	 üres	 nap
után,	akkor	meg	akarta	 ijeszteni,	közel	kerülni	hozzá,	 igazán	 közel,	 elég
közel,	hogy	érezze	az	illatát,	beszélhessen	vele,	rémült	szemébe	nézhessen.



Aztán	 elsétált,	 ő	 meg	 nem	 mert	 utánamenni,	 akkor	 nem,	 de	 majd’
belehalt,	hogy	el	kell	engednie.	Mostanra	már	darabokra	vágva	a	hűtőben
kéne	 hevernie!	 Neki	meg	 látnia	 kellett	 volna	 az	 arcát	 a	 rettegés,	 a	 halál
extázisában,	amikor	teljesen	az	övé	a	nő,	az	övé,	és	úgy	játszik	vele,	ahogy
akar.
Szóval	 most	 itt	 sétál	 a	 hűvös	 esőben,	 fortyogva	 magában,	 mert	 ma

vasárnap	 van,	 és	 a	 Titkárnő	 megint	 eltűnt,	 visszament	 oda,	 ahol	 sosem
kerülhet	közel	hozzá,	mert	Csini	Fiú	mindig	ott	van.
Több	szabadság	kellett,	jóval	több	szabadság.	A	legnagyobb	gond,	hogy

Az	folyton	otthon	van,	leselkedik	utána,	mindig	rajta	lóg.	Ezt	teljesen	meg
kell	változtatni.	Már	sikerült	a	 tiltakozása	ellenére	is	visszakényszerítenie
Azt	a	munkába.	Most	eldöntötte,	hogy	úgy	kell	tennie	Az	előtt,	mintha	neki
is	új	munkája	lenne.	Ha	kell,	majd	lop,	úgy	szerez	pénzt,	azt	mondja,	hogy
megkereste	 –	 már	 rengetegszer	 csinált	 ilyet	 régebben	 is.	 És	 akkor,	 ha
szabadabban	 mozoghat,	 rá	 tudja	 majd	 szánni	 az	 időt,	 hogy	 biztosan	 ott
lehessen,	 amikor	 a	 Titkárnő	 egyszer	 elővigyázatlan	 lesz,	 amikor	 senki
sem	figyel	oda,	ő	meg	rossz	sarkon	fordul	be…
A	járókelők	a	 szemében	pont	olyan	élettelenek	voltak,	mintha	 robotok

lennének.	Ostobák,	ostobák,	ostobák…	Mindenütt,	ahol	járt,	csak	őt	kereste
–	a	következőt.	Nem	a	Titkárnőt,	nem,	mert	az	a	kurva	most	a	fehér	ajtaja
mögött	üldögél	Csini	Fiúval;	bármilyen	nőt,	aki	elég	ostoba,	elég	részeg,
hogy	 sétáljon	 egy	 kicsit	 vele	 meg	 a	 késeivel.	 Muszáj	 csinálnia	 egyet,
mielőtt	visszamegy	Ahhoz,	egyszerűen	muszáj.	Ez	lesz	az	egyetlen,	amibe
kapaszkodhat,	ha	már	megint	el	kell	játszania	annak	a	férfinak	a	szerepét,
akit	Az	szeret.	A	sapkája	alól	ide-oda	villant	a	szeme,	válogatott	közöttük,
elvetette	 őket	 –	 nők,	 akik	 férfiakkal	 vannak,	 nők,	 akikbe	 gyerekek
kapaszkodnak,	 de	 egyetlen	 magányos	 nő	 sincs,	 legalábbis	 nem	 olyan,
amilyen	neki	kell…
Kilométereket	 gyalogolt,	 amíg	 be	 nem	 sötétedett,	 el	 a	 fényárban	 úszó

kocsmák	előtt,	ahol	nevettek	és	flörtöltek	a	férfiak	és	nők,	el	éttermek	és
mozik	előtt,	csak	figyelt,	várt,	egy	vadász	türelmével.	Vasárnap	este	van,	a
munkások	 korán	 hazamennek,	 de	 nem	 számít,	 ettől	 még	 mindenütt	 ott
vannak	a	turisták,	vidékiek,	akiket	idevonz	London	története,	titkai…
Már	majdnem	 éjfél	 volt,	 mikor	 gyakorlott	 szemei	 előtt	 feltűnt	 –	mint

egy	csomó	kövér	gomba	a	magas	fűben	–	egy	csapat	sipítozó,	bepiált	lány,
akik	vihogva	dülöngéltek	a	járdán.	Egy	olyan	nyomorult,	lepusztult	utcán
voltak	épp,	amelyeket	különösen	imádott,	ahol	egy	részeg	verekedés	vagy



egy	sikító	lány	egyáltalán	nem	hatna	különösnek.	Ment	utánuk,	tíz	méterrel
lemaradva,	 nézte,	 ahogy	 elhaladnak	 a	 lámpák	 alatt,	 könyékkel	 oldalba
böködve	egymást,	vihorászva	–	kivéve	egyet.	Ő	volt	a	 legrészegebb	és	ő
nézett	 ki	 a	 legfiatalabbnak	 is;	 hamarosan	 elhányja	 magát,	 ebben	 biztos
volt.	 Bizonytalanul	 lépkedett	 a	 magas	 sarkújában,	 kicsit	 le	 is	 maradt	 a
többiektől,	 a	 hülye	 kis	 ribi.	 Egyetlen	 barátnője	 sem	 vette	 észre,	 milyen
rosszul	 van.	 Pont	 a	 holtrészegség	 jobbik	 oldalán	 voltak,	 harákoltak,
röhögtek,	úgy	tántorogtak	előre.
Ő	csak	ment	utánuk,	amilyen	lezserül	csak	lehet.
Ha	 ez	 a	 lány	 elhányja	magát	 az	 utcán,	 a	 zajra	 felfigyelnek	 a	 barátnői,

megállnak	 és	 körbeveszik.	 Amíg	 a	 hányingerrel	 küszödik,	 beszélni	 sem
tud.	 Lassan	 nőtt	 a	 távolság	 a	 lány	 meg	 a	 barátnői	 között.	 Billegett,
imbolygott;	 erről	 a	 legutóbbi	 jutott	 eszébe	 a	 hülye	 tűsarkújával.	 Ennek
most	nem	szabad	túlélnie,	hogy	fantomképet	csináltasson.
Egy	taxi	közeledett	az	úton.	Már	látta	is	előre,	hogy	fog	ez	lejátszódni.	A

lányok	 hangosan	 integettek	 neki,	 visítottak,	 lengették	 a	 karjukat,	 aztán
egyenként	 bemásztak	 az	 ajtón,	 a	 sok	 kövér	 segg	 egymás	 után.	 Ő	 is
megszaporázta	 a	 lépteit,	 az	 arca	 árnyékban.	 Az	 utcai	 lámpák	 fényét
visszaverték	a	pocsolyák;	a	taxi	lámpája	kialudt,	felmordult	a	motor…
Elfeledkeztek	róla!	A	lány	most	nekidőlt	egy	falnak,	egyetlen	kinyújtott

karjával	támaszkodva	meg.
Lehet,	 hogy	 csak	 másodpercei	 vannak.	 Valamelyik	 barátnője	 most

bármikor	észreveheti,	hogy	nincs	ott	velük.
–	 Jól	 van,	 drágám?	 Rosszul	 érzi	 magát?	 Jöjjön	 csak,	 erre.	 Minden

rendben	lesz.	Ide,	erre!
A	 lány	 öklendezni	 kezdett,	 ahogy	 berángatta	 egy	 mellékutcába.

Erőtlenül	 próbálta	 kirántani	 a	 karját	 is	 a	 szorításból,	 aztán	 összerándult;
kiloccsant	belőle	a	hányás,	az	befogta	a	száját.
–	Mocskos	kurva	–	mordult	rá,	fél	keze	már	a	kés	markolatán	a	dzsekije

belsejében.	 Már	 erőszakkal	 vonszolta	 egy	 sötét	 benyíló	 felé	 egy
pornóvideobolt	meg	egy	ócskásüzlet	között.
–	Ne…	–	lihegett	a	lány,	de	a	hányástól	fulladozni	kezdett,	összerándult.
Az	 utca	 túloldalán	 kinyílt	 egy	 ajtó,	 fény	 csapott	 ki	 egy	 rövid	 kis

lépcsőre.	Nevető	emberek	tódultak	ki	az	utcára.
Odavágta	 a	 lányt	 a	 falhoz	 és	megcsókolta,	 teljes	 testével	 ránehezedett,

bár	 az	 próbált	 ellenkezni.	 Undorító	 íze	 volt,	 hányásíze.	 A	 túloldalon
becsukódott	az	ajtó,	a	fecsegő	emberek	elmentek,	a	hangjuk	visszhangzott



még	az	éjszakai	csendben;	a	fény	kialudt.
–	A	kurva	életbe!	–	köpte	oda	undorodva,	elengedve	a	lány	száját,	de	a

testével	továbbra	is	a	falhoz	szorította.
Az	már	épp	levegőt	vett	a	sikításhoz,	de	a	kés	készen	állt,	és	könnyedén

becsusszant	a	bordái	között,	egyáltalán	nem	úgy,	mint	a	legutóbbinál,	aki
olyan	 keményen,	makacsul	 védekezett.	 A	 hang	 elhalt	 a	 foltos	 ajkakon,	 a
forró	 vér	 ömleni	 kezdett	 a	 kesztyűs	 kezére,	 átáztatva	 az	 anyagot.
Görcsösen	rándult	egyet,	próbált	mondani	valamit,	aztán	felakadt	a	szeme,
és	az	egész	teste	elernyedt,	még	mindig	felszúrva	a	késre.
–	 Jó	 kislány	 –	 suttogta	 neki;	 kihúzta	 a	 húsvágó	 kést,	 és	 a	 lány

haldokolva	a	karjaiba	dőlt.
Berángatta	 a	 benyíló	 mélyére,	 ahol	 egy	 halom	 szemét	 várta,	 hogy

elszállítsák.	Félrerugdosta	a	 fekete	 szemeteszsákokat,	 ledobta	a	 lányt	egy
sarokba,	és	előhúzta	a	machetét.	Feltétlenül	szükséges	emlékeket	szereznie,
de	csak	másodpercei	voltak.	Kinyílhat	egy	másik	ajtó,	vagy	a	szundikáló
kurva	barátnői	is	visszajöhetnek	a	taxival…
Vágott-metszett,	 zsebre	 rakta	 még	 meleg,	 csöpögő	 trófeáit,	 aztán

ráhalmozta	a	szemetet	a	lányra.
Nem	 tartott	 öt	 percig	 sem.	 Királynak	 érezte	 magát,	 egy	 istennek.

Elsétált,	 a	 késekkel	 a	 dzsekijében;	 lihegett	 kicsit	 a	 hűvös,	 tiszta	 éjszakai
levegőben,	 egy	 kicsit	 kocogni	 is	 kezdett,	 amikor	 visszaért	 a	 főútra.	Már
egy	 sarokkal	 arrébb	 járt,	 amikor	 a	 távolból	 meghallotta	 a	 rekedt	 női
ordibálást:	–	Heather!	Heather,	hol	vagy,	te	hülye	liba?
–	Heather	nem	hallja	–	suttogta	a	sötétbe.
Próbálta	 visszafojtani	 a	 nevetést,	 a	 felhajtott	 gallérja	 közé	 húzni	 az

arcát,	de	képtelen	volt	magában	tartani	az	ujjongást.	Mélyen	a	zsebében	a
vértől	 nedves	 ujjai	máris	 a	 gumiszerű	 porc-bőr	 darabkával	 játszadoztak,
amiben	még	mindig	benne	volt	a	fülbevaló	–	kis	műanyag	fagyitölcsérek.
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It’s	the	time	in	the	season	for	a	maniac	at	night.
(Itt	az	éjben	kószáló	őrültek	szezonja.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Madness	to	the	Method’
(Rendszer,	de	van	benne	őrület)

Hűvös	maradt	 az	 idő,	 szemerkélő	 esővel,	 fel-feltámadó	 széllel	 lépett	 be
második	 hetébe	 a	 június.	 A	 napsütéses	 pompa,	 ami	 a	 királyi	 esküvőt
körülvette,	 lassan	 emlékké	 fakult,	 a	 romantikus	 láz	 túllendült	 a	 szédítő
csúcson,	az	esküvős	ajándéktárgyak	és	ünneplő	feliratok	eltűntek	a	boltok
kirakataiból,	és	a	főváros	lapjai	visszatértek	az	e	világibb	témákhoz	–	mint
a	közelgő	metrós	sztrájk.
És	 akkor	 robbant	 a	 rettenet	 a	 szerdai	 címlapokon.	 Egy	 fiatal	 nő

megcsonkított	teste	került	elő	egy	halom	szemeteszsák	alól,	és	alig	telt	el
néhány	 óra	 a	 rendőrség	 első	 felhívása	 után,	melyben	 tanúk	 jelentkezését
kérték,	a	világban	máris	szétkürtölték,	hogy	egy	21.	századi	Hasfelmetsző
Jack	ólálkodik	London	utcáin.
Három	nőt	támadtak	és	csonkítottak	meg,	de	a	rendőrségnek	semmilyen

nyom	 nem	 volt	 a	 kezében.	 Az	 újságírók	 fejvesztve	 igyekeztek	 a	 sztori
minden	 részletéről	 beszámolni,	 London-térképeken	 mutatták	 meg	 a
támadások	 helyét,	 lehozták	 a	 három	 áldozat	 képét	 is.	 Mintha	 eltökélték
volna,	hogy	behozzák	a	lemaradást,	bár	tisztában	voltak	vele,	hogy	kicsit
talán	későn	szálltak	be	a	buliba.	Kelsey	Platt	halálát	korábban	elszigetelt,
őrült,	 szadista	 bűncselekményként	 kezelték,	 és	 a	 következő	 támadás,	Lila
Monkton	 18	 éves	 prostituált	 ellen,	 tulajdonképpen	 semmilyen
médiafigyelmet	nem	kapott.	Aligha	várhatja	egy	olyan	 lány,	aki	a	királyi
esküvő	 napján	 is	 pénzért	 kínálta	 magát	 szexre,	 hogy	 letaszítsa	 a
címoldalakról	a	vadonatúj	hercegnőt.
De	 a	 22	 éves	 Heather	 Smart,	 nottinghami	 lakás-takarékpénztári

alkalmazott	 meggyilkolása	 egészen	 más	 dolog	 volt.	 A	 főcímek	 szinte
maguktól	megíródtak,	hisz	Heather	olyan	hősnő	volt,	akivel	elképesztően



könnyen	 azonosulhatott	 bárki	 –	 volt	 munkája,	 ártatlanul	 csak	 a	 főváros
látványosságait	 vágyott	 végignézni,	 és	 meglátogatni	 a	 barátját,	 egy
általános	 iskolai	 tanárt.	 Heather	 a	 halála	 előtti	 estén	 megnézte	 az
Oroszlánkirályt,	 dim	 sumot	 evett	 a	 kínai	 negyedben,	 fényképezkedett	 a
Hyde	 Parkban	 a	 háttérben	 a	 lóháton	 elnyargaló	 királyi	 testőrökkel.
Végtelen	 flekkeket	 lehetett	 írni	 a	 sógornője	 harmincadik	 szülinapját
ünneplő	 hosszú	 hétvégéről,	 ami	 végül	 a	 brutális,	 nyomorult	 halálához
vezetett	egy	felnőttvideo-üzlet	mögötti	benyílóban.
A	 történet,	 mint	 minden	 jó	 sztori,	 amőbaként	 kezdett	 osztódni	 újabb

sztorik,	 véleménycikkek,	 spekuláló	 írások	 végtelen	 sorába,	 melyekhez
mind	 járult	 ellentétes	 hang	 is.	 Felhánytorgatták	 a	 fiatal	 nő	 szánalmas
italozó	 hajlamát,	 mellyel	 szemben	 rögtön	 felhangzott	 az	 áldozat
hibáztatásának	vádja.	Rettegő	cikkek	jelentek	meg	a	szexuális	erőszakról,
melyek	 azért	 emlékeztettek	 rá,	 hogy	 az	 ilyesmi	más	országokban	 sokkal
kevésbé	 mindennapi	 dolog.	 Interjúk	 készültek	 a	 megrendült,	 bűntudatba
belebetegedett	 barátnőkkel,	 akik	 véletlenül	 magára	 hagyták	 Heathert;
ezekből	 aztán	 támadások,	 rágalmak	 indultak	 el	 a	 közösségi	 oldalakon,
végül	visszatérve	a	gyászoló	fiatal	nők	védelméhez.
Minden	 írásra	 rávetült	 az	 ismeretlen	 gyilkos	 árnyéka	 –	 az	 őrülté,	 aki

darabokra	 vagdalja	 a	 nőket.	 A	 sajtó	 megint	 ellepte	 a	 Denmark	 Streetet,
hátha	előkerül	az	ember,	akinek	elküldték	Kelsey	lábát.	Strike	úgy	döntött,
itt	 az	 ideje	 Robin	 sokat	 emlegetett,	 naponta	 halasztgatott	 hazaútjának
Mashamba,	 az	 esküvői	 ruha	utolsó	próbájára,	 aztán	 ismét	 áthurcolkodott
Nickhez	 és	 Ilsához	 egy	 hátizsákkal,	 meg	 saját	 tehetetlenségének
összeroppantó	 tapasztalatával.	Egy	 civil	 ruhás	 rendőr	maradt	 a	Denmark
Streeten	 arra	 az	 esetre,	 ha	 bármi	 gyanús	 érkezne	 a	 postával.	 Wardle
aggódott,	nehogy	megint	jöjjön	egy	levágott	testrész	Robinnak	címezve.
Wardle-t	 annyira	 lefoglalta	 a	 teljes	 brit	 média	 érdeklődésének

homlokterében	 zajló	 nyomozás,	 hogy	nem	 tudott	 személyesen	 találkozni
Strike-kal	 hat	 napig,	 miután	 Heather	 holttestét	 felfedezték.	 Wardle
nyúzottnak	 tűnt,	 de	 láthatóan	várta,	 hogy	megbeszélhesse	 a	dolgokat	 egy
olyasvalakivel,	aki	egyszerre	volt	az	ügyön	kívül	és	belül	is.
–	Kibaszott	egy	hét	–	sóhajtott	hálásan	a	pintért,	amit	Strike	vett	neki.	–

Már	megint	rákaptam	a	kurva	cigire	is.	April	rohadt	mérges	is.
Nagyot	kortyolt	a	sörből,	aztán	elmesélte	Strike-nak,	hogyan	is	találtak

rá	valójában	Heatherre.	Az	újságokban	megjelent	változatok,	ahogy	Strike
fel	 is	 figyelt	 rá,	 számos	 potenciálisan	 fontos	 részletben	 ellentmondtak



egymásnak,	 bár	mind	 a	 rendőrség	 számlájára	 rótta,	 hogy	 24	 óráig	 nem
került	elő	a	holttest.
–	A	barátnőivel	holtrészegek	voltak	–	kezdte	a	rendőrnyomozó,	nyersen

bevezetve	a	történetet.	–	Négyen	beültek	egy	taxiba,	de	annyira	kész	voltak,
hogy	 Heatherről	 megfeledkeztek.	 Már	 egy	 sarokra	 jártak,	 amikor
észrevették,	 hogy	 nincs	 ott.	 A	 taxis	 eleve	 ideges	 volt,	 mert	 hangosan	 és
bunkón	viselkednek.	Az	 egyik	 csaj	még	 le	 is	 cseszi,	 amikor	 azt	mondja,
ezen	 az	úton	nem	 fordulhat	meg.	Szép	nagy	vita	 kerekedett	 belőle,	 jó	 öt
perc	 eltelhetett,	 mire	 belement,	 hogy	 visszamenjenek	 Heatherért.	 És
amikor	végre	visszaérnek	az	utcába,	ahol	szerintük	elhagyták…	ne	felejtse
el,	 nottinghamiak,	 egyáltalán	 nem	 ismerik	 Londont…	 hát	 Heather	 nincs
sehol.	 Jó	 lassan	 végighajtanak	 az	 utcán	 a	 taxival,	 az	 ablakból	 kiabálnak
neki.	Aztán	az	egyikük	valahol	a	távolban	mintha	meglátná,	ahogy	felszáll
egy	 buszra.	 Úgyhogy	 ketten	 kiszállnak	 a	 taxiból,	 ne	 kérdezze,	 mi	 a
francnak,	 tényleg	 totál	be	vannak	állva,	és	szaladnak	az	úton	a	busz	után,
kiabálnak,	hogy	álljon	meg,	a	másik	kettő	meg	az	ablakon	kihajolva	ordít
utánuk,	 hogy	 szálljanak	már	 vissza,	majd	 a	 taxival	mennek	 a	 busz	 után.
Aztán	 az	 egyik,	 aki	 már	 az	 előbb	 összeszólalkozott	 a	 taxissal,
lehülyepalizza,	mire	az	kidobja	őket	a	kocsijából	és	elhajt.	Úgyhogy	ez	az
összes	 szar,	 ami	 a	 nyakunkba	 szakadt	 –	 fejezte	 be	Wardle	 kimerülten	 –
mind	az	alkohol	meg	a	 rasszizmus	miatt	van.	A	hülye	picsák	meg	voltak
róla	 győződve,	 hogy	 Heather	 felszállt	 arra	 a	 buszra,	 úgyhogy	 másfél
napot	elcsesztünk	arra,	hogy	egy	hasonló	kabátos	nőt	kerestünk.	És	akkor
a	 Felnőtt	 Videoközpont	 tulaja	 meg	 kiviszi	 a	 szemetet,	 és	 ott	 találja	 a
zsákok	alatt,	orra-füle	levágva.
–	Akkor	ez	a	részlet	igaz	–	jegyezte	meg	Strike.
A	 megcsonkított	 arc	 volt	 az	 egyetlen	 részlet,	 amiben	 minden	 újság

megegyezett.
–	 Aha,	 az	 igaz	 –	 sóhajtott	 nagyot	 Wardle.	 –	 A	 „shacklewelli

hasfelmetsző”.	Milyen	remekül	cseng.
–	Tanúk?
–	Kurvára	senki	nem	látott	semmit.
–	Na	és	Rayongo	meg	a	motorja?
–	Kizártuk	–	vallotta	be	Wardle	morcosan.	–	Szilárd	alibije	van	Heather

meggyilkolásának	 idejére,	 családi	 esküvőn	 volt,	 de	 a	másik	 két	 támadás
idejére	sem	találtunk	róla	semmi	terhelőt.
Strike-nak	 az	 az	 érzése	 támadt,	 hogy	 Wardle	 szeretne	 még	 valamit



elmondani,	és	figyelmesen	várt.
–	 És	 nem	 akarom,	 hogy	 a	 lapok	megneszeljék	 –	 folytatta	 a	 nyomozó

halkabban	–,	de	szerintem	lehet,	hogy	még	kettőt	megölt	már.
–	Jézusom!	–	nézett	fel	Strike	most	tényleg	riadtan.	–	Mikor?
–	 Régi	 ügyek	 –	 felelte	 Wardle.	 –	 Megoldatlan	 gyilkosság,	 Leedsben,

2009-es.	 Az	 áldozat	 egy	 prostituált,	 eredetileg	 cardiffi,	 leszúrták.	 Nem
vágott	 le	 róla	 semmit,	de	elvitte	 a	nyakláncát,	 amit	mindig	viselt,	 és	 egy
árokba	dobta	a	városon	kívül.	Vagy	két	hétig	nem	találta	meg	senki.
–	 Aztán	 tavaly	 valaki	 megölt	 és	 megcsonkított	 egy	 lányt	 Milton

Keynesben.	 Sadie	 Roach,	 úgy	 hívták.	 A	 barátját	 csukták	 le	 miatta.
Utánanéztem,	 a	 család	 masszívan	 kampányolt	 a	 szabadon	 bocsátásáért,
fellebbezés	 után	 ki	 is	 jött.	 Semmi	 nem	 kapcsolta	 a	 gyilkossághoz,	 csak
hogy	 előtte	 veszekedtek,	 és	 egyszer	 régen	 megfenyegetett	 valakit	 egy
bicskával.
–	Ráküldtük	a	pszichológust	meg	a	laborosokat	mind	az	öt	esetre,	és	az

jött	ki,	hogy	elég	sok	bennük	a	közös	elem,	hogy	egyetlen	elkövető	álljon
mögöttük.	Úgy	néz	ki,	két	kést	használ,	 egy	húsvágót	meg	egy	machetét.
Az	 áldozatok	 mind	 védtelenek,	 prostituáltak,	 részegek,	 érzelmileg
labilisok,	 és	 mindegyiket	 az	 utcán	 szedte	 össze,	 Kelsey	 kivételével.
Mindegyikről	 vitt	 trófeát.	Még	nem	 tudjuk,	 tudunk-e	 egyező	DNS-mintát
levenni	a	nőkről.	De	esélyes,	hogy	nem.	Nem	úgy	néz	ki,	hogy	szexelt	is
bármelyikkel.	Más	izgatja.
Strike	már	éhes	volt,	de	valami	azt	 súgta	neki,	ne	szóljon	bele	Wardle

rosszkedvű	 hallgatásába.	 A	 nyomozó	 ivott	 még	 egy	 kis	 sört,	 aztán
hozzátette:	 –	 Mindegyik	 gyanúsítottjának	 utánanézek.	 Brockbanknek,
Laingnek	és	Whittakernek	is.	–	Nem	igazán	nézett	Strike	szemébe.
Kurvára	ideje.
–	Brockbank	érdekes	egy	figura	–	tette	hozzá	még.
–	Megtalálta?	–	állt	meg	a	korsó	Strike	szájánál.
–	Még	nem,	de	azt	tudjuk,	hogy	öt	héttel	ezelőttig	rendszeresen	járt	egy

brixtoni	templomba.
–	Egy	templomba?	Biztos	benne,	hogy	ez	ugyanaz	a	pasas?
–	 Magas	 exkatona,	 exrögbijátékos,	 hosszú	 álla	 van,	 az	 egyik	 szeme

mélyebben	ül,	karfiolfüle	van	és	sötét,	rövidre	nyírt	haja	–	sorolta	rögtön
Wardle.	 –	 A	 neve	 Noel	 Brockbank.	 190-193	 centi	 magas.	 Erős	 északi
akcentus.
–	Az	az	–	bólintott	Strike.	–	Na	de	egy	kibaszott	templomban?



–	Várjon	–	állt	fel	Wardle	–,	hugyoznom	kell.
De	 persze	 miért	 is	 ne	 menne	 egy	 templomba?,	 gondolta	 Strike,	 és	 a

pulthoz	 ment	 még	 két	 pintért.	 Körülöttük	 lassan	 megtelt	 a	 kocsma.	 Vitt
magával	egy	étlapot	is	az	asztalhoz	a	sörökkel,	de	nem	tudott	odafigyelni
rá.	Fiatal	lányok	a	kórusban…	nem	ő	lenne	az	első,	akinek	eszébe	jut…
–	Úh,	ez	már	kellett	–	ült	vissza	mellé	Wardle.	–	Lehet,	hogy	kimennék

egy	cigire,	mindjárt	vissza…
–	 Előbb	 fejezze	 be	 Brockbanket	 –	 tolta	 oda	 elé	 Strike	 a	 teli	 pintet	 az

asztalon.
–	Az	 igazat	megvallva	 tök	 véletlenül	 találtuk	meg	 –	 ült	 le	Wardle,	 és

megragadta	 a	 korsót.	 –	 Az	 egyik	 emberünk	 egy	 helyi	 drogbáró	 anyját
követte.	Nem	 nagyon	 hisszük,	 hogy	 a	 kedves	mama	 olyan	 ártatlan,	mint
ahogy	 mondja,	 úgyhogy	 az	 emberünk	 követte	 a	 templomba,	 és	 ott	 állt
Brockbank	az	ajtóban,	ő	osztogatta	az	énekeskönyveket.	Beszélgetésbe	 is
elegyedett	 a	 zsaruval,	 persze	 nem	 tudta,	 ki	 az,	 a	 mi	 emberünknek	 meg
fogalma	sem	volt,	hogy	Brockbanket	keressük	bármiért	is.	Egy	hónappal
később	 az	 emberünk	 meghallotta,	 hogy	 a	 Kelsey	 Platt-ügyben	 keressük
Noel	Brockbanket,	és	azt	mondja,	ő	találkozott	egy	ilyen	nevű	pasassal	egy
hónapja	 Brixtonban.	 Látja?	 –	 Wardle	 vigyora	 csak	 árnyéka	 volt	 a
szokásosnak.	–	Odafigyelek	ám	a	maga	tippjeire,	Strike!	Hülye	is	lennék,
ha	nem,	a	Landry-ügy	után.
Akkor	 figyel	 oda,	 amikor	 semmit	 sem	 talál	 Ásós	Malley	 meg	 Rayongo

ellen,	 gondolta	 Strike,	 de	 azért	 mormogott	 valami	 elismerőt	 és	 hálásat,
csak	aztán	tért	vissza	a	fő	kérdéshez.
–	És	azt	mondta,	Brockbank	akkor	már	nem	jár	ebbe	a	templomba?
–	Aha	–	sóhajtott	Wardle.	–	Tegnap	kimentem	oda,	beszéltem	a	pappal.

Fiatal,	 lelkes,	 egy	 belvárosi	 templomban…	 tudja,	 milyenek.	 –	 Ebben
tévedett,	 mert	 Strike	 jóformán	 csak	 katonai	 káplánok	 formájában
találkozott	 a	 papsággal.	 –	Sok	 időt	 szánt	Brockbankre.	Azt	mondja,	 elég
kemény	élete	volt.
–	 Agykárosodás,	 rokkantsági	 leszerelés	 a	 seregből,	 elvesztette	 a

családját,	ez	a	duma?	–	kérdezte	Strike.
–	Ez	volt	a	lényege	–	bólintott	Wardle.	–	Azt	mondta,	hiányzik	a	fia.
–	Aha	–	felelte	sötéten	Strike.	–	Azt	nem	tudja	a	pap,	hol	lakik?
–	Nem,	de	úgy	tűnik,	a	barátnője…
–	Alyssa?
Wardle	 némán	 elfintorodott,	 benyúlt	 a	 zakója	 belső	 zsebébe,	 és



belenézett	a	noteszébe,	amit	előhúzott	onnan.
–	Aha,	úgy	látom,	igen	–	válaszolta.	–	Alyssa	Vincent.	Ezt	honnan	tudta?
–	 Mindkettőt	 nemrég	 rúgták	 ki	 egy	 sztriptízklubból.	 Később

megmagyarázom	 –	 tette	 hozzá	 sietve	 Strike,	 mert	 Wardle	 figyelme
elterelhetőnek	mutatkozott.	–	Mondja	csak	tovább	Alyssát!
–	Hát,	 sikerült	 szereznie	 egy	 tanácsi	 lakást	Kelet-Londonban,	 közel	 az

anyjához.	Brockbank	azt	mondta	a	papnak,	hogy	odaköltözik	hozzá	meg	a
gyerekekhez.
–	Gyerekekhez?	–	nézett	fel	Strike,	és	rögtön	Robin	jutott	eszébe.
–	Úgy	tűnik,	van	két	kislánya.
–	Tudjuk,	hol	ez	a	lakás?
–	Még	nem.	A	pap	nem	örült,	hogy	elmegy	–	pillantott	Wardle	idegesen

az	 utca	 felé,	 ahol	 néhányan	 dohányoztak	 a	 hely	 előtt	 állva.	 –	 Annyit	 ki
tudtam	szedni	belőle,	hogy	Brockbank	ott	volt	a	templomban	április	3-án
vasárnap,	azon	a	hétvégén,	amikor	Kelsey	meghalt.
Mivel	Wardle	 egyre	 feszültebbnek	mutatkozott,	 Strike	 nem	 is	mondott

semmit,	 csak	 felvetette,	 hogy	menjenek	 ki	 mindketten	 az	 utcára	 elszívni
egy	cigarettát.
Rágyújtottak,	 és	 egymás	 mellett	 állva	 fújták	 a	 füstöt	 néhány	 percig.

Mindkétfelé	 irodai	 munkások	 mentek	 el	 mellettük,	 fáradtan	 a	 hosszú
munkanap	 után.	 Lassan	 leszállt	 az	 este.	 Közvetlenül	 felettük,	 a	 közeledő
éjszaka	 indigókékje	 meg	 a	 lemenő	 nap	 neonfényes	 korallpirosa	 között
vékony	sávnyi	színtelen	ég	húzódott,	nyers,	üres	levegő.
–	Jézusom,	 de	 hiányzott	 ez!	 –	Wardle	 úgy	 szívott	 bele	 a	 cigarettájába,

mintha	 anyatejet	 inna,	 aztán	 ismét	 felvette	 a	 beszélgetésük	 fonalát.	 –	Na,
szóval	 Brockbank	 ott	 volt	 a	 templomban	 ezen	 a	 hétvégén,	 és	 elég
hasznossá	is	tette	magát.	Nagyon	ért	a	gyerekekhez,	az	kiderült.
–	Azt	lefogadom	–	morogta	Strike.
–	 Azért	 kéne	 hozzá	 lélekjelenlét,	 nem?	 –	 kérdezte	Wardle,	 és	 az	 utca

túloldala	felé	fújta	a	füstöt,	szeme	Epstein	Nappal	c.	szobrára	szegeződött,
ami	a	régi	Tömegközlekedési	Központ	épületén	díszelgett.	Egy	trónon	ülő
férfi	előtt	álló	kisfiút	ábrázolt,	akinek	a	teste	olyan	félelmetesen	kifordult,
hogy	 sikerült	 neki	 egyszerre	 átölelnie	 a	mögötte	 ülő	 királyt	 és	mégis	 a
néző	 felé	 fordítani	 a	 péniszét.	 –	 Megöl	 és	 feldarabol	 egy	 lányt,	 aztán
elmegy	a	templomba,	mintha	mi	sem	történt	volna?
–	Maga	katolikus?	–	kérdezte	Strike.
Wardle	riadtan	nézett.



–	Aha,	valahogy	úgy	–	felelte	gyanakvóan.	–	Miért?
Strike	csak	kis	mosollyal	megrázta	a	fejét.
–	 Tudom,	 hogy	 egy	 őrültet	 ez	 nem	 érdekel	 –	 folytatta	 Wardle	 némi

védekező	árnyalattal	a	hangjában	–,	csak	úgy	mondom…	mindegy,	szóval
az	 embereink	 most	 igyekeznek	 megtudni,	 hol	 lakik.	 Ha	 tényleg	 tanácsi
lakás,	és	tényleg	Alyssa	Vincent	a	csaj	neve,	akkor	nem	is	lesz	túl	nehéz.
–	 Remek	 –	 bólintott	 Strike.	 A	 rendőrségnek	 olyan	 erőforrások	 is

rendelkezésére	 álltak,	 amelyekkel	 ő	 meg	 Robin	 nem	 versenyezhetnek;
talán	most	végre	ki	is	derítenek	valami	fontosat.	–	Na	és	Laing?
–	Áh	–	 felelte	Wardle,	 elnyomta	 az	 első	 cigarettáját	 és	 azon	 nyomban

rágyújtott	egy	újra	–,	róla	többet	tudunk.	Egyedül	él	a	Wollaston	Close-on
már	 másfél	 éve.	 A	 rokkantnyugdíjából.	 A	 2–3-ai	 hétvégén	 épp	 valami
mellkasi	fertőzése	volt,	egy	barátja,	Dickie	ment	át	segíteni	neki.	A	boltba
sem	tudott	lemenni.
–	Milyen	rohadtul	kényelmes	–	jegyezte	meg	Strike.
–	 Vagy	 igaz	 –	 nézett	 rá	 Wardle.	 –	 Megkérdeztük	 Dickie-t,	 ő	 is

megerősített	mindent,	amit	Laingtől	hallottunk.
–	Meglepődött	Laing,	hogy	a	rendőrség	a	hollétéről	érdeklődik?
–	Először	elég	döbbentnek	tűnt.
–	Beengedte	magukat	a	lakásba?
–	Nem	került	rá	sor.	A	parkolóban	futottunk	vele	össze,	mankókkal	jár,

és	végül	egy	helyi	kávézóban	ültünk	le.
–	Az	ecuadori	helyen,	az	alagútban?
Wardle	 kemény	 tekintettel	 nézett	 Strike-ra,	 aki	 egykedvűen	 viszonozta

azt.
–	Szóval	maga	 is	 figyelte,	mi?	Ne	baltázza	el	 ezt	nekünk,	Strike,	 rajta

vagyunk	a	dolgon!
Strike	 épp	 felelhette	 volna	 azt	 is,	 hogy	 a	 média	 érdeklődése	 meg	 a

preferált	 nyomainak	 teljes	 kudarca	 kellett,	 hogy	 Wardle	 komolyan
megpróbálja	 előkeríteni	 az	 ő	 három	 gyanúsítottját.	 De	 inkább	 nem
mondott	semmit.
–	 Laing	 nem	 hülye	 –	 folytatta	 a	 nyomozó.	 –	 Nem	 kellett	 sokáig

kérdezgetni,	és	rájött,	miről	is	van	szó.	Tudta,	hogy	biztos	maga	említette
a	nevét.	Látta	az	újságban,	hogy	magának	küldtek	egy	levágott	lábat.
–	És	mi	volt	erről	a	véleménye?
–	 Jó,	 talán	 volt	 benne	 egy	 kis	 „kedvesebb	 pasassal	 nem	 is	 történhetett

volna”	 –	 válaszolt	 Wardle	 kis	 vigyorral	 –,	 de	 általában	 véve,	 amire



számítana	az	ember.	Kicsit	kíváncsi,	kicsit	védekező.
–	Betegnek	tűnt?
–	Aha	–	bólintott	Wardle.	–	Nem	tudta,	hogy	megyünk,	épp	a	mankóival

vánszorgott	haza,	 amikor	 találkoztunk	vele.	Közelről	 sem	néz	ki	 jobban.
Véres	a	szeme.	A	bőre	meg	mintha	meg	lenne	repedezve.	Elég	kemény.
Strike	 nem	 felelt.	 Továbbra	 se	 hitt	 teljesen	Laing	 betegségében.	Hiába

látta	 a	 saját	 szemével	 a	 képen,	 hogy	 nyilván	 szteroidokat	 szed,	 a	 bőrét
plakkok	 és	 sebek	 borítják,	 valahogy	 makacsul	 képtelen	 volt	 elfogadni,
hogy	Laing	valóban	beteg	lehet.
–	Mit	csinált,	amikor	a	másik	két	nőt	megölték?
–	Azt	mondja,	otthon	volt	egyedül	–	felelte	Wardle.	–	Sem	bizonyítani,

sem	kizárni	nem	lehet.
–	Hmm	–	morogta	Strike.
Visszamentek	 a	 kocsmába.	 Közben	 egy	 pár	 ült	 le	 az	 asztalukhoz,	 így

kerestek	egy	másikat,	az	utcára	néző,	padlótól	plafonig	érő	ablak	mellett.
–	És	Whittaker?
–	Ja,	őt	tegnap	este	sikerült	felhajtani.	Egy	zenekarnál	roadol.
–	 Biztos	 ebben?	 –	 érdeklődött	 Strike	 gyanakodva,	 mert	 eszébe	 jutott

Shanker	kijelentése;	Whittaker	ezt	állítja,	de	igazából	Stephanie-ból	él.
–	Aha,	biztos.	Benéztünk	a	drogos	barátnőjéhez	is…
–	Jártak	bent	a	lakásban	is?
–	Az	ajtóban	beszéltünk,	ami	nem	meglepő	–	felelte	Wardle.	–	Bűzlik	az

egész	 lakás.	Mindegy,	 szóval	 azt	mondta,	Whittaker	 elment	 a	 fiúkkal,	 de
megadta	a	címet,	hol	van	a	koncert,	és	hát	ott	is	volt.	Régi	kisbusz	parkol
kint,	bent	meg	egy	még	régebbi	zenekar.	A	Death	Cultról	hallott	már?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	Strike.
–	Ne	fáradjon,	szar	–	legyintett	Wardle.	–	Végig	kellett	ülnöm	félórányit

belőle,	 csak	 aztán	 tudtam	 Whittaker	 közelébe	 jutni.	 Alagsori	 kocsma
Wandsworth-ben.	Másnap	 végig	 csengett	 a	 fülem.	Whittaker	meg	mintha
félig-meddig	 számított	 is	 volna	 ránk	 –	 folytatta.	 –	Mint	 kiderült,	 néhány
hete	belefutott	magába	pont	a	kocsija	mögött.
–	Azt	meséltem	magának	–	vágta	rá	Strike.	–	Hogy	a	crackszag…
–	 Igen,	 igen	 –	 bólogatott	 Wardle.	 –	 Nézze,	 egy	 apró	 pillanatig	 nem

bíznék	benne,	de	azt	mondja,	Stephanie	tud	neki	alibit	igazolni	egész	napra
a	királyi	esküvő	napján,	úgyhogy	az	kizárná,	hogy	ő	támadta	meg	a	kurvát
Shacklewellben;	 és	 azt	 állítja,	 a	Death	Culttal	 volt,	 amikor	Kelsey-t	meg
Heathert	megölték.



–	Mind	a	három	gyilkosságra	van	valamije?	–	kérdezte	Strike.	–	Milyen
pöpec!	És	a	Death	Cult	megerősíti,	hogy	velük	volt?
–	Hát	 igazság	 szerint	 elég	ködösen	csak	–	 fintorodott	 el	Wardle.	–	Az

énekesüknek	 hallókészüléke	 van.	 Nem	 vagyok	 biztos	 benne,	 hogy	 jól
értette	 minden	 kérdésemet.	 De	 ne	 aggódjon,	 az	 embereim	 átnézik	 a
tanúvallomásaikat	 –	 tette	 még	 hozzá	 Strike	 arckifejezése	 láttán.	 –
Kiderítjük,	ott	volt-e	vagy	sem.
Wardle	ásított	egyet	és	kinyújtózott.
–	Vissza	kell	mennem	az	 irodába	–	mondta.	–	Ez	könnyen	 lehet,	hogy

egész	 éjszakás	 lesz.	 Most	 már	 egy	 csomó	 infó	 jön	 be,	 hogy	 a	 lapok
megtudták.
Strike	most	már	 szörnyen	 éhes	 volt,	 de	 a	 kocsma	 zajában	 úgy	 érezte,

inkább	olyan	helyen	enne,	ahol	gondolkodni	 is	 tud.	Együtt	 indultak	el	az
utcán	Wardle-lel,	menet	közben	mindketten	megint	cigarettára	gyújtottak.
–	A	pszichológus	felvetett	még	valamit	–	kezdte	Wardle,	míg	a	sötétség

függönye	 beterítette	 felettük	 az	 eget.	 –	 Ha	 jól	 gondoljuk,	 és	 tényleg
sorozatgyilkossal	 van	 dolgunk,	 akkor	 ez	 általában	 nagyon	 helyzetfüggő.
Kurva	 jól	 csinálja,	 biztosan	 előre	 is	 tervez	 valamennyire,	 különben	 nem
úszhatta	volna	meg	ennyiszer…	de	Kelsey	akkor	is	kilóg	a	sorból.	Arról	a
lányról	pontosan	tudta,	hol	van.	A	levelek	meg	az	is,	hogy	tudta,	nem	lesz
ott	senki,	az	abszolút	előre	kitervelt	volt.	De	az	a	baj,	hogy	kurva	alaposan
megnéztük,	és	mégsem	találtunk	semmi	bizonyítékot,	hogy	a	maga	három
gyanúsítottja	 közül	 bármelyik	 is	 a	 közelébe	 került	 volna.	 Gyakorlatilag
darabokra	 szedtük	 Kelsey	 laptopját,	 de	 nem	 volt	 rajta	 semmi.	 Senkivel
nem	beszélt	a	lábáról,	csak	azzal	a	két	dilinyóssal,	Jasonnal	meg	Viharral.
Alig	voltak	barátai,	az	a	néhány	meg	mind	lány.	A	telefonján	se	volt	semmi
gyanús.	 És	 nem	 tudunk	 róla,	 hogy	 a	 maga	 három	 gyanúsítottja	 közül
bármelyik	 lakott	 vagy	 dolgozott	 volna	 valaha	 Finchley-ben	 vagy
Shepherd’s	 Bush-ban,	 vagy	 egyáltalán	 a	 közelébe	 ment	 volna	 az
iskolájának	 vagy	 a	 tanfolyamának.	 Semmi	 kapcsolatuk	 Kelsey	 egyetlen
ismerősével	 sem.	 Hogy	 kerülhetett	 volna	 elég	 közel	 bármelyikük,	 hogy
így	manipulálja,	de	közben	a	család	ne	vegyen	észre	semmit?
–	 Kelsey-ről	 tudjuk,	 hogy	 hazudozott	 –	 jegyezte	 meg	 Strike.	 –	 Ne

feledje	 a	 kitalált	 pasiját,	 akiről	 meg	 kiderült,	 hogy	 nagyon	 is	 valódi,
amikor	felvette	a	Café	Rouge-nál.
–	Ja	–	sóhajtott	Wardle.	–	Arról	a	rohadt	motorról	meg	még	most	sem

tudunk	semmit.	Kiadtam	egy	leírást	is	a	sajtónak,	de	nem	jött	be	semmi.	Na



és	hogy	van	a	társa?	–	tette	hozzá	a	munkahelye	üvegajtaja	előtt	megállva,
bár	úgy	tűnt,	a	legutolsó	millimétert	is	el	akarja	szívni	a	cigarettájából.	–
Nem	rázta	meg	nagyon?
–	 Jól	 van	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Hazament	 Yorkshire-be	 esküvői	 ruhát

próbálni.	Ragaszkodtam	hozzá,	hogy	szabadságot	vegyen	ki,	mostanában
egy	csomót	dolgozott	hétvégén	is.
Robin	egyetlen	szó	nélkül	hajlandó	volt	elutazni.	Ugyan	minek	maradt

volna	–	a	sajtó	megint	körbevette	a	Denmark	Streetet,	egyetlen	nyomorult
fizető	 ügyük	 volt,	 és	 a	 rendőrség	most	már	 sokkal	 hatékonyabban	 tudja
Brockbanket,	Lainget	és	Whittakert	is	figyelni,	mint	ők	valaha	is.
–	Sok	szerencsét	–	köszönt	el	Strike	Wardle-től.	A	nyomozó	felemelte	a

kezét	 búcsúzásul,	 aztán	 eltűnt	 a	 lassan	 forgó	 prizmán	 csillogó	 „New
Scotland	Yard”	felirat	mögötti	hatalmas	épületben.
Strike	 lassan	 megindult	 vissza	 a	 metróhoz;	 egy	 kebabra	 vágyott,	 és

fejben	 azon	 a	 problémán	 töprengett,	 amit	 épp	 az	 előbb	 szegezett	 neki
Wardle.	 Hogyan	 kerülhetett	 bármelyik	 gyanúsítottja	 olyan	 közel	 Kelsey
Platthez,	hogy	tudja,	hol	jár,	és	a	bizalmába	férkőzhessen?
Lainggel	kezdte,	aki	egyedül	él	a	sivár	lakásban	a	Wollaston	Close-on,

felveszi	a	rokkantnyugdíját;	meg	van	hízva	és	gyenge	is,	jóval	idősebbnek
néz	ki,	mint	a	valós	harmincnégy	éve.	Valaha	vicces	egy	pasas	volt.	Vajon
még	 mindig	 képes	 lenne	 annyira	 elbűvölni	 egy	 fiatal	 lányt,	 hogy	 az
felüljön	 vele	 egy	 motorra,	 vagy	 hogy	 beengedje	 a	 Shepherd’s	 Bush-i
lakásba,	amiről	a	családja	nem	is	tud?
Na	és	Whittaker,	aki	bűzlik	a	cracktől,	 feketék	a	 fogai,	a	haja	 ritkul	és

loboncos?	 Az	 igaz,	 hogy	 valaha	 hipnotikus	 vonzereje	 volt,	 és	 a
csontsovány,	 drogfüggő	 Stephanie	 még	 mindig	 vonzónak	 találja,	 de
Kelsey	 valójában	 egy	 rendes,	 vele	 egykorú	 szőke	 fiúért	 lelkesedett
lázasan.
És	ott	van	még	Brockbank.	Strike	kimondottan	visszataszítónak	érezte	a

nagydarab,	 sötét	 képű	 exrögbis	 leválót,	 a	 lehető	 legnagyobb	 mértékben
különbözőnek	 a	 csinos	 Nialltól.	 Brockbank	 több	 kilométerre	 élt	 és
dolgozott	 Kelsey	 lakó-	 és	 munkahelyétől,	 és	 bár	 mindketten	 jártak
templomba,	választott	gyülekezeteik	a	Temze	két	partján	helyezkedtek	el.
És	 a	 rendőrség	 mostanra	 már	 biztosan	 kiderítette	 volna,	 ha	 a	 két
gyülekezet	közt	van	valami	kapcsolat.
Vajon	tényleg	kizárja	mindhárom	gyanúsítottját	az,	hogy	egyiknek	sincs

ismert	 kapcsolata	 Kelsey-vel?	Míg	 a	 logika	 úgy	 diktálta,	 hogy	 a	 válasz



nyilván	 igen,	 Strike	 fejében	 egy	 makacs	 hangocska	 továbbra	 is	 nemet
suttogott.
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I’m	out	of	my	place,	I’m	out	of	my	mind…
(Elmentem	a	helyemről,	elment	az	eszem…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Celestial	the	Queen’
(Celestia	királynő)

Robin	 hazaútját	 egész	 végig	 valami	 fura	 irrealitás	 érzése	 hatotta	 át.	Úgy
érezte,	 senkivel	 nincs	 egy	 hullámhosszon,	 még	 az	 anyjával	 sem,	 akit
teljesen	 lekötött	 az	 esküvő	 szervezése,	 és	 bár	 megértette,	 hogy	 Robin
folyton	 a	 telefonját	 nézegeti,	 van-e	bármi	új	 a	 shacklewelli	 hasfelmetsző
ügyében,	egy	kicsit	azért	bosszankodott	is.
A	 családi	 konyhában	 ülve,	 ahol	 ott	 tüsszögött	 a	 lábánál	 Rowntree,	 a

tisztára	 sikált	 faasztalon	 meg	 a	 fogadás	 ülésrendjének	 terve	 terült	 el
köztük,	Robin	kezdte	átérezni,	mennyire	kihúzta	magát	eddig	az	esküvője
felelőssége	alól.	Linda	folyamatosan	tette	fel	az	újabb	és	újabb	kérdéseket
a	vendégeknek	adandó	kis	ajándékokról,	a	beszédekről,	a	koszorúslányok
cipőjéről,	 arról,	 hogy	mikor	 lenne	 jó	 neki	 a	 plébánossal	 beszélni,	 hová
akarják	küldetni	az	ajándékokat	Matt-tel,	és	hogy	Matthew	Sue	nénikéjét	a
főasztalhoz	ültessék-e	vagy	se.	Robin	arra	számított,	pihentető	lesz	otthon
lenni.	 Ehelyett	 két	 fronton	 is	 helyt	 kellett	 állnia	 –	 egyrészt	 ott	 voltak	 az
anyja	 hullámokban	 érkező,	 apró-cseprő	 kérdései;	 másrészt	 az	 öccse,
Martin	 sem	 hagyta	 békén,	 aki	 addig	 kérdezgette	 Heather	 Smart
holttestének	 megtalálásáról,	 míg	 Robin	 ki	 nem	 jött	 a	 sodrából,	 milyen
morbid	 dolgok	 érdeklik	 a	 fiút.	 Így	 aztán	 a	 túlhajszolt	 Linda	 teljesen
betiltotta	a	gyilkos	emlegetését	a	házban.
Közben	Matthew	is	dühös	volt,	bár	igyekezett	nem	mutatni,	mert	Robin

még	mindig	nem	kért	Strike-tól	két	hét	szabadságot	a	nászutukra.
–	Egészen	biztos,	hogy	rendben	lesz	–	mondta	Robin	vacsoránál.	–	Alig

van	 saját	 munkánk,	 és	 Cormoran	 azt	 mondja,	 a	 rendőrség	 átvett	 tőlünk
minden	nyomot	a	másik	ügyben.
–	 Még	 mindig	 nem	 igazolta	 vissza	 –	 jegyezte	 meg	 Linda,	 aki	 árgus



szemekkel	figyelte,	milyen	keveset	eszik	a	lánya.
–	Ki	nem	igazolt	vissza?	–	nézett	rá	Robin.
–	Strike.	Nem	jelzett.
–	Majd	emlékeztetem	–	felelte	a	lány,	és	nagyot	kortyolt	a	borból.
Azt	nem	mondta	el	egyiküknek	sem,	még	Matthew-nak	se,	hogy	folyton

rémálmai	vannak,	és	levegőért	kapkodva	ébred	fel	a	sötétben,	az	ágyában,
ahol	a	megerőszakolása	utáni	hónapokban	aludt.	Az	álmokban	mindig	egy
jókora	 férfi	 üldözte.	 Időnként	 az	 irodába	 rontott	 be,	 ahol	 Strike-kal
dolgozott.	 Gyakrabban	 inkább	 csak	 úgy	 feltűnt	 a	 sötétből	 londoni
mellékutcákon,	 kezében	 csillogó	 késekkel.	 Aznap	 reggel	 már	 épp
kinyomta	volna	Robin	szemét,	amikor	lihegve	arra	ébredt,	hogy	Matthew
álmosan	kérdezgeti,	mit	mondott	az	előbb.
–	 Semmit	 –	 felelte	 neki,	 és	 kisimította	 a	 csuromvizes	 haját	 a

homlokából.	–	Semmit.
Matthew-nak	hétfőn	már	munkába	kellett	mennie.	Úgy	 tűnt,	örül,	hogy

Robint	 itt	 hagyhatja	 Mashamban,	 segíteni	 Lindának	 az	 esküvő
előkészületeiben.	Anya	és	lánya	együtt	keresték	fel	a	Szűz	Mária-templom
plébánosát	hétfő	délután	egy	utolsó	megbeszélésre	a	szertartás	ügyében.
Robin	 igyekezett	odafigyelni	a	plébános	vidám	javaslataira,	a	 lelkesítő

beszédére,	de	amíg	az	beszélt,	a	lány	tekintetét	állandóan	egy	jókora	kőrák
vonta	magára,	 ami	mintha	 a	 templom	 falán	mászott	 volna	 a	 főhajó	 jobb
oldalán.
Gyerekkorában	 teljesen	 elvarázsolta	 ez	 a	 rák.	 Képtelen	 volt	 felfogni,

miért	mászik	 egy	 hatalmas,	 faragott	 kőrák	 felfelé	 a	 templom	 falán,	 és	 a
kíváncsisága	 végül	 Lindára	 is	 átragadt,	 aki	 a	 helyi	 könyvtárban
megkereste	a	feljegyzéseket,	és	diadalmasan	beszámolt	a	lányának,	hogy	a
rák	 a	 régi	 Scrope	 család	 címerállata	 volt,	 az	 ő	 emléktáblájuk	 díszelgett
felette.
A	 kilencéves	 Robin	 csalódottan	 hallgatta	 a	 magyarázatot.	 Bizonyos

módon	nem	 is	 az	volt	 a	 lényeg,	hogy	magyarázatot	kapjon.	Csak	 tetszett
neki,	hogy	ő	az	egyetlen,	aki	szeretné	megtudni	az	igazságot.

Épp	a	szabó	dobozszerű	próbafülkéjében	állt	másnap,	az	aranykeretű	tükör
előtt,	az	új	szőnyegpadlószagban,	amikor	Strike	hívta.	Robin	rögtön	tudta,
hogy	 Strike	 az,	 mert	 egyedi	 csengőhangot	 rendelt	 a	 telefonszámához.
Rögtön	 a	 táskájához	 is	 ugrott,	 amitől	 a	 szabó	 bosszankodva	 és



meglepetten	 felkiáltott	 kicsit,	 ahogy	 a	 lány	 kirántotta	 a	 kezéből	 az	 épp
nagy	gonddal	újratűzött	díszszalagot.
–	Haló!	–	szólt	bele	Robin.
–	Hahó!	–	köszönt	Strike.
Robin	 ebből	 a	 két	 szótagból	 megértette,	 hogy	 valami	 rossz	 dolog

történt.
–	 Jézusom,	 megölt	 még	 valakit?	 –	 bukott	 ki	 belőle,	 megfeledkezve	 a

ruha	alsó	szegélyénél	guggoló	szabóról.	A	nő	csak	bámult	rá	a	tükörből,	a
szája	teli	gombostűkkel.	–	Elnézést,	abbahagyhatnánk	egy	pillanatra?	Nem
maga!	 –	 tette	 hozzá	 már	 Strike-nak,	 nehogy	 letegye.	 –	 Bocsánat	 –
ismételte,	ahogy	a	helyére	 libbent	a	 függöny	a	szabó	mögött,	ő	pedig	az
esküvői	ruhájában	 leült	a	zsámolyra	a	sarokban.	–	Épp	itt	volt	valaki.	De
tényleg,	meghalt	még	valaki?
–	Igen	–	felelte	Strike	–,	de	nem	ahogy	gondolja.	Wardle	testvére.
Robin	 kimerült,	 túlfeszített	 agya	 igyekezett	 ugyan,	 de	 nem	 tudta

összerakni	a	részleteket.
–	Semmi	köze	az	ügyhöz	–	segítette	ki	Strike.	–	Elütötte	egy	kisbusz	a

zebrán.
–	 Úristen!	 –	 Robint	 teljesen	 kizökkentette	 a	 hír.	 Ideiglenesen	 arról	 is

elfeledkezett,	 hogy	 a	 halál	 más	 módon	 is	 elérhet	 valakit,	 nem	 csak	 egy
őrült	kései	által.
–	 Hát	 igen,	 elég	 nagy	 szívás.	 Három	 gyereke	 van,	 a	 felesége	 a

negyedikkel	 terhes.	 Most	 beszéltem	 Wardle-lel.	 Rohadtul	 tragikus	 egy
dolog.
Robin	agya	végre	mintha	bevette	volna	a	sebességet.
–	Akkor	tehát	Wardle…
–	Rendkívüli	szabadságra	ment	–	fejezte	be	Strike.	–	És	mit	gondol,	ki

vette	át	az	ügyet?
–	Csak	nem	Anstis?	–	kérdezte	Robin	hirtelen	aggályokkal.
–	Rosszabb	–	felelte	Strike.
–	Csak	nem…	ugye	nem	Carver?	–	Robinnak	hirtelen	nagyon	gyászos

előérzete	támadt.
Mindazon	 rendőrtisztek	 közül,	 akiket	 Strike-nak	 sikerült	 két

legismertebbé	 vált	 nyomozói	 sikerével	 megsértenie	 és	 rossz	 színben
beállítania,	 Roy	 Carver	 felügyelő	 tűnt	 fel	 a	 legrosszabbul,	 így
természetesen	 ő	 érzett	 legkeserűbben	 Strike	 iránt.	 A	 tetőtéri	 lakásából
kizuhant	híres	modell	halála	utáni	nyomozásban	elkövetett	hibáit	alaposan



dokumentálta	 és	 meglehetősen	 el	 is	 túlozta	 a	 média.	 Izzadós	 férfi	 volt
korpás	hajjal,	sózott	marhahússzín	arccal,	és	már	azelőtt	problémái	voltak
Strike-kal,	hogy	az	nyilvánosan	bebizonyította	volna,	amit	Carver	nem	vett
észre:	gyilkosság	történt.
–	Elsőre	 kitalálta!	 –	 így	Strike.	 –	Az	 előbb	 itt	 is	 volt	 vagy	három	óra

hosszat.
–	Jézusom…	miért?
–	 Jaj,	 ne	 már	 –	 szólt	 vissza	 Strike	 –,	 hát	 tudja	 maga,	 miért.	 Ez	 lehet

Carver	 legnagyobb	 álma,	 hogy	 most	 van	 oka	 kihallgatni	 engem	 egy
gyilkosságsorozatról.	 Épp	 csak	 alibikről	 nem	 kérdezett,	 és	 rengeteget
foglalkozott	azokkal	a	Kelsey-nek	írt	hamis	levelekkel.
Robin	felnyögött.
–	 De	 ugyan	 miért	 engedik	 Carvert…?	 Mármint,	 nem	 épp	 a

legkompetensebb…
–	Bármilyen	nehéz	is	elhinnünk,	Carver	nem	mindig	volt	ilyen	seggfej.

A	főnökei	biztos	azt	hiszik,	Landryvel	csak	nem	volt	szerencséje.	Elvileg
ez	csak	 ideiglenes	megoldás,	 amíg	Wardle	vissza	nem	 jön,	de	 azért	már
figyelmeztetett,	 hogy	 tartsam	 magam	 távol	 a	 nyomozásától.	 És	 amikor
rákérdeztem,	 hogy	 haladnak	 Brockbankkel,	 Lainggel	 és	 Whittakerrel,
gyakorlatilag	 elküldött	 a	 picsába,	 az	 egómmal	 meg	 a	 megérzéseimmel
együtt.	Szóval	nincs	több	belsős	infó,	hogy	halad	az	ügy,	azt	garantálom.
–	 Akkor	 folytatnia	 kell	 Wardle	 megkezdett	 vizsgálódásait,	 nem?	 –

kérdezte	Robin.
–	Mivel	nyilván	előbb	vágná	 le	a	saját	 farkát,	mint	hogy	hagyja,	hogy

még	 egy	 ügyét	 megoldjam	 előle,	 azt	 hinné	 az	 ember,	 hogy	 gondosan
utánajár	a	nyomoknak,	amiket	adtam	nekik.	De	az	a	baj,	hogy	látom	rajta,
a	 Landry-ügyet	 megmagyarázta	 magának	 azzal,	 hogy	 csak	 szerencsém
volt,	 és	 lefogadom,	 hogy	 azt	 gondolja,	 szimplán	 vetítek,	 amikor	 három
gyanúsítottal	is	előállok	neki.	Annyira	kurva	jó	lett	volna	–	tette	hozzá	–,
ha	legalább	még	megtudtuk	volna	Brockbank	címét,	mielőtt	lelépett!
Mivel	 Robin	 már	 egy	 perce	 nem	 szólt	 semmit,	 amíg	 Strike

beszámolóját	 hallgatta,	 a	 szabó	 nyilván	 azt	 gondolta,	 van	 értelme
megnézni,	nem	folytathatná-e	a	munkát,	és	bedugta	a	fejét	a	függöny	résén.
Robin,	 akinek	 hirtelen	 angyali	 öröm	 ömlött	 el	 az	 arcán,	 türelmetlenül
integetve	küldte	vissza.
–	 De	 hát	 tudjuk	 Brockbank	 címét!	 –	 közölte	 Strike-kal	 diadalmasan,

ahogy	a	függöny	ismét	bezárult.



–	Micsoda?
–	 Nem	 mondtam	 magának,	 mert	 azt	 hittem,	 Wardle	 már	 úgyis

megszerezte,	 de	 gondoltam,	 azért	 a	 biztonság	 kedvéért…	 végighívtam	 a
környéken	a	bölcsődéket,	azt	mondtam,	Alyssa	vagyok,	Zahara	anyukája,
és	 szeretném	 ellenőrizni,	 jó	 cím	 van-e	 meg	 náluk.	 Az	 egyiknél	 be	 is
olvasták	nekem	a	szülői	adatlapról.	A	Blondin	Streeten	laknak	Bow-ban.
–	Jézusom,	Robin,	maga	kurvára	zseniális!
Amikor	a	szabó	végre	újra	munkához	láthatott,	határozottan	ragyogóbb

menyasszonyt	 talált	 a	 próbafülkében,	 mint	 előtte.	 Amilyen	 unottan	 állt
Robin	addig	a	ruha	átalakításához,	attól	már	a	varrónő	is	kezdte	kevésbé
élvezni	 a	 munkáját.	 Robin	 magasan	 a	 legdekoratívabb	 ügyfele	 volt
jelenleg,	 és	 remélte,	 hogy	 készíthet	 róla	 majd	 reklámcélú	 fényképet,
amikor	végez	a	ruhával.
–	 Csodás	 –	mondta	 neki	 Robin	 ragyogó	mosollyal,	 amikor	 az	 utolsó

szegélyt	 is	 egyenesre	 húzta,	 és	 csak	 bámulták	 a	 kész	 ruhát	 együtt	 a
tükörben.	–	Hát	ez	egészen	csodálatos!
Most	 először	 érezte	 úgy,	 hogy	 a	 ruha	 bizony	 igazán	 nem	 is	 néz	 ki

rosszul.
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Don’t	turn	your	back,	don’t	show	your	profile,
You’ll	never	know	when	it’s	your	turn	to	go.
(Ne	fordíts	hátat,	oldalra	se	nézz,

Nem	tudhatod,	mikor	jön	el	a	te	időd.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Don’t	Turn	Your	Back’
(Ne	fordíts	hátat)

„Elsöprő	nagyságú	állampolgári	reakcióval	 találkoztunk.	Jelenleg	is
több	 mint	 1200	 nyomot	 próbálunk	 tisztázni,	 melyek	 között	 igen
ígéretesek	is	akadnak	–	mondta	el	Roy	Carver	felügyelő.	–	Továbbra
is	várjuk	az	információkat	egy	piros	Honda	CB750	hollétét	 illetően,
melyen	Kelsey	Platt	holttestének	egy	részét	szállították,	és	továbbra	is
szeretnénk	 meghallgatni	 bárkit,	 aki	 június	 5-én	 éjszaka	 az	 Old
Streeten	járt,	amikor	Heather	Smartot	megölték.”

Robin	 úgy	 gondolta,	 az	 alatta	 szereplő	 rövid	 cikkben	 semmi	 se	 nagyon
igazolja	 a	 RENDŐRSÉG	 ÚJABB	 NYOMOKON	 KÖVETI	 A	 SHACKLEWELLI
HASFELMETSZŐT	 főcímet,	 bár	 Carver	 minden	 bizonnyal	 nem	 is	 adná	 ki
semmilyen	valóban	új	fejlemény	részleteit	a	sajtónak.
Az	 oldal	 nagy	 részét	 az	 öt	 nő	 fényképe	 töltötte	 be,	 akikről	 most	 azt

feltételezték,	hogy	mind	a	hasfelmetsző	áldozatai	voltak.	Nevük	és	szörnyű
sorsuk	feketével	a	mellkasukra	nyomtatva:

Martina	Rossi	(28),	prostituált:	leszúrták,	a	nyakláncát	elvitték.

Martina	duci,	 sötét	bőrű	nő	volt,	 a	képen	 fehér	 felsőt	viselt.	A	homályos
kép	úgy	nézett	ki,	mintha	ő	csinálta	volna	saját	magáról.	A	nyakában	egy
kis	szív	alakú	hárfa	medál	lógott	a	láncon.

Sadie	 Roach	 (25),	 adminisztrátor:	 leszúrták,	 megcsonkították,	 a



fülbevalóit	elvitték.

Pixie-frizurás,	 csinos	 lány	 volt,	 a	 fülében	 nagy	 karikákkal.	A	 kép	 szélén
levágott	alakokból	ítélve	valami	családi	képből	származhatott.

Kelsey	Platt	(16),	tanuló:	leszúrták	és	feldarabolták.

Az	 ismerős	 telt,	 egyszerű	 arc	 –	 a	 lány,	 aki	 írt	 Strike-nak,	 mosolyogva,
iskolai	egyenruhában.

Lila	Monkton	(18),	prostituált:	megszúrták,	két	ujját	levágták,	túlélte.

Homályos	kép	következett	egy	magas,	sovány	lányról,	vörösre	festett	haját
zilált	bubifrizurában	hordta.	A	vaku	fénye	megcsillant	számos	piercingjén.

Heather	 Smart	 (22),	 pénzügyi	 tanácsadó:	 leszúrták,	 orrát	 és	 füleit
levágták.

Heather	 kerek	 arcú,	 ártatlan	 nézésű	 lány	 volt,	 hullámos	 világosbarna
hajjal,	szeplőkkel,	félénk	mosollyal.

Robin	hatalmas	sóhajjal	nézett	fel	a	Daily	Expressből.	Matthew-t	ma	High
Wycombe-ba	 küldték	 egy	 ügyfelet	 auditálni,	 így	 nem	 tudta	 elvinni.	 Egy
egész	óráig	és	húsz	percig	tartott,	mire	Ealingből	eljutott	Catfordba,	és	a
vonatok	 teli	 voltak	 a	 londoni	 hőségben	 izzadó	 turistákkal	 és	 londoni
bejárókkal.	Most	 felállt	 a	 helyéről	 és	 az	 ajtó	 felé	 indult;	 a	 többi	 utassal
együtt	 dülöngélt,	 ahogy	 a	 vonat	 lassított,	 majd	 megállt	 –	 és	 itt	 is	 volt
megint	a	Catford	Bridge	állomáson.
Fura	 hete	 volt	 Strike-kal.	 A	 főnökének	 nyilvánvalóan	 nem	 állt

szándékában	 megfogadni	 Carver	 tanácsát,	 és	 távol	 maradni	 a
nyomozástól,	 de	 ahhoz	 azért	 elég	 komolyan	 vette	 a	 nyomozót,	 hogy
óvatos	legyen.
–	Ha	ránk	tudja	húzni,	hogy	belezavartunk	egy	rendőrségi	nyomozásba,

a	 cégnek	vége	 –	mondta.	 –	És	 tudjuk,	 hogy	 úgyis	megpróbálja	majd	 azt
állítani,	hogy	én	csesztem	el	a	dolgokat,	akár	úgy	van,	akár	nem.
–	De	akkor	miért	folytatjuk?
Robin	 játszotta	 az	 ördög	 ügyvédjét,	 mert	 mélységesen	 szomorú	 és



csalódott	lett	volna,	ha	Strike	kijelenti,	hogy	hagyják	a	nyomaikat.
–	 Mert	 Carver	 szerint	 a	 gyanúsítottjaim	 kamuk,	 szerintem	 meg	 ő	 az

inkompetens	pöcs.
Robin	 hamar	 abbahagyta	 a	 kacagást,	 amikor	 Strike	 közölte	 vele,

szeretné,	ha	kimenne	megint	Catfordba	és	figyelné	Whittaker	barátnőjét.
–	Még	mindig?	–	kérdezett	vissza.	–	De	miért?
–	 Tudja	 jól,	 hogy	 miért.	 Tudni	 akarom,	 Stephanie	 tud-e	 neki	 alibit

igazolni	a	legfontosabb	dátumok	bármelyikére.
–	Tudja,	mit?	–	szedte	össze	a	bátorságát	Robin.	–	Én	már	egy	csomót

voltam	 Catfordban.	 Ha	 magának	 mindegy,	 akkor	 inkább	 Brockbanket
csinálnám.	Ne	menjek	és	próbáljak	kiszedni	valamit	Alyssából?
–	Ha	változásra	vágyik,	ott	van	még	Laing	is	–	emlékeztette	Strike.
–	 Jó	 közelről	 megnézhetett,	 amikor	 elestem	 –	 vetette	 ellene	 Robin

azonnal.	–	Nem	gondolja,	hogy	jobb	lenne,	ha	maga	menne	Lainghez?
–	Én	figyeltem	a	lakását	addig	is,	amíg	maga	otthon	volt	–	jegyezte	meg

Strike.
–	És?
–	És	általában	ki	sem	teszi	a	lábát,	néha	lemegy	a	boltba,	aztán	vissza.
–	Már	nem	hiszi,	hogy	ő	volt,	ugye?
–	 Nem	 zártam	 ki	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Miért	 akarja	 olyan	 nagyon

Brockbanket?
–	Nos	–	felelte	Robin	bátran	–,	úgy	érzem,	én	csináltam	a	nagy	részét	az

utána	 rohangálásnak.	 Én	 szedtem	 ki	 a	 Market	 Harborough-i	 címet
Hollyból,	én	szereztem	meg	a	Blondin	Street-i	címet	az	óvodától…
–	És	aggódik	a	gyerekekért,	akik	vele	élnek	–	fejezte	be	Strike.
Robinnak	eszébe	jutott	a	kétfelé	meredő	copfos,	fekete	kislány	a	Catford

Broadwayn,	aki	elesett,	miközben	őt	nézte.
–	Na	és	ha	igen?
–	Jobban	szeretném,	ha	maradna	Stephanie-nál.
Robint	bosszantotta	ez;	annyira	bosszantotta,	hogy	ott	rögtön	kért	is	két

hét	szabadságot,	talán	kicsit	nyersebben	is,	mint	különben	tette	volna.
–	Két	hét	szabadságot?	–	nézett	fel	Strike	meglepetten.	Inkább	ahhoz	volt

szokva,	 hogy	 a	 lány	 azért	 könyörög,	 hadd	 dolgozzon,	 nem	 pedig	 azért,
hogy	mehessen.
–	A	nászút	miatt.
–	 Ó	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Értem.	 Igen.	 Gondolom,	 az	 hamarosan	 lesz,

nem?



–	Nyilván.	2-án	van	az	esküvő.
–	Jézusom,	hisz	az	már	csak…	mennyi	is?	Három	hét	vagy	mennyi?
Robint	 az	 is	 bosszantotta,	 hogy	 Strike	 fel	 sem	 fogta,	már	 ilyen	 közel

van.
–	Igen	–	felelte,	és	felállt,	már	nyúlt	a	kabátjáért.	–	És	megtenné,	hogy

visszajelez,	ha	jön?
Így	hát	mehetett	vissza	a	Catford	Broadwayre,	a	nyüzsgő	standok	közé,

a	füstölők	nyers	hallal	keveredő	szagába,	hogy	megint	órák	hosszat	álljon
feleslegesen	 a	 Broadway	 Theatre	 színészbejárójának	 guggoló	 kőmedvéi
alatt.
Robin	ma	szalmakalap	alá	rejtette	a	haját,	és	napszemüveget	is	viselt,	de

még	 így	 is	 eltűnődött,	 nem	 a	 felismerés	 szikráját	 kapta-e	 el	 néhány	 árus
szemében,	amikor	ismét	beállt	a	helyére	Whittaker	és	Stephanie	lakásának
három	ablakával	szemben.	Csak	néhányszor	pillantotta	meg	a	lányt,	amióta
újrakezdte	 a	 megfigyelését,	 és	 egyik	 alkalommal	 sem	 lett	 volna	 a
legkisebb	 esélye	 sem,	 hogy	 beszéljen	 vele.	 Whittakernek	 semmi	 jele.
Hátradőlt,	 neki	 a	 színház	 hűvös,	 szürke	 kőfalának,	 felkészült	 egy	 újabb
hosszú,	unalmas	napra,	és	ásított	egyet.
Késő	 délutánra	 már	 melege	 volt,	 kifáradt,	 és	 igyekezett	 nem

felbosszantani	 magát	 az	 anyján,	 aki	 napközben	 állandóan	 esküvői
kérdésekkel	 bombázta	 SMS-ben.	 A	 legutóbbi,	 hogy	 hívja	 fel	 a	 virágost,
mert	 akadt	 egy	 újabb	 szőrszálhasogató	 kérdése,	 pont	 akkor	 érkezett,
amikor	Robin	 úgy	 döntött,	muszáj	 innia	 valamit.	Vajon	mit	 lépne	Linda,
gondolta,	 ha	 most	 visszaírna,	 hogy	 végül	 úgy	 döntött,	 legyen	 művirág
minden,	 a	 fejdísz,	 a	 csokor,	 a	 templom	 dekorációja	 –	 mindegy,	 csak
döntenie	ne	kelljen	többet	–,	és	átment	az	utcán	a	sült	halashoz,	ahol	hűtött
szénsavas	üdítőket	is	árultak.
Alig	 nyúlt	 az	 ajtó	 felé,	 amikor	 oldalról	 nekiment	 valaki,	 aki	 szintén	 a

halashoz	igyekezhetett.
–	Bocsánat	–	mondta	Robin	ösztönösen.	–	Jaj,	istenem!	–	nyögte	aztán.
Stephanie	 arca	 feldagadt,	 lila	 színben	 pompázott,	 az	 egyik	 szemét

jóformán	ki	sem	tudta	nyitni.
Nem	 volt	 egy	 kemény	 ütközés,	 de	 a	 kisebb	 lány	 így	 is	 visszapattant

Robinról.	Robin	megragadta,	hogy	el	ne	essen.
–	Jézusom…	mi	történt	veled?
Úgy	 szólította	meg,	mintha	 ismerné.	Bizonyos	 értelemben	 úgy	 érezte,

valóban	ismeri	 is.	Valami	egyoldalú	kapcsolatfélét	 teremtett	benne	a	 lány



apró,	 mindennapi	 rutincselekvéseinek	 megfigyelése,	 az	 ismerkedés	 a
testbeszédével,	a	ruháival,	a	kólaimádatával.	Így	most	természetes	módon,
könnyedén	fel	tudott	tenni	egy	olyan	kérdést,	amit	jóformán	egyetlen	brit
sem	tenne	fel	egy	ismeretlennek:	–	Jól	vagy?
Robinnak	fogalma	sem	volt,	hogyan	csinálta,	de	két	perccel	később	már

sikeresen	 leültette	 Stephanie-t	 egy	 székre	 a	 kellemesen	 árnyékos
Művészbejáró	 kávézóban,	 néhány	 háznyira	 a	 sült	 halastól.	 A	 lánynak
nyilvánvalóan	fájdalmai	voltak	és	szégyellte	 is,	hogy	néz	ki,	ugyanakkor
túl	 éhes	 és	 szomjas	 volt,	 hogy	 fent	 maradjon	 a	 lakásban.	 Most	 pedig
egyszerűen	csak	engedett	az	erősebb	akaratnak	–	zavarba	hozta	az	idősebb
lány	kedvessége,	az	ingyen	ennivaló.	Robin	összevissza	beszélt,	miközben
Stephanie-val	 sétált	 az	utcán	–	azt	 a	 látszatot	 igyekezett	 fenntartani,	hogy
túlzóan	 nagylelkű	 szendvicsmeghívása	 a	 bűntudatból	 fakad,	 amiért
majdnem	fellökte	Stephanie-t.
A	 lány	 elmormogott	 köszönömmel	 fogadta	 el	 a	 hideg	 Fantát	 és	 a

tonhalas	szendvicset,	de	néhány	falat	után	az	arcához	kapott,	mintha	fájna,
és	letette	a	szendvicsét.
–	A	fogad?	–	érdeklődött	aggódva	Robin.
Stephanie	bólintott.	A	még	nyitva	lévő	szeméből	könnycsepp	gördült	le.
–	 Ki	 csinálta	 ezt?	 –	 kérdezte	 sietve	 Robin,	 és	 az	 asztalon	 átnyúlva

megfogta	a	lány	kezét.
Szerepet	 játszott,	 improvizálva	 a	 karaktert.	A	 szalmakalapja	 és	 hosszú

nyári	ruhája	tudattalanul	is	túlbuzgón	segítőkész	hippilányt	sugallt,	aki	azt
gondolja,	most	megmentheti	 Stephanie-t.	 Robin	 aprócska	 szorítást	 érzett
válaszul	az	ujjain,	de	Stephanie	már	a	 fejét	 rázta,	 így	 jelezve,	nem	fogja
kiadni	a	támadóját.
–	Valaki,	akit	ismersz?	–	suttogta	Robin.
Újabb	 könnycseppek	 csorogtak	 le	 a	 lány	 arcán.	Elhúzta	 a	 kezét	Robin

ujjai	alól,	és	belekortyolt	a	Fantába;	megint	összerándult,	amikor	a	hideg
folyadék	elérte	a	Robin	szerint	minden	bizonnyal	letört	fogát.
–	Az	apád?	–	suttogta	Robin.
Ez	 könnyen	 eszébe	 juthatott	 volna	 bárkinek.	 Stephanie	 nyilván	 nem

lehetett	idősebb	tizenhétnél.	Olyan	vékony,	hogy	alig	van	melle.	A	könnyek
már	teljesen	leáztatták	a	vastag,	fekete	szemceruzavonalat,	ami	általában	a
szemét	keretezte.	Mosdatlan	arca,	mint	egy	gyereké,	mintha	a	felső	fogai
ki	 is	 álltak	 volna	 kissé;	 de	 az	 egészben	 a	 lila-szürke	 véraláfutás	 volt	 a
legfeltűnőbb.	 Whittaker	 addig	 ütötte,	 míg	 a	 jobb	 szemében	 el	 nem



pattantak	 a	 véredények,	 az	 a	 vékony	 csík,	 ami	 látszott	 a	 szeméből,
vérvörösen	világított.
–	Nem	–	suttogta	vissza	Stephanie.	–	A	barátom.
–	Hol	van?	–	kérdezte	Robin,	és	megint	a	lány	kezéért	nyúlt,	mely	már

hűvös	volt	a	hideg	Fantától.
–	E’ment	–	felelte.
–	Veled	él?
Stephanie	bólintott,	és	próbált	még	egy	korty	Fantát	inni,	de	úgy,	hogy	a

jeges	folyadék	ne	érje	az	arca	sérültebb	felét.
–	Nem	akartam,	hogy	e’menjen	–	suttogta.
Robin	 közelebb	 hajolt,	 és	 a	 lány	 önuralma	 hirtelen	 összeomlott	 a

kedvesség	meg	a	cukor	hatása	alatt.
–	 Mon’tam,	 hadd	 menjek	 má’	 vele,	 de	 nem	 akart	 vinni.	 T’om,	 hogy

lányok	utá’	mászkál,	t’om!	Van	neki	valaki	más,	hallottam,	mer ’	a	Bendzsó
mondott	valamit.	Hogy	van	egy	mássik	lány	valahó’.
Robin	 el	 se	 tudta	 hinni,	 de	 Stephanie-nak	 az	 okozta	 a	 legnagyobb

fájdalmat,	sokkal	nagyobbat,	mint	a	letört	foga	vagy	a	véraláfutásosra	vert
arca,	hogy	azt	hitte,	az	a	mocskos,	crackkel	üzletelő	Whittaker	talán	most
egy	másik	nővel	fekszik	le	valahol.
–	 É’	 csak	 vele	 aka’tam	 menni	 –	 mondta	 el	 megint,	 és	 még	 sűrűbben

csurogtak	 az	 arcán	 a	 könnyek,	 csíkká	 szűkült	 szemét	 még	 vörösebbre
csípték.
Robin	 tudta,	 hogy	 a	 kedves,	 kicsit	 bohó	 lány,	 akit	 épp	 játszik,	 most

őszintén	kérlelni	kezdené	Stephanie-t,	hogy	hagyja	el	azt	a	pasast,	aki	így
megverte.	A	baj	az	volt,	hogy	szinte	biztos	volt	benne,	ezzel	csak	annyit	ér
el,	hogy	Stephanie	őt	fogja	otthagyni.
–	 Azért	 dühödött	 be,	 mert	 vele	 akartál	 menni?	 –	 kérdezte.	 –	 És	 hová

ment?
–	Aszondja	 a	Culttal	 van,	min’	 a	múltkó’.	Az	egy	zenekar	–	motyogta

Stephanie,	 és	 megtörölte	 az	 orrát	 a	 keze	 fejével.	 –	 Hogy	 pakolni	 szok
nekik…	 de	 az	 csak	 kifogás!	 –	 És	 még	 jobban	 sírni	 kezdett.	 –	 Hogy
mehessen	helyekre	és	baszhassa	a	lányokat.	Mondtam	neki,	megyek	én	is,
mer ’	 legutóbb,	 akkó’	 azt	 akarta,	 hogy	menjek,	 azt	megcsiná’tam	neki	 a’
egész	zenekart!
Robin	 mindent	 megtett,	 hogy	 ne	 látsszon	 úgy,	 értette,	 amit	 a	 lány

mondott.	De	 egy	 kis	 szikrányi	 düh	 és	 viszolygás	minden	bizonnyal	 csak
vegyülhetett	 a	 tisztán	 kedves	 arckifejezésbe,	 amit	 próbált	 magára	 ölteni,



mert	 Stephanie	 hirtelen	 mintha	 visszahúzódott	 volna.	 Nem	 akarta,	 hogy
elítéljék.	Élete	minden	napján	ez	történt	vele.
–	Voltál	már	orvosnál?	–	kérdezte	Robin	halkan.
–	Mi	va’?	Nem	–	felelte	Stephanie,	és	a	derekára	fonta	a	két	karját.
–	Mikor	jön	vissza	ez	a	barátod?
Stephanie	csak	a	fejét	rázta,	és	megvonta	a	vállát.	Úgy	látszik,	kihűlt	az

ideiglenes	rokonszenv	köztük,	amit	Robinnak	sikerült	kicsiholni	belőle.
–	Ez	a	Cult	–	improvizált	Robin	gyorsan;	a	szája	teljesen	kiszáradt.	–	Ez

nem	a	Death	Cult	véletlenül?
–	Ja	–	Stephanie	egy	kicsit	talán	meglepődött.
–	Melyik	koncerten	voltál?	Épp	a	múltkor	láttam	őket!
Meg	ne	kérdezd,	hol,	az	isten	szerelmére…
–	Ez	egy	kocsmába’	vó’t,	a…	Zöld	Hegedű	vagy	ilyesmi.	Enfieldbe’.
–	Áh,	 nem,	 akkor	 nem	 ugyanazon	 a	 koncerten	 voltunk	 –	 rázta	 a	 fejét

Robin.	–	Te	mikor	voltál?
–	Pisilnem	kell	–	mormogta	Stephanie,	és	körbenézett	a	kávézóban.
Elcsoszogott	 a	mosdó	 felé.	Amint	 becsukódott	mögötte	 az	 ajtó,	Robin

őrült	tempóban	gépelni	kezdett	a	telefonján.	Több	kísérlet	után	találta	csak
meg,	 amit	 keresett:	 a	 Death	 Cult	 június	 4-én,	 szombaton	 játszott
Enfieldben,	a	Hegedűs	Zöldje	nevű	kocsmában.	Egy	nappal	azelőtt,	hogy
Heather	Smartot	megölték.
Kint	már	 kezdtek	megnyúlni	 az	 árnyékok;	 rajtuk	 kívül	 nem	 is	maradt

más	vendég.	Lassan	leszállt	az	este.	Nyilván	hamarosan	zárnak.
–	 Köszi	 a	 szendvicset	 meg	 minden	 –	 szólt	 oda	 neki	 Stephanie,	 aki

közben	visszaért.	–	Akkó’	émmost…
–	 Egyél	 még	 valamit!	 Csokit	 vagy	 valamit	 –	 biztatta	 Robin,	 bár	 az

asztalokat	törölgető	pincérnő	úgy	nézett	ki,	mint	aki	bármelyik	pillanatban
kidobhatja	őket.
–	 Mér?	 –	 kérdezte	 a	 lány,	 és	 most	 először	 jelent	 meg	 gyanakvás	 a

tekintetében.
–	Mert	nagyon	szeretnék	erről	a	te	barátodról	beszélni	veled	–	jelentette

ki	Robin.
–	 Mér?	 –	 ismételte	 meg	 a	 kérdését	 Stephanie.	 Most	 már	 kicsit

nyugtalannak	tűnt.
–	Légyszi,	ülj	le!	Nincs	semmi	baj	–	győzködte	Robin.	–	Csak	aggódom

miattad.
Stephanie	 habozott	 kicsit,	 aztán	 lassan	 visszaült	 a	 székre,	 ahonnan	 az



előbb	felállt.	Robin	most	először	figyelt	fel	a	mély,	vörös	sávra	a	nyakán.
–	Ugye	nem…	ugye	nem	fojtogatott,	vagy	igen?	–	kérdezte.
–	Mi?
Stephanie	megdörzsölte	vékony	kis	nyakát,	és	megint	elfutotta	a	könny	a

szemét.
–	Ja	az…	az	a	nyakláncom…	vó’t.	Tőle	kaptam,	aztá’	meg…	mer ’	hogy

nem	keresek	elég	pénzt…	–	és	itt	ismét	komolyan	elsírta	magát	–,	szóva’
eladta.
Robin	nem	tudott	mást	kitalálni:	a	másik	kezével	is	átnyúlt	az	asztalon,

és	 Stephanie	 kezét	 a	 saját	 két	 tenyere	 közé	 fogta	 erősen,	 mintha	 a	 lány
valami	mozgó	platformon	lenne,	ami	lassan	távolodik	tőle.
–	 És	 azt	 mondtad,	 hogy	 azt	 akarta…	 hogy	 az	 egész	 zenekarral?	 –

kérdezte	halkan.
–	 Az	 ingyen	 vó’t	 –	 szipogta	 könnyesen	 Stephanie,	 és	 Robin	 ebből

leszűrte,	 hogy	még	mindig	 a	 pénzkeresési	 képességeiről	 beszél.	 –	Mer ’
csak	leszoptam	őket.
–	A	koncert	után?	–	Robin	az	egyik	kezével	elengedte	a	 lányét,	és	egy

maréknyi	papír	zsebkendőt	nyomott	a	kezébe.
–	 Nem	 –	 Stephanie	 megtörölte	 az	 orrát.	 –	 Másnap	 este.	 A	 kocsiba’

aludtunk	a’	énekesnek	a	házáná’.	Mer ’	ő	Enfieldbe’	lakik.
Robin	nem	is	hitte	volna,	hogy	érezhet	egyszerre	undort	és	örömet	 is.

Ha	Stephanie	Whittakerrel	volt	 június	5-én	éjszaka,	akkor	Whittaker	nem
ölhette	meg	Heather	Smartot.
–	És	ő	is…	a	barátod…	ő	is	ott	volt?	–	kérdezte	tovább	halkan.	–	Végig

ott	volt,	amíg	te…	szóval	tudod…?
–	Há’	mi	a	fászom	van	itten?
Robin	felnézett.	Stephanie	elrántotta	a	kezét,	rémültnek	tűnt.
Whittaker	ott	állt	 felettük.	Robin	azonnal	 felismerte	az	 interneten	 látott

képekről.	 Magas	 volt	 és	 széles	 vállú,	 mégis	 vézna.	 Réges-régi	 fekete
pólója	kiszürkült	a	sok	mosásban.	Az	eretnek	pap	aranybarna	szeme	még
mindig	 varázslatos	 intenzitással	 bírt.	 A	 csimbókos	 haja,	 beesett,	 sárgás
arca	dacára,	 annak	ellenére	 is,	hogy	undorodott	 tőle,	Robin	mégis	 érzett
körülötte	valami	 fura,	 eszelős	aurát,	mágneses	vonzerőt,	mint	a	dögszag
vonzása.	Ugyanazt	 a	 késztetést	 ébresztette	 fel	mindenkiben:	 a	mindenféle
mocskos,	rohadt	dolgok	megpiszkálásának	vágyát,	ami	talán	szégyenletes,
de	attól	még	ugyanolyan	erős.
–	 Hátte	 meg	 ki	 vagy?	 –	 kérdezte,	 nem	 agresszíven,	 inkább	 valami



dorombolásszerű	 hangon.	 Arcátlanul	 bebámult	 Robin	 nyári	 ruhája
kivágásába.
–	Csak	 nekimentem	 a	 barátnődnek	 a	 sült	 halas	 előtt	 –	 felelte	Robin.	 –

Úgyhogy	meghívtam	egy	italra.
–	Hm,	tényleg?
–	Záróra!	–	közölte	hangosan	a	pincérnő.
Whittaker	felbukkanása	már	egy	kicsit	sok	volt	neki,	Robin	látta	rajta.	A

fültágítói,	a	tetoválásai,	az	eszelős	tekintete,	és	persze	a	szaga	–	egyik	sem
szívesen	látott	dolog	bármilyen	élelmiszert	áruló	helyen.
Stephanie	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 aki	 halálra	 rémült,	 hiába	 nem	 vett	 róla

egyáltalán	 tudomást	 Whittaker.	 Kizárólag	 Robinra	 figyelt	 most,	 aki
abszurd	 módon	 zavarban	 érezte	 magát,	 amíg	 fizetett,	 aztán	 felállt	 és
kisétált	az	utcára.	Whittaker	közvetlenül	mögötte.
–	Hát…	akkor,	viszlát	–	szólt	oda	halkan	Stephanie-nak.
Bár	meglenne	benne	Strike	bátorsága,	gondolta.	Strike	Whittaker	szeme

előtt	 biztatta	 Stephanie-t,	 hogy	 jöjjön	 csak	 vele;	 Robinnak	 hirtelen
kiszáradt	 a	 szája.	 Whittaker	 úgy	 bámult	 rá,	 mint	 aki	 valami	 ritka	 és
varázslatos	dolgot	 látott	meg	a	 trágyadombon.	Mögöttük	a	pincérnő	már
zárta	 is	az	ajtókat.	A	 lemenő	nap	hűvös	árnyékokat	 festett	az	utcára,	amit
Robin	csak	meleg	és	büdös	helyként	ismert.
–	Szóva’	csak	kedves	aka’tál	lenni,	ugye,	szívem?	–	kérdezte	Whittaker

halkan,	és	Robin	nem	is	tudta	volna	megmondani,	inkább	fenyegető	vagy
kedves	a	hangja.
–	 Mondhatjuk	 azt	 is,	 hogy	 megijedtem	 –	 felelte	 Robin,	 kényszerítve

magát,	hogy	a	távol	ülő	szemekbe	nézzen	–,	mert	Stephanie	sérülései	elég
komolynak	tűnnek.
–	 Ja,	 az?	 –	 simított	 végig	Whittaker	 a	 lány	 lilás-szürkés	 arcán.	 –	 Há’

csak	leesett	a	bicóró’,	nem,	Steph?	Te	ügyetlen	kis	liba.
Robin	 hirtelen	megértette,	miért	 gyűlöli	 Strike	 olyan	 zsigerből	 ezt	 az

embert.	Most	ő	is	szerette	volna	megütni.
–	Remélem,	még	találkozunk,	Stephanie!	–	köszönt	el.
Nem	merte	Whittaker	előtt	megadni	a	lánynak	a	számát.	Sarkon	fordult

és	elindult,	és	a	lehető	legrosszabb	gyáva	féregnek	érezte	magát.	Stephanie
most	 mindjárt	 visszamegy	 a	 lakásba	 ezzel	 az	 emberrel.	 Többet	 kellett
volna	 tennie	 –	 de	 mit?	 Mit	 mondhatott	 volna,	 ami	 változtatott	 volna
bármin?	Jelenthetné	vajon	a	bántalmazást	a	rendőrségen?	Vajon	azzal	már
beleavatkozna	Carver	nyomozásába?



Csak	amikor	Whittaker	már	határozottan	nem	láthatta,	csak	akkor	szűnt
meg	 az	 az	 érzése,	 hogy	 láthatatlan	 hangyák	 szaladgálnak	 fel-le	 a	 hátán.
Előhúzta	a	telefonját,	és	már	hívta	is	Strike-ot.
–	Tudom!	–	kezdte,	mielőtt	Strike	leteremthette	volna.	–	Későre	jár,	de

már	 úton	 vagyok	 az	 állomásra,	 és	 amint	 meghallja,	 mit	 tudtam	 meg,
megérti!
Gyors	 léptekkel	 haladt,	 fázott	 egy	 kicsit	 az	 egyre	 hűvösebb	 estén,	 és

közben	elmesélt	Strike-nak	mindent,	amit	Stephanie-tól	hallott.
–	Szóval	akkor	van	alibije?	–	kérdezte	lassan	Strike.
–	Heather	halálának	időpontjára	 igen,	ha	Stephanie	 igazat	mond,	de	én

komolyan	 azt	 hiszem,	 nem	 hazudik.	 Vele	 volt…	 meg	 az	 egész	 Death
Culttal,	már	mondtam.
–	 És	 határozottan	 állította,	 hogy	 Whittaker	 végig	 ott	 volt,	 amíg	 ő	 a

zenekaron	dolgozott?
–	 Szerintem	 igen.	 Épp	 akkor	 válaszolt	 volna,	 amikor	 megjelent

Whittaker	és…	várjon	csak!
Robin	megállt	 és	 körülnézett.	 Annyira	 belefeledkezett	 a	 telefonálásba,

hogy	valahol	 rossz	felé	 fordult	be	az	állomásra	visszafelé	menet.	Lassan
lement	 a	 nap.	 A	 szeme	 sarkából	 mintha	 egy	 árnyat	 látott	 volna
megmozdulni	egy	fal	mögött.
–	Cormoran!
–	Itt	vagyok!
Talán	csak	képzelte	azt	az	árnyékot.	Ismeretlen	lakóövezeti	utcán	járt,	de

az	 ablakokban	 fényt	 látott,	 kicsit	 messzebb	 embereket	 is	 az	 utcán.
Biztonságban	 van,	 győzködte	 magát.	 Minden	 rendben.	 Csak	 vissza	 kell
fordulnia.
–	Minden	rendben?	–	kérdezte	feszülten	Strike.
–	Igen	–	felelte	Robin.	–	Csak	rossz	utcába	fordultam	be,	ennyi	az	egész.
–	Hol	van	most	pontosan?
–	A	Catford	Bridge	állomás	közelében.	De	nem	tudom,	hogy	kerültem

ide.
Az	árnyat	nem	akarta	említeni.	Óvatosan	átment	az	egyre	sötétebb	utcán,

hogy	 ne	 kelljen	 elhaladnia	 a	 fal	mellett,	 ahol	mintha	meglátta	 volna;	 és
miután	átvette	 a	 telefont	 a	bal	kezébe,	 a	 jobbal	megragadta	 a	 riasztóját	 a
zsebében.
–	 Visszamegyek,	 ugyanarra,	 amerre	 jöttem	 –	 mondta	 Strike-nak;	 azt

akarta,	hogy	a	férfi	tudja,	hol	van	pontosan.



–	Látott	valami	furcsát?	–	Strike	nem	tágított.
–	Nem	is	tu…	talán	–	vallotta	be	Robin.
De	 amikor	 egy	 vonalba	 ért	 a	 házak	 közti	 réssel,	 ahol	 mintha	 azt	 az

alakot	látta	volna,	nem	volt	ott	senki.
–	 Csak	 izgatott	 vagyok	 –	 gyorsított	 a	 léptein.	 –	 Nem	 volt	 épp

megnyugtató	 Whittakerrel	 találkozni.	 Van	 benne	 valami	 határozottan…
borzasztó.
–	Most	hol	van?
–	Olyan	húsz	méterrel	 arrébb,	mint	 amikor	 legutóbb	kérdezte.	Várjon

csak,	 látok	 itt	 egy	 utcanevet.	 Visszamegyek	 a	másik	 oldalra,	már	 látom,
hol	rontottam	el,	be	kellett	volna	for…
Csak	 akkor	 hallotta	 meg	 a	 lépteket,	 amikor	 már	 ott	 voltak	 mögötte.

Összezárult	 körülötte	 két	 vastag,	 feketébe	 bújt	 kar,	 a	 karját	 az	 oldalához
szorította,	 kiszorította	 a	 tüdejéből	 a	 levegőt.	 A	 telefonja	 kicsúszott	 a
kezéből	és	csörömpölve	a	járdára	esett.
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Do	not	envy	the	man	with	the	x-ray	eyes.
(Ne	irigyeld	a	röntgenszemű	embert.)

Blue	Öyster	Cult:	‘X-Ray	Eyes’
(Röntgenszem)

Strike	 egy	 raktár	 árnyékában	 állt	 Bow-ban,	 onnan	 figyelte	 a	 Blondin
Streetet;	hallotta,	hogy	Robinnak	hirtelen	elakad	a	lélegzete,	majd	a	telefon
koppanását	 a	 földön,	 és	 ahogy	 lábak	 csoszognak,	 csikorognak	 az
aszfalton.
Futásnak	 eredt.	Robin	 telefonjával	 nem	 szakadt	meg	 a	 vonala,	 de	 nem

hallott	semmit.	A	pániktól	kitisztult	a	gondolkodása,	minden	fájdalomérzet
elhagyta,	 ahogy	 a	 sötétedésben	 rohant	 az	 utcán	 a	 legközelebbi
metróállomás	felé.	Egy	másik	telefonra	van	szüksége!
–	 Ezt	 el	 kell	 kérnem,	 öreg!	 –	 kiabált	 rá	 két	 felé	 tartó	 vékony,	 fekete

fiatalra,	 és	 az	 egyikük	 egy	 telefonba	 nevetgélt.	 –	 Bűncselekmény	 van
folyamatban,	szükségem	van	a	telefonra!
Akkora	 darab	 volt	 a	 feléjük	 rohanó,	 tekintélyesnek	 tűnő	 férfi,	 hogy	 a

tizenéves	 fiú	 félelemmel	 vegyes	 zavarodottsággal	 az	 arcán	 átnyújtotta	 a
telefont.
–	Gyertek	 velem!	 –	 kiáltott	 oda	 a	 két	 fiúnak	 Strike,	 és	 tovább	 futott	 a

forgalmasabb	utcák	felé,	ahol	talán	leinthet	egy	taxit;	a	saját	telefonja	még
mindig	a	másik	fülén.	–	Rendőrség!	–	ordított	a	fiú	telefonjába;	a	döbbent
fiatalok	 úgy	 szaladtak	 mellette,	 mintha	 a	 testőrei	 lennének.	 –	 Egy	 nőt
megtámadtak	 a	 Catford	 Bridge	 állomás	 közelében,	 épp	 telefonon
beszéltem	 vele,	 amikor	 történt!	 Épp	 most…	 nem,	 nem	 tudom,	 melyik
utcában,	de	egy-két	sarokra	lehet	a	megállótól…	épp	most,	épp	beszéltem
vele,	amikor	megtámadta,	hallottam…	igen…	de	kurvára	siessenek!
–	 Köszönöm,	 öreg!	 –	 lihegte	 Strike,	 és	 odadobta	 a	 telefont	 a

tulajdonosának;	 az	 még	 néhány	 métert	 futott	 mellette,	 míg	 rá	 nem	 jött,
hogy	már	nem	kell	tovább.



Strike	kirohant	egy	sarkon;	Bow	teljesen	ismeretlen	terep	volt	számára
itt	 Londonban.	 Tovább	 futott,	 el	 a	Bow	Harangjai	 kocsma	mellett,	 ügyet
sem	vetve	a	térdszalagjaiba	nyilalló	égető	fájdalomra.	Furán	is	lépett,	mert
csak	az	egyik	karja	maradt	szabadon	egyensúlyozni,	néma	telefonját	még
mindig	 a	 fülére	 szorította.	 És	 akkor	 a	 vonal	 másik	 végéről	 meghallotta
Robin	riasztójának	hangját.
–	 TAXI!	 –	 kiabált	 egy	 távoli,	 villanó	 fényre.	 –	 ROBIN!	 –	 ordított	 a

telefonba,	bár	biztos	volt	benne,	hogy	a	riasztó	sivításától	a	lány	úgysem
hallja.	 –	 ROBIN,	 HÍVTAM	 A	 RENDŐRSÉGET!	 A	 RENDŐRSÉG	MÁR
ÚTON	VAN!	HALLOD,	TE	SZEMÉT?
A	 taxi	 elhajtott	 nélküle.	 A	 Bow	 Harangjai	 előtt	 álló	 vendégek	 csak

bámulták	 ezt	 a	 gyors	 léptekkel	 sántikáló	 őrültet,	 aki	 ordibál	 és
káromkodik	a	telefonjába.	Feltűnt	egy	másik	taxi.
–	TAXI!	TAXI!	–	kiabált	Strike,	és	a	kocsi	már	fordult	és	indult	is	felé.
Ekkor	Robin	hangja	szólalt	meg	a	fülében	lihegve.
–	Ott…	van?
–	JÉZUS	ISTEN!	MI	TÖRTÉNT?
–	Ne…	ne	kiabáljon…
Strike	hihetetlen	erőfeszítéssel	visszavett	a	hangerejéből.
–	Mi	történt?
–	Nem	látok	–	mondta	a	lány.	–	Nem	látok…	nem	látok	semmit…
Strike	feltépte	a	taxi	ajtaját	és	beugrott.
–	Catford	Bridge	állomás,	gyorsan!	Hogy	érti,	hogy	nem…?	Mit	csinált

magával?	 NEM	 MAGÁVAL!	 –	 rivallt	 rá	 az	 összezavarodott	 taxisra.	 –
Menjen!	Menjen	már!
–	Nem…	ez	a	maga	rohadt…	riasztója…	az	arcomba	fújt…	valamit…

uh…	a	francba…
A	 taxi	 már	 ment	 is	 vele,	 de	 Strike-nak	 szinte	 fizikailag	 vissza	 kellett

fognia	magát,	hogy	rá	ne	szóljon	a	sofőrre,	lépjen	oda	a	gázra.
–	Mi	történt?	Megsérült?
–	Egy…	egy	kicsit…	vannak	itt	emberek…
Már	 Strike	 is	 hallotta,	 emberek	 állták	 körül,	 távolról	 hallatszott	 a

beszélgetésük	moraja,	izgatott	hangjuk.
–	…kórházba…	–	hallotta	Robin	hangját,	ahogy	hozzájuk	szólt.
–	Robin!	ROBIN!
–	Ne	kiabáljon!	–	felelte	a	lány.	–	Figyeljen,	hívtak	mentőt,	én	most…
–	MIT	CSINÁLT	MAGÁVAL?



–	Megvágott…	a	karomon…	szerintem	össze	kell	varrni…	Jézusom,	de
csíp…
–	Melyik	kórházba	viszik?	Hadd	beszéljek	valakivel!	Ott	találkozunk!

Strike	 huszonöt	 perccel	 később	 meg	 is	 érkezett	 a	 Lewisham	 Egyetemi
Kórház	 baleseti	 osztályára.	 Erősen	 sántított,	 és	 olyan	 elgyötört	 arcot
vágott,	hogy	egy	nővér	azonnal	kedvesen	biztosította	róla,	hogy	egy	orvos
azonnal	megvizsgálja.
–	Nem	–	felelte,	egy	legyintéssel	elküldve	a	nővért,	és	tovább	menetelt	a

recepciós	 pult	 felé.	 –	 Valaki	 mást	 keresek…	 Robin	 Ellacottnak	 hívják,
megkéselték…
Tekintete	 eszelősen	 ugrált	 ide-oda	 a	 teli	 váróban,	 ahol	 egy	 kisfiú

nyöszörgött	 az	 anyja	 ölében,	 egy	 részeg	pedig	 nagy	nyögések	közepette
két	kézzel	a	véres	fejét	fogta.	Egy	ápoló	épp	azt	mutatta	meg	egy	levegőért
kapkodó	öregasszonynak,	hogyan	kell	az	inhalálót	használni.
–	Strike…	 igen…	Miss	Ellacott	 említette,	 hogy	majd	 jön	 –	 bólintott	 a

recepciós,	 aki	Strike	 érzése	 szerint	 szükségtelenül	 és	 szándékosan	 lassan
pötyögött	be	mindent	a	számítógépébe.	–	Be	a	folyosón,	aztán	jobbra…	az
első	vizsgáló.
Strike	 siettében	 meg	 is	 csúszott	 kicsit	 a	 ragyogóan	 tiszta	 padlón;

káromkodott	 egyet,	 aztán	 ment	 tovább.	 Jó	 néhány	 tekintet	 követte
nagydarab,	 tagbaszakadt	 alakját,	 miközben	 azon	 tűnődtek	 az	 emberek,
vajon	biztosan	normális-e.
–	Robin!	Akkurva	életbe!
A	 lány	 arcát	 vörös	 foltok	 csúfították	 el,	mindkét	 szeme	bedagadt.	Egy

fiatal	orvos	épp	a	húszcentis	sebet	vizsgálta	az	alkarján.
–	Kifelé,	amíg	nem	végeztem!	–	rivallt	rá	Strike-ra.
–	Nem	vér!	–	kiabált	ki	utána	Robin,	amikor	Strike	kilépett	a	függönyön

kívülre.	–	Az	a	rohadt	tinta	a	maga	riasztójából!
–	Ne	mozogjon,	legyen	szíves!	–	hallatszott	az	orvos	hangja.
Strike	 mászkált	 egy	 kicsit	 a	 függöny	 előtt.	 Öt	 másik	 ágy	 rejtegette

függöny	 mögött	 a	 titkait	 a	 fal	 mellett.	 A	 nővérek	 cipőjének	 gumitalpa
csikorgott	 a	 tisztára	 vikszelt,	 szürke	 padlón.	 Jézusom,	 de	 utálom	 a
kórházakat,	 gondolta,	 a	 szag,	 az	 intézményesült	 tisztaság,	 amiben	 azért
mégis	 érezhető	 az	 emberi	 bomlás	 leheletnyi	 bűze,	 rögtön	 visszavitte	 a
Selly	Oakban	töltött	hosszú	hónapokhoz,	miután	elveszítette	a	lábát.



Mit	tett?	Mit	tett?	Hagyta	Robint	dolgozni,	pedig	tudta,	hogy	az	a	szemét
kinézte	magának.	Akár	meg	 is	 halhatott	 volna!	Nyilván	 az	 is	 volt	 a	 terv,
hogy	 meg	 kell	 halnia!	 Susogó,	 kék	 kórházi	 ruhába	 öltözött	 nővérek
mentek	el	mellette.	A	függöny	mögött	Robin	épp	fájdalmas	kis	nyikkanást
hallatott,	Strike	pedig	csak	a	fogát	csikorgatta.
–	 Nos,	 rettentő	 nagy	 szerencséje	 volt	 –	 közölte	 az	 orvos,	 mikor	 tíz

perccel	később	elhúzta	a	függönyt.	–	Elvághatta	volna	a	felkari	verőeret	is.
Az	inak	sérültek	egy	kicsit,	hogy	mennyire,	azt	nem	tudjuk	megmondani,
csak	ha	már	a	műtőben	van.
Nyilván	azt	hitte,	Robin	és	Strike	egy	pár.	Strike	nem	világosította	fel.
–	Meg	kell	műteni?
–	Az	 inak	sérülését	helyrehozni,	 igen	–	 felelte	az	orvos,	mintha	Strike

kicsit	lassú	felfogású	lenne.	–	És	ezt	a	sebet	rendesen	ki	kell	még	tisztítani.
A	bordáiról	is	kell	egy	röntgenfelvétel.
Azzal	elment.	Strike	összeszedte	magát,	és	belépett	a	függöny	mögé.
–	Tudom,	elcsesztem	–	kezdte	Robin.
–	Atyaúristen,	azt	hitte,	le	fogom	hordani?
–	Talán	–	ült	feljebb	kicsit	az	ágyon	a	lány,	a	karján	ideiglenes	kötéssel.

–	Hogy	sötétedés	után…	végül	is	nem	figyeltem	oda,	nem?
Strike	lehuppant	a	székre	az	ágy	mellett,	ahol	az	orvos	is	ült	az	előbb,	és

közben	véletlenül	levert	a	földre	egy	fémtálkát.	Az	nagy	zörgést-csörgést
csapott.	Strike	rálépett	a	műlábával,	hogy	elnémítsa.
–	Robin,	maga	hogy	a	picsába	menekült	meg?
–	 Önvédelem	 –	 felelte	 a	 lány.	 Aztán,	 helyesen	 értelmezve	 Strike

arckifejezését,	 bosszankodva	 hozzátette:	 –	 Tudtam,	 hogy	 nem	 hiszi	 el,
hogy	tanultam	olyat	is!
–	Elhittem	én	–	nézett	Strike	–,	de	hát	a	kurva	életbe…
–	 Harrogate-ben	 jártam	 egy	 fantasztikus	 nőhöz,	 ő	 is	 katona	 volt	 –

folytatta	Robin,	és	kicsit	összerándult,	ahogy	tovább	helyezkedett	a	párnán.
–	Miután…	tudja.
–	Ez	az	előtt	vagy	az	után	volt,	hogy	profi	autóvezetést	tanult?
–	 Utána	 –	 felelte	 Robin	 –,	 mert	 egy	 ideig	 agorafóbiás	 voltam.	 A

vezetéssel	 sikerült	 végre	 előbújnom	 a	 szobámból,	 és	 utána	 elmentem
önvédelmi	 tanfolyamra	 is.	 Az	 elsőt,	 amire	 feliratkoztam,	 egy	 pasas
tartotta,	egy	idióta	–	mesélte.	–	Csupa	cselgáncsos	mozdulat	és…	teljesen
használhatatlan.	De	utána	Louise	fantasztikus	volt!
–	Tényleg?	–	nézett	rá	Strike.



Egészen	nyugtalanítónak	látta,	mennyire	nyugodt	a	lány.
–	 Tényleg	 –	 bólintott	 Robin.	 –	 Megtanította,	 hogy	 nem	 az	 ügyes

dobásokon	 meg	 fogásokon	 múlik	 a	 dolog,	 ha	 az	 ember	 egyszerű	 nő.
Hanem	 hogy	 okosan	 és	 gyorsan	 tudjon	 reagálni.	 Sose	 hagyjuk,	 hogy
átvigyenek	 valahová	 máshová.	 Támadjuk	 a	 gyenge	 pontokat,	 utána
fussunk,	 ahogy	 csak	 bírunk.	 Ez	 a	 pasas	 is	 hátulról	 kapott	 el,	 de
meghallottam,	pont	mielőtt	odaért.	Ezt	rengeteget	gyakoroltuk	Louise-zal.
Ha	hátulról	kapnak	el,	előrehajolsz.
–	Előrehajolsz	–	ismételte	Strike	dermedten.
–	 A	 riasztó	 ott	 volt	 a	 kezemben.	 Rögtön	 előrehajoltam	 és	 a	 golyóiba

csaptam	vele.	Melegítőnadrág	volt	 rajta.	Néhány	másodpercre	elengedett,
én	 meg	 megint	 elbotlottam	 ebben	 a	 rohadt	 ruhámban…	 ekkor	 már
előhúzta	a	kést…	aztán	nem	emlékszem	pontosan,	mi	történt…	azt	tudom,
hogy	 megvágta	 a	 karom,	 én	 meg	 próbáltam	 felállni…	 de	 sikerült
megnyomni	a	riasztó	gombját,	az	meg	beindult,	és	azzal	megijesztettem…
a	 tinta	 kispriccelt	 az	 arcomra,	 de	 biztos	 az	 övére	 is,	mert	 annyira	 közel
hajolt…	 símaszk	 volt	 rajta…	 alig	 láttam…	 de	 ahogy	 fölém	 hajolt,
rendesen	oda	tudtam	csapni	egyet	a	nyaki	verőerére…	ez	meg	egy	másik,
amit	 Louise	 tanított	 nekünk,	 ott	 van	 a	 nyaka	 oldalán,	 ha	 jól	 csinálja	 az
ember,	 kapásból	 összeesnek	 tőle…	 ettől	 megtántorodott,	 és	 szerintem
ekkor	rájött,	hogy	mások	is	közelednek,	és	elszaladt.
Strike	szóhoz	se	jutott.
–	Elég	éhes	vagyok	–	tette	még	hozzá	Robin.
Strike	a	zsebébe	nyúlt,	és	egy	Twixet	húzott	elő.
–	Köszönöm!
De	mielőtt	 beleharaphatott	 volna,	 egy	 nővér,	 aki	 épp	 egy	 öregembert

kísérve	 ment	 el	 az	 ágya	 előtt,	 éles	 hangon	 rászólt:	 –	 Szájon	 át	 semmit,
maga	megy	a	műtőbe!
Robin	 elfintorodott,	 és	 visszaadta	 a	 csokit	 Strike-nak.	 Megszólalt	 a

telefonja.	Strike	valami	kábulatban	figyelte,	ahogy	felveszi.
–	Anya…	szia!	–	szólt	bele	Robin.
A	tekintetük	találkozott.	Strike	kiolvasta	a	lány	szeméből	a	vágyat,	hogy

legalábbis	 egyelőre	 megmenthesse	 az	 anyját	 mindattól,	 ami	 épp	 most
történt	 vele;	 de	 még	 elterelő	 taktikára	 sem	 volt	 szükség,	 mert	 Linda
folyamatosan	 beszélt,	 Robin	 szóhoz	 sem	 juthatott.	 Letette	 a	 telefont	 a
térdére	és	kihangosította.	Az	arcán	beletörődő	kifejezés	jelent	meg.
–	…szólj,	amilyen	hamar	csak	tudsz,	mert	a	gyöngyvirágnak	most	nincs



szezonja,	szóval,	ha	azt	akarsz,	akkor	külön	meg	kell	rendelni!
–	Jól	van	–	felelte	Robin.	–	Akkor	hagyjuk	a	gyöngyvirágot!
–	 Nos,	 akkor	 jó	 lenne,	 ha	 felhívnád	 és	 megmondanád	 neki	 te,	 hogy

akkor	 mit	 akarsz,	 Robin,	 mert	 nem	 könnyű	 ám	 így	 közvetíteni.	 Azt
mondja,	egy	csomó	üzenetet	hagyott	már	a	hangpostádon.
–	Bocs,	anya	–	nyugtatta	Robin.	–	Fel	fogom	hívni.
–	 Azt	 itt	 bent	 nem	 szabad	 használni!	 –	 szólt	 rájuk	 egy	másik	 szigorú

nővér.
–	Hol	vagy?	–	kérdezte	erre	Linda.
–	 Hát…	 később	 visszahívlak!	 –	 biztosította	 Robin,	 majd	 kinyomta	 a

hívást,	és	Strike-ra	nézett.	–	Na	és	meg	sem	kérdezi,	 szerintem	melyikük
volt?
–	Gondolom,	nem	 tudja	–	válaszolt	Strike.	–	Ha	már	 símaszkot	viselt,

magának	meg	telement	a	szeme	tintával.
–	 Egyben	 biztos	 vagyok	 –	 jelentette	 ki	 a	 lány	 –,	 hogy	 nem	Whittaker

volt.	 Hacsak	 azon	 nyomban	 át	 nem	 vette	 azt	 a	 melegítőnadrágot,	 hogy
otthagytam.	Farmer	volt	rajta,	és…	de	a	testalkata	sem	stimmel.	Ez	a	pasas
erős	volt,	de	puha,	érti?	Meg	jó	magas	is.	Akkora,	mint	maga.
–	Matthew-nak	mondta	már,	mi	történt?
–	Már	úton	is	va…
Amikor	a	 lány	arcán	valami	borzadályhoz	közeli	kifejezés	 jelent	meg,

Strike	azt	hitte,	hátrafordulva	a	tajtékzó	Matthew-val	fogja	szemben	találni
magát.	De	csak	Roy	Carver	felügyelő	zilált	alakja	tűnt	fel	az	ágy	végénél,
mellette	a	magas,	elegáns	Vanessa	Ekwensi	őrmester.
Carver	 nem	 viselt	 zakót.	 Mindkét	 hónalja	 alól	 jókora	 átizzadt	 foltok

terjedtek	 szét	 az	 ingén,	 folyamatosan	 kivörösödött,	 világoskék	 szeme
miatt	 pedig	 mindig	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 aki	 erősen	 klóros	 vízben	 úszott.
Sűrű,	őszülő	haja	erősen	korpásodott.
–	Hogy	va…	–	kezdte	Ekwensi	őrmester	Robin	alkarját	vizsgálgatva,	de

Carver	vádló	hörrenéssel	félbeszakította.
–	Hát	maga	meg	mi	a	fenét	csinált,	mi?
Strike	 felállt.	Végre	 itt	 egy	 tökéletes	 célpont	 eddig	 elfojtott	 vágyának,

hogy	 valakit,	 bárkit,	 megbüntessen	 azért,	 ami	 Robinnal	 történt;	 hogy
bűntudatát,	szorongását	egy	arra	érdemesebb	személyre	térítse	el.
–	Magával	 beszélni	 akarok	 –	 szólt	 oda	 neki	Carver.	 –	 Ekwensi,	maga

felveszi	a	vallomást!
Mielőtt	 bárki	 megszólalhatott	 vagy	 akár	 megmozdulhatott	 volna,	 egy



kedves	arcú,	fiatal	nővér	lépett	a	két	férfi	közé,	és	mosolyogva	Robinhoz
fordult:	–	Már	mehetünk	is	a	röntgenre,	Miss	Ellacott!
Robin	 elgémberedve	 felkelt	 az	 ágyból	 és	 elindult	 vele;	 a	 válla	 fölött

még	hátrapillantott	Strike-ra,	és	a	tekintetével	igyekezett	figyelmeztetni	és
visszafogni.
–	Itt	kint!	–	morogta	Carver.
Strike	követte	a	nyomozót,	ki	a	baleseti	osztályról.	Carver	elfoglalt	 itt

egy	kis	tárgyalót;	nyilván	itt	szokták	a	közelgő	vagy	máris	bekövetkezett
halál	 hírét	 közölni	 a	 rokonokkal,	 gondolta	 Strike.	 Volt	 benne	 néhány
párnázott	szék,	egy	kis	asztalon	papír	zsebkendő,	és	a	falon	egy	absztrakt
kép	reprodukciója	a	narancsszín	különböző	árnyalataiban.
–	 Megmondtam,	 hogy	 tartsa	 távol	 magát!	 –	 kezdte	 Carver.	 Beállt	 a

helyiség	közepére,	karba	tett	kézzel,	szétvetett	lábbal.
Becsukódott	 az	 ajtó,	 és	 Carver	 testszaga	máris	 betöltötte	 a	 helyiséget.

Nem	 ugyanúgy	 bűzlött,	 mint	 Whittaker,	 nem	 a	 kosz	 meg	 a	 drogok
beleivódott	 szaga	 volt	 ez,	 hanem	 az	 izzadtságé,	 ami	 a	 munkanap	 során
kifolyt	 belőle.	 Foltos	 arcbőrét	 nem	 épp	 hízelgően	 világította	 meg	 a
neoncső	a	mennyezeten.	A	korpa,	az	átizzadt	ing,	a	foltos	bőr:	úgy	nézett
ki,	mint	aki	mindjárt	darabjaira	hull	szét	Strike	szeme	előtt.	A	folyamatot
kétségtelenül	maga	Strike	is	elősegítette,	ahogy	a	Lula	Landry-gyilkosság
kiderítésével	megalázta	a	nyilvánosság	előtt.
–	Odaküldte	Whittakert	figyelni,	mi?	–	kérdezte	Carver.	Az	arca	lassan

vörösödni	kezdett,	mintha	mindjárt	felforrna.	–	Ez	maga	miatt	történt!
–	Baszódjon	meg!	–	felelte	Strike.
Csak	most,	orrában	Carver	izzadtságszagával	tudta	bevallani	magának,

amit	 egy	 ideje	 már	 tudott	 –	 nem	 Whittaker	 a	 gyilkos.	 Azért	 küldte
Stephanie-hoz	Robint,	mert	magában	azt	gondolta,	ez	a	legbiztonságosabb
hely,	ahol	bevetheti	–	de	akkor	 is	kiküldte	az	utcára,	pedig	már	hetek	óta
tudta,	hogy	a	gyilkos	utána	mászkál.
Carver	érezte,	hogy	elevenére	tapintott.	Elvigyorodott.
–	Maga	arra	használta	ezeket	a	megölt	nőket,	hogy	kiélje	a	bosszúját	a

nevelőapukáján	–	folytatta,	és	láthatóan	élvezte,	ahogy	Strike	elvörösödik,
vigyorogva	 nézte,	 ahogy	 lapát	 kezei	 ökölbe	 szorulnak.	 Carver
borzasztóan	élvezné,	ha	bevihetné	testi	sértésért,	és	ezt	mindketten	tudták.	–
Utánajártunk	 Whittakernek.	 Utánajártunk	 mindhárom	 kibaszott
megérzésének.	Egyik	sem	stimmel.	És	most	figyeljen	rám!
Egy	lépéssel	közelebb	ment	Strike-hoz.	Bár	egy	fejjel	alacsonyabb	volt,



a	 dühös,	 megkeseredett,	 de	 hatalommal	 bíró	 emberek	 ereje	 sugárzott
belőle:	 az	 olyanoké,	 akiknek	 sokat	 kell	 bizonyítaniuk,	 ráadásul	 ott	 állt
mögötte	 a	 rendőrség	 hatalma	 is.	 Strike	 mellkasára	 mutatva	 folytatta:	 –
Maradjon	ki	ebből!	Kurva	nagy	szerencséje	van,	hogy	nem	okozta	a	társa
halálát.	 Ha	 meglátom,	 hogy	 csak	 a	 közelébe	 megy	 a	 nyomozásunknak,
kurvára	bevitetem!	Megértette?
Zömök	 ujjával	 Strike	 mellkasába	 bökött.	 Az	 ellenállt	 a	 késztetésnek,

hogy	 félrelökje	 a	 kezét,	 de	 az	 állkapcsán	megrándult	 egy	 izom.	Néhány
másodpercig	farkasszemet	néztek.	Carver	vigyora	még	szélesebb	lett,	úgy
szuszogott,	mintha	birkózásban	győzte	volna	le,	aztán	az	ajtóhoz	sétált	és
kiment.	Strike	főhetett	tovább	a	saját	dühében	és	önutálatában.
Épp	megindult	szép	lassan	vissza	a	baleseti	osztályon	keresztül,	amikor

a	 nagy	 üvegajtón	 beszaladt	 a	 magas,	 jóképű	 Matthew;	 öltönyt	 viselt,	 a
tekintete	parázslott,	a	haja	összevissza	állt.	Ismeretségük	ideje	alatt	Strike
most	először	érzett	iránta	bármi	mást,	mint	ellenszenvet.
–	Matthew!	–	szólt	oda	neki.
Matthew	úgy	nézett	rá,	mintha	nem	ismerné	meg.
–	Bement	röntgenre	–	folytatta.	–	De	mostanra	már	lehet,	hogy	visszaért.

Erre!	–	mutatta	az	utat.
–	Miért	kellett	meg…
–	A	bordái	–	felelte	Strike.
Matthew	 félrelökte	 az	 útból.	 Strike	 nem	 ellenkezett.	 Úgy	 érezte,

megérdemli.	Nézte,	ahogy	Robin	vőlegénye	futva	megindul	a	lány	szobája
felé,	aztán	némi	habozás	után	az	üvegajtóhoz	ment	és	kilépett	az	éjszakába.
A	 tiszta	 eget	 most	 már	 csillagok	 tarkították.	 Amint	 kiért	 az	 utcára,

megállt	rágyújtani;	úgy	szívott	bele,	mint	Wardle,	mintha	a	nikotin	valami
életet	 adó	anyag	 lenne.	Lassan	elindult,	 és	most	már	érezte	a	 fájdalmat	a
térdében.	Minden	egyes	lépéssel	jobban	utálta	magát.
–	 RICKY!	 –	 kiabált	 egy	 nő	 az	 utcán	 előtte;	 a	 kisfiát	 szerette	 volna

rávenni,	 hogy	 menjen	 vissza	 hozzá,	 miközben	 ő	 egy	 nehéz	 szatyorral
küszködött.	–	RICKY,	GYERE	VISSZA!
A	kisfiú	bolond	módra	vihogott.	Strike	meg	sem	gondolta	 igazán,	mit

csinál,	ösztönösen	lehajolt	és	felkapta,	ahogy	az	úttest	felé	szaladt.
–	Köszönöm!	–	Az	anyuka	majd’	elsírta	magát	megkönnyebbülésében,

úgy	szaladt	Strike	felé.	A	kezében	a	szatyorból	egy	csokor	virág	hullott	ki.
–	Az	apukáját	látogatjuk	meg…	jaj,	istenem…
A	kisfiú	 veszettül	 kapálózott	Strike	karjai	 közt.	Letette	 az	 anyja	mellé,



aki	épp	a	csokor	nárciszt	szedte	fel	a	földről.
–	Fogd	meg!	–	szólt	rá	a	kisfiúra	szigorúan.	Az	szót	fogadott.	–	Majd	te

odaadod	apának.	El	ne	ejtsd!	Köszönöm	–	fordult	megint	Strike-hoz,	aztán
már	ment	is	tovább,	szorosan	tartva	a	gyerek	szabad	kezét.	A	kisfiú	most
már	 engedelmesen	 ment	 mellette,	 büszkén,	 hogy	 neki	 is	 van	 dolga.	 A
merev,	sárga	virágok	úgy	álltak	a	kezében,	mint	valami	jogar.
Strike	 ment	 még	 néhány	 lépést,	 aztán	 egyik	 pillanatról	 a	 másikra

mozdulatlanná	 dermedt	 a	 járda	 közepén,	 úgy	 bámult	 maga	 elé
megbabonázva,	 mintha	 valami	 láthatatlan	 dolog	 függene	 előtte	 a
levegőben.	 Simogatta	 az	 arcát	 a	 hűvös	 szellő,	 ahogy	 ott	 állt	 teljesen
megfeledkezve	mindenről,	csak	befelé	koncentrálva.
Nárcisz…	gyöngyvirág…	nincs	szezonja	a	virágnak…
Aztán	az	anyuka	hangja	megint	felhangzott	az	éjszakában	(„Ricky,	nem

szabad!”),	 és	 ez	 hirtelen,	 robbanásszerű	 láncreakciót	 indított	 Strike
agyában	 –	 leszállópálya-szerűen	 gyulladt	 fel	 egy	 elmélet	 fénye,	 amiről
valami	prófétai	bizonyossággal	tudta,	hogy	elvezeti	a	gyilkoshoz.	Ahogy
egy	épület	fémváza	is	előtűnik,	ha	az	épület	leég,	ő	is	úgy	látta	meg	ebben
az	 ihletett	 pillanatban	 a	 gyilkos	 tervének	 vázát,	 és	 fel	 is	 ismerte	 benne
azokat	a	fontos	hibákat,	amelyeket	eddig	nem	látott	(amelyeket	senki	sem
látott),	 de	 amelyek	 segítségével	 végre	 elkaphatja	 a	 gyilkost	 és
meghiúsíthatja	vérfagyasztó	terveit.
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You	see	me	now	a	veteran	of	a	thousand	psychic	wars…
(Láthatod,	ezernyi	lelki	háború	veteránja	vagyok…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Veteran	of	the	Psychic	Wars’
(Lelki	háborúk	veteránja)

A	 jól	 megvilágított	 kórházban	 könnyű	 volt	 úgy	 tenni,	 mintha	 félvállról
venné	 a	 dolgokat.	 Robin	 nemcsak	 abból	 merített	 erőt,	 hogy	 Strike
mennyire	 elképedt	 a	megmenekülésén	 és	mennyire	 csodálta	 érte,	 hanem
abból	 is,	 ahogy	 elmesélte	 a	 gyilkossal	 való	 küzdelmét.	 Közvetlenül	 a
támadást	követően	mindannyiuk	közül	ő	tudott	a	legnyugodtabb	maradni,
vigasztalta,	biztatgatta	Matthew-t,	amikor	az	elsírta	magát	a	tintafoltos	arca
meg	 a	 karján	 lévő	 hosszú	 sebhely	 láttán.	 Erőt	 merített	 mindenki	 más
gyengeségéből,	 és	 remélte,	 hogy	 ez	 az	 adrenalinból	 táplálkozó	 bátorság
majd	szépen	vissza	is	viszi	a	mindennapokba,	ahol	majd	megvetheti	a	lábát
és	 sértetlenül	 továbbléphet,	 és	 nem	 kell	 keresztülmennie	 azon	 a	 sötét,
mocsaras	 időszakon,	 amelyben	 oly	 sokáig	 rostokolt	 azután,	 hogy
megerőszakolták…
Csakhogy	 a	 következő	 hétben	 szinte	 egyáltalán	 nem	 tudott	 aludni,	 és

nem	 csak	 a	 sérülten	 lüktető	 karja	 miatt,	 amit	 most	 már	 félig	 be	 is
gipszeltek.	Ha	sikerült	rövid	időre	elszundítania	éjjel	vagy	nappal,	megint
a	 támadó	vastag	karjait	 érezte	maga	körül,	 a	 fülében	hallotta	a	 lihegését.
Időnként	 a	 szeme,	 amit	 nem	 is	 látott,	 a	 tizenkilencéves-kori
megerőszakolója	 szemévé	 változott	 át,	 sápadt,	 folyamatosan	 kitágult
pupillájú	 szemmé.	 A	 fekete	 símaszk	 és	 a	 gorillaálarc	 mögött
összemosódott	 rémálmainak	 két	 alakja,	 megváltozott,	 megnőtt,	 és	 éjjel-
nappal	ott	járt	a	fejében.
A	 legszörnyűbb	 álmaiban	 végignézte,	 ahogy	 valaki	 mással	 csinálja

mindezt,	 és	 csak	 várta,	 hogy	 rá	 kerüljön	 a	 sor,	 miközben	 nem	 tudott
segíteni,	 és	elmenekülni	 sem.	Egyszer	Stephanie	volt	 a	másik	áldozat,	 az
összevissza	 vert	 arcával.	 Egy	 másik,	 elviselhetetlen	 álomban	 egy	 fekete



kislány	 kiabált	 az	 anyukájáért.	 A	 sötétben	 sikoltva	 ébredt	 fel	 belőle,	 és
Matthew	annyira	aggódott	érte,	hogy	másnap	beteget	jelentett,	hogy	otthon
maradhasson	 vele.	 Robin	 nem	 is	 tudta,	 hálás-e	 ezért	 vagy	 bosszantja	 a
dolog.
Persze	lejött	hozzá	az	anyja	is,	és	megpróbálta	elérni,	hogy	hazamenjen

vele	Mashamba.
–	Tíz	napod	van	az	esküvőig,	Robin,	miért	nem	jössz	haza	velem	most,

és	pihened	ki	magad,	mielőtt…
–	Maradni	akarok	–	jelentette	ki	a	lány.
Már	nem	tinédzser,	felnőtt	nő.	Ő	dönti	el,	hová	megy,	hol	marad	ott,	mit

csinál.	Robin	úgy	érezte,	most	még	egyszer	meg	kell	küzdenie	azokért	az
énjeiért,	amelyeket	el	kellett	hagynia,	amikor	legutóbb	rávetette	magát	egy
férfi	 a	 sötétből.	 Akkor	 a	 támadója	 színötös	 tanulóból	 csont-bőr
agorafóbiássá	 változtatta;	 a	 rendőrségi	 pszichológusnak	 készülő	 lányból
megvert	vesztessé	vált,	akit	a	családja	jóformán	erőszakkal	győzött	meg,
hogy	a	rendőrségi	munka	csak	súlyosbítaná	a	lelki	problémáit.
Nos,	 ez	 nem	 fordul	 elő	 még	 egyszer.	 Nem	 hagyja.	 Alig	 bírt	 aludni,

étvágya	 sem	 volt,	 de	 akkor	 is	 evett	 dühösen,	 eltagadva	 a	 szükségleteit,
félelmeit.	Matthew	már	 félt	 ellentmondani	 neki.	Bizonytalanul	 egyetértett
vele,	 hogy	 semmi	 szükség	 rá,	 hogy	 hazamenjen,	 de	 Robin	 mégis
meghallotta,	 hogy	 az	 anyjával	 sutyorog	 a	 konyhában,	 amikor	 azt	 hiszi,
nem	hallja	őket.
Strike	 a	 legkevésbé	 sem	 segített.	 Még	 csak	 el	 sem	 köszönt	 tőle	 a

kórházban,	és	később	sem	jött	be	meglátogatni,	csak	 telefonon	beszéltek.
Ő	 is	azt	akarta,	menjen	csak	haza	Yorkshire-be,	 legyen	biztos	helyen,	ne
itt,	láb	alatt.
–	Biztos	van	egy	csomó	dolga	az	esküvővel!
–	Ne	legyen	már	ilyen	lekezelő!	–	csattant	fel	dühösen	Robin.
–	Ki	a	lekezelő?
–	Bocsánat	–	mondta,	és	néma	könnyekre	fakadt,	amelyeket	a	férfi	nem

láthatott;	minden	erejével	igyekezett,	hogy	a	normális	hangján	beszéljen.	–
Bocsánat…	 kicsit	 feszült	 vagyok.	 Az	 esküvő	 előtt	 csütörtökön	 megyek
majd,	annál	hamarabb	semmi	értelme	nincs.
Ő	már	nem	az	az	ember,	aki	ott	hevert	az	ágyon,	és	a	Destiny’s	Childot

bámulta.	Nem	hajlandó	az	az	ember	lenni.
Senki	 nem	 értette,	 miért	 akar	 ilyen	 eltökélten	 Londonban	maradni,	 és

nem	 is	 tudta	 megmagyarázni	 nekik.	 Kidobta	 a	 ruhát,	 amiben	 az	 az	 állat



megtámadta.	 Linda	 épp	 akkor	 lépett	 be	 a	 konyhába,	 amikor	 Robin	 a
kukába	gyömöszölte.
–	 Rohadt,	 hülye	 ruha	 –	 bukott	 ki	 belőle,	 ahogy	 elkapta	 az	 anyja

tekintetét.	 –	 Hát	 ezt	 jól	 megtanultam.	 Sose	 végezz	 megfigyelési	 munkát
hosszú	szoknyában!
Dacosan	mondta.	Visszamegyek	dolgozni.	Ez	csak	ideiglenes	állapot.
–	 Nem	 kéne	 még	 használnod	 azt	 a	 kezedet	 –	 jegyezte	 meg	 az	 anyja,

tudomást	sem	véve	a	kimondatlan	provokációról.	–	Az	orvos	azt	mondta,
pihentesd,	és	tartsd	felpolcolva.
Sem	Matthew-nak,	sem	az	anyjának	nem	tetszett,	hogy	a	lapokban	követi

a	 nyomozás	 fejleményeit,	 márpedig	 mániákusan	 figyelt	 minden
újdonságra.	 Carver	 nem	 adta	 ki	 a	 sajtónak	 a	 nevét.	 Azt	 mondta,	 nem
akarja,	 hogy	 letámadják	 az	 újságírók,	 de	 Robin	 és	 Strike	 is	 arra
gyanakodtak,	 igazából	 attól	 fél,	 ha	 Strike	 továbbra	 is	 szereplő	 marad	 a
történetben,	az	a	média	szemében	újabb	szaftos	kis	fordulat.	Akkor	megint
Carver–Strike-meccset	közvetíthetnek.
–	 És	 igaz,	 ami	 igaz	 –	 mondta	 Strike	 telefonon	 (Robin	 igyekezett

visszafogni	 magát,	 és	 naponta	 legfeljebb	 egyszer	 hívni)	 –,	 rohadtul	 ez
hiányzik	a	legkevésbé,	bárkinek.	Ez	nem	segít	elkapni	azt	a	szemetet.
Robin	 nem	 felelt.	 Az	 ágyon	 feküdt,	 körülötte	 szétterítve	 egy	 csomó

újság,	amit	Linda	és	Matthew	kívánságai	ellenére	vett.	Most	épp	a	Mirror
kétoldalas	 cikkét	 nézte,	 amelyben	 megint	 ott	 volt	 a	 shacklewelli
hasfelmetsző	mind	az	öt,	állítólagos	áldozatának	képe.	A	hatodik,	egy	női
fej	 és	 váll	 fekete	 körvonalai	 jelezték	 Robint.	 Alatta	 a	 felirat:	 „26	 éves,
irodai	 dolgozó:	 elmenekült”.	 Külön	 kiemelték,	 hogy	 a	 26	 éves	 irodai
dolgozónak	 sikerült	 piros	 tintát	 spriccelnie	 a	 gyilkosra	 a	 támadás	 során.
Egy	 nyugdíjas	 rendőrnő	 saját	 rovatában	 külön	 meg	 is	 dicsérte,	 milyen
előrelátó	volt,	hogy	ilyen	riasztót	hordott	magánál;	egy	másik,	kisebb	írás
külön	ezekkel	az	eszközökkel	foglalkozott	az	oldalon.
–	Akkor	tényleg	feladta?	–	kérdezte	Strike-ot.
–	Ez	nem	arról	szól,	hogy	feladom	vagy	nem	–	válaszolta	férfi.	Robin

hallotta,	ahogy	fel-alá	járkál	az	irodában.	Bárcsak	ott	lehetne,	kívánta,	még
ha	 csak	 teát	 csinálni	 vagy	 e-mailekre	 válaszolni	 is.	 –	 A	 rendőrségre
hagyom.	 Egy	 sorozatgyilkos	 túl	 nagy	 falat	 nekünk,	 Robin.	Mindig	 is	 az
volt.
Robin	 most	 a	 gyilkos	 ámokfutását	 rajta	 kívül	 egyedüliként	 túlélő	 nő

sovány	 arcát	 nézte.	 „Lila	 Monkton,	 prostituált”.	 Lila	 is	 tudta,	 milyen	 a



gyilkos	disznószerű	lihegése.	Neki	levágta	két	ujját	is.	Robinnak	csak	egy
hosszú	 sebhely	 marad	 majd	 a	 karján.	 Dühösen	 zümmögött	 az	 agya	 a
fejében.	Lelkiismeret-furdalást	érzett,	mert	ilyen	könnyen	megúszta.
–	Azért	bárcsak	lenne	valami…
–	 Hagyja	 abba!	 –	 szólt	 rá	 Strike.	 Dühös	 volt	 a	 hangja,	 mint	 újabban

Matthew-é.	 –	 Befejeztük,	 Robin.	 Nem	 is	 lett	 volna	 szabad	 odaküldenem
magát	 Stephanie-hoz.	 Hagytam,	 hogy	 a	 Whittaker	 iránti	 utálatom
befolyásolja	a	döntéseimet,	már	azóta,	hogy	az	a	láb	megérkezett,	és	maga
meg	ezért	majdnem…
–	 Jaj,	 az	 isten	 szerelmére!	 –	 csattant	 fel	 türelmetlenül	 Robin.	 –	 Nem

maga	 próbált	megölni,	 hanem	ő.	Hibáztassuk	 csak	 azt,	 aki	 tényleg	hibás.
Magának	 jó	 oka	 volt	 azt	 gondolni,	 hogy	 talán	 Whittaker	 tette:	 az	 a
dalszöveg.	Mindegy,	ettől	még	marad…
–	 Carver	 utánament	 Laingnek	 és	 Brockbanknek,	 és	 nem	 hiszi,	 hogy

bármelyikük	gyanús	lenne.	Mi	pedig	kimaradunk	belőle,	Robin!
Tizenhat	kilométerre	onnan,	az	irodájában	Strike	nagyon	remélte,	hogy

meg	 tudja	 győzni.	 Nem	 számolt	 be	 neki	 a	 megvilágosodásról,	 ami	 a
kisfiúval	való	találkozása	után	érte	a	kórház	előtt.	Másnap	reggel	próbálta
elérni	Carvert,	 de	 egy	 beosztottja	 azt	mondta,	Carver	 túl	 elfoglalt,	 hogy
beszéljen	vele;	azt	tanácsolja,	ne	hívja	többet.	Strike	csak	azért	is	elmondta
az	ingerült	és	kissé	agresszív	beosztottnak,	amit	Carvernek	szeretett	volna.
De	a	megmaradt	lábában	fogadott	volna,	hogy	az	nem	adta	át	az	üzenetét.
Nyitva	 voltak	 az	 iroda	 ablakai.	 A	 meleg	 júniusi	 napsütésben

átmelegedett	 mindkét	 helyiség	 –	 most	 már	 nem	 voltak	 ügyfelei,	 és
hamarosan	talán	ki	is	kell	innen	hurcolkodnia,	mert	nem	tudja	majd	fizetni
a	 bérleti	 díjat.	 Dupla	 lassan	 elveszítette	 az	 érdeklődését	 az	 új	 táncoslány
iránt.	 Strike-nak	 semmi	 dolga	 nem	 volt.	 Akárcsak	 Robin,	 ő	 is	 valami
tennivalóra	 vágyott,	 de	 ezt	 nem	 kötötte	 a	 lány	 orrára.	 Csak	 azt	 szerette
volna,	ha	meggyógyul	és	biztonságban	van.
–	A	rendőrség	még	mindig	kint	van	maguknál	az	utcában?
–	Aha	–	sóhajtott	Robin.
Carver	 egy	 civil	 ruhás	 rendőrt	 küldött	 a	 Hastings	 Roadra	 folyamatos

megfigyelésre.	Matthew-t	 és	Lindát	mérhetetlenül	megnyugtatta,	hogy	ott
van.
–	Figyeljen,	Cormoran.	Tudom,	hogy	nem	mehetünk	a…
–	Robin,	most	épp	nincs	semmi,	mit	„csinálhatunk”,	nincs	olyan,	hogy

„mi”.	 Vagyok	 én,	 itt	 ülök	 a	 seggemen	 munka	 nélkül,	 és	 van	 maga,	 aki



rohadtul	otthon	marad,	amíg	ezt	a	gyilkost	el	nem	kapják.
–	De	én	nem	az	ügyről	beszéltem!	–	 tiltakozott	Robin.	A	 szíve	megint

gyorsan,	 hevesen	 kalapált	 a	 bordái	 között.	 Muszáj	 volt	 kimondania,
különben	felrobban.	–	Van	valami,	amit	még	így	is	megtehetünk…	jó,	amit
maga	megtehet.	Lehet,	hogy	nem	Brockbank	a	gyilkos,	de	azt	tudjuk,	hogy
szexuális	bűnöző.	Maga	elmehet	Alyssához,	 figyelmezetheti,	 hogy	akivel
él,	az	egy…
–	Felejtse	el!	–	csattant	fel	élesen	Strike	hangja	a	fülében.	–	Kibaszottul

utoljára	 mondom,	 Robin,	 nem	 menthet	 meg	 mindenkit!	 A	 pasast	 sosem
ítélték	el.	Ha	csak	úgy	besétálunk	oda,	Carver	kicsinál	minket.
Hosszú	csend	következett.
–	Most	sír?	–	kérdezte	Strike	aggódva,	mert	úgy	hallotta,	kicsit	ziláltabb

lett	a	lány	légzése.
–	Nem,	nem	sírok	–	felelte	Robin,	mert	valóban	így	volt.
Valami	 rémes	 hidegség	 áradt	 szét	 benne	 annak	 hallatán,	 hogy	 Strike

nem	hajlandó	segíteni	a	Brockbankkel	élő	két	kislányon.
–	Mennem	kell,	ebéd	van	–	mondta,	bár	senki	nem	hívta	asztalhoz.
–	Nézze	–	kezdte	Strike	–,	én	értem,	miért…
–	Később	beszélünk!	–	tette	le	a	telefont	Robin.
Most	épp	nincs	semmi,	nincs	olyan,	hogy	„mi”.
Megint	 pontosan	 ugyanaz	 történt.	 Egy	 férfi	 ráugrott	 a	 sötétből,	 és

elragadta	 tőle	 nemcsak	 a	 biztonságérzetét,	 hanem	 a	 pozícióját	 is.	 Előtte
egy	magánnyomozó	társa	volt…
De	 tényleg	 az	 volt?	 Nem	 kötöttek	 új	 szerződést.	 Nem	 kapott

fizetésemelést	 sem.	 Túl	 sok	 dolguk	 volt,	 túl	 kevés	 pénzük,	 sosem	 jutott
eszébe,	hogy	ilyeneket	kérjen	Strike-tól.	Egyszerűen	csak	örült	neki,	hogy
Strike	 így	 látja.	És	most	 ennek	 is	 vége,	 talán	 csak	 ideiglenesen,	 de	 talán
végleg.	Nincs	olyan,	hogy	„mi”.
Robin	elgondolkodva	ült	pár	percig,	aztán	felkelt	az	ágyról;	susogtak	az

újságok.	 Odament	 az	 öltözködőasztalkához,	 ahol	 a	 fehér	 cipősdoboz
feküdt,	 rajta	 a	 dombornyomásos	 ezüst	 betűk:	 Jimmy	 Choo.	 Kinyúlt	 az
egyik	kezével,	és	végigsimított	a	vadonatúj	papírdoboz	felületén.
Nem	úgy	jutott	eszébe	a	terv,	ahogy	Strike-nak	ott	a	kórház	előtt,	olyan

lelkesítően	hirtelen,	ahogy	a	láng	csap	fel.	Inkább	lassan,	sötét,	veszélyes
kezdeményként	 született	 meg	 az	 utóbbi	 hét	 gyűlöletes,	 kényszeredett
passzivitásából,	meg	a	 jeges	dühből,	amit	Strike	makacs	elutasítása	miatt
érzett.	 Strike	 a	 barátja	 volt,	 de	 most	 átállt	 az	 ellenséghez.	 190	 centis



exbokszoló.	Sosem	értheti	meg,	milyen	kicsinek,	gyengének,	tehetetlennek
érezni	magát.	Sosem	értheti	meg,	mit	 tesz	a	nemi	erőszak	az	ember	saját
teste	iránti	érzéseivel:	amikor	dologgá,	tárggyá,	egy	darab	dugható	hússá
alacsonyítják.
A	telefonban	Zahara	legfeljebb	ha	háromévesnek	tűnt.
Robin	 mozdulatlanul	 állt	 az	 öltözködőasztala	 előtt,	 csak	 bámult	 az

esküvői	 cipője	 dobozára	 és	 töprengett.	 Tisztán	 látta	 a	 leselkedő
kockázatokat,	úgy	 terültek	el	ott	alatta,	mint	a	sziklák,	a	viharos	 tenger	a
kötéltáncos	talpa	alatt.
Nem,	 nem	menthet	meg	mindenkit.	Martinának,	Sadie-nak,	Kelsey-nek

és	Heathernek	már	túl	késő.	Lilának	egész	hátralévő	életében	két	ujj	lesz	a
bal	 kezén,	 a	 lelkében	 pedig	 valami	 olyan	 rettentő	 sebhely,	 amit	 Robin
nagyon	is	jól	ismert.	Csakhogy	van	itt	még	két	kislány,	akiknek	isten	tudja,
mi	mindent	kell	elszenvedniük,	ha	valaki	nem	tesz	valamit.
Robin	 hátat	 fordított	 a	 cipőknek,	 a	 telefonjáért	 nyúlt,	 és	 felhívott	 egy

számot,	 amit	 a	 tulajdonosa	 kész	 örömmel	 adott	 meg,	 de	 ő	 el	 sem	 tudta
képzelni,	hogy	valaha	hasznát	venné.
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And	if	it’s	true	it	can’t	be	you,
It	might	as	well	be	me.
(És	ha	igaz,	hogy	te	nem	lehetsz	az,

Lehetek	akár	én	is.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Spy	in	the	House	of	the	Night’
(Kém	az	Éj	Házában)

Három	napja	volt	tervezésre,	mert	ki	kellett	várnia,	amíg	a	cinkosa	szerez
egy	kocsit	és	 talál	szabad	 időpontot	számos	elfoglaltsága	között.	Közben
Lindának	azt	mondta,	a	Jimmy	Choo-cipő	túl	szűk	volt,	és	különben	is	túl
feltűnő	jelenség;	hagyta,	hogy	az	anyja	vele	menjen,	amikor	visszavitte	és
visszakérte	 a	 pénzt.	 Aztán	 el	 kellett	 döntenie,	 mit	 hazudjon	 Lindának	 és
Matthew-nak,	 hogy	 elég	 időre	 elszabaduljon	 otthonról	 ahhoz,	 hogy	 a
tervét	megvalósíthassa.
Végül	 azt	 mondta	 nekik,	 hogy	 ismét	 be	 kell	 mennie	 a	 rendőrségre.

Ragaszkodott	hozzá,	hogy	Shanker	ne	szálljon	ki	a	kocsiból,	amikor	érte
jött,	ez	kulcsfontosságú	volt	a	színjátékhoz;	ahogy	az	 is,	hogy	megkérte,
álljon	 le	 a	 még	 mindig	 az	 utcában	 járőröző	 civil	 ruhás	 rendőr	 mellett,
akinek	 meg	 azt	 mondta,	 a	 kórházba	 megy	 varratszedésre	 –	 pedig	 a
valóságban	az	majd	csak	két	nap	múlva	lesz	aktuális.
Este	 hét	 óra	 volt,	 az	 égen	 sehol	 egy	 felhő;	Robinon	 kívül,	 aki	 épp	 az

Eastway	 ingatlanközvetítő	 langyos	 téglafalának	 támaszkodott,	 senki	 sem
járt	 arra.	 A	 nap	 lassan	 haladt	 tovább	 nyugat	 felé,	 és	 a	 messzi,	 ködbe
burkolózó	láthatáron,	a	Blondin	Street	túlsó	végén	látszott	az	épülő	Orbit-
torony	 alakja.	 Robin	 látta	 a	 terveket	 a	 lapokban	 –	 hamarosan	 hatalmas
gyertyatartó	 formájú	 telefon,	 amire	 rátekeredett	 a	 saját,	 csavart	 zsinórja.
Mögötte	 Robin	 épp	 ki	 tudta	 még	 venni	 az	 épülő	 olimpiai	 stadion
körvonalait.	Ezek	a	hatalmas	épületek	a	távolban	lenyűgöző,	de	valahogy
embertelen	 látványt	 nyújtottak,	 egész	 világok	 választották	 el	 őket	 a
titkoktól,	melyek	Robin	gyanúja	szerint	ott	rejtőztek	Alyssa	frissen	fehérre



festett	ajtaja	mögött.
A	 csendes	 házsor,	 amelyet	 figyelt,	 nyugtalanította	 kicsit	 –	 talán	 azért,

amiért	 most	 idejött.	 Új,	 modern,	 valahogy	 lelketlen	 házak	 voltak.	 A
távolban	 éppen	 épülő	 lenyűgöző	 építmények	 látványán	 kívül	 semmi
érdekes,	 jellegzetes	 nem	volt	 ebben	 a	 környékben,	 nem	érezte	 az	 ember,
hogy	 az	 itt	 lakók	 közösséget	 alkotnának.	 Nem	 voltak	 fák,	 hogy	 az
alacsony,	 kocka	 alakú	 házak	 (többen	 „Kiadó”	 felirat)	 élein	 tompítsanak;
nem	voltak	 sarki	 boltok,	 se	 kocsma,	 se	 templom.	A	 raktár,	 aminek	most
támaszkodott,	 semmilyen	 fedezéket	 sem	 kínált,	 emeleti	 ablakait
szemfedőszerű	fehér	függöny	takarta	el,	a	fém	rakodókapukat	összevissza
firkálták.	 Robinnak	 úgy	 zakatolt	 a	 szíve,	 mintha	 futott	 volna.	 Most	 már
nem	fordul	vissza	semmiképp,	de	mégis	félt.
Visszhangzó	 léptek	 közeledtek,	 Robin	 pedig	 megfordult,	 miközben

izzadt	 tenyere	 rásimult	 a	 zsebében	 lévő	 riasztóra.	 Egy	magas,	 sebhelyes
alak	jött	felé	hányaveti	léptekkel.	Shanker	egyik	kezében	egy	Mars	szeletet,
másikban	egy	cigarettát	tartott.
–	Má’	jön	–	nyammogta.
–	Biztos	vagy	benne?	–	kérdezte	Robin;	most	még	 jobban	dübörgött	a

szíve.	Kicsit	már	szédülni	is	kezdett.
–	 Fekete	 csaj,	 ké’	 gyerekke’,	 mos’	 jön	 a	 utcán.	 Láttam,	 amikó’	 eztet

vettem	–	és	meglengette	a	Mars	szeletet	Robin	előtt.	–	Kérsz?
–	 Kösz,	 nem	 –	 rázta	 a	 fejét	 Robin.	 –	 Ööö…	 akkor	 el	 kéne	 tűnnöd	 a

képből!
–	Biztos	nem	akarod,	hogy	bemenjek	veled	én	is?
–	Biztos	–	felelte	Robin.	–	Csak	akkor	gyere,	ha…	őt	meglátod.
–	Biztos	vagyol	benne,	hogy	má’	nincsen	ott	benn	eleve	ez	a	fasz?
–	Kétszer	is	telefonáltam.	Biztosan	nincs	ott.
–	Akkó’	itt	 leszek	a	sarkon	–	jelentette	ki	Shanker	tömören,	és	elsétált;

felváltva	szívott	a	cigarettából	és	harapott	a	Mars	szeletből,	majd	keresett
egy	 helyet,	 ahol	 Alyssa	 ajtajából	 nem	 lehet	 látni.	 Közben	 Robin	 sietve
továbbment	 a	 Blondin	 Streeten,	 hogy	 Alyssa	 ne	 haladjon	 el	 mellette
hazafelé.	 Behúzódott	 egy	 sötétvörös	 lakóház	 kiugró	 erkélye	 alá,	 onnan
figyelte,	 ahogy	 egy	magas,	 fekete	 nő	 fordul	 be	 a	 sarkon,	 egyik	 kezével
egy	kislány	kezét	fogva,	mögöttük	pedig	egy	idősebb	lány	jön,	akit	Robin
nagyjából	 tizenegy	évesnek	saccolt.	Alyssa	kinyitotta	az	ajtót	és	beterelte
rajta	a	gyerekeket,	majd	bement	ő	is.
Robin	 elindult	 visszafelé	 az	 utcán	 a	 házuk	 felé.	 Farmert	 és	 sportcipőt



vett	fel	–	ma	nem	botolhat	meg,	nem	eshet	el.	A	nemrég	helyreállított	inak
lüktettek	a	karjában,	a	gipsz	alatt.
A	szíve	már	fájdalmasan	keményen	zakatolt,	amikor	bekopogott	Alyssa

ajtaján.	 Az	 idősebb	 kislány	 kikukucskált	 a	 kiugró	 ablakon,	 tőle	 jobbra,
ahogy	várt	ott.	Robin	idegesen	rámosolygott.	A	kislány	visszabújt.
A	 nő,	 aki	 nem	 egész	 egy	 perc	 múlva	 ajtót	 nyitott,	 minden	 felfogás

szerint	 lenyűgöző	 jelenség	 volt.	 Magas	 volt,	 fekete,	 alakja	 akár	 egy
bikinimodellé;	 a	 haját	 a	 derekáig	 lógó	 fonatokban	 hordta.	 Robin	 első
gondolata	 az	 volt,	 hogy	 ha	 egy	 sztriptízklubból	 képesek	 kirúgni,	 akkor
Alyssa	minden	bizonnyal	tényleg	elég	problémás	eset	lehet.
–	Igen?	–	fintorgott	Robinra.
–	Jó	napot	–	kezdte	Robin	kiszáradt	szájjal.	–	Maga	Alyssa	Vincent?
–	Aha.	Maga	kicsoda?
–	A	nevem	Robin	Ellacott	–	felelte	Robin.	–	Azt	szeretném…	válthatnék

magával	pár	szót	gyorsan	Noelről?
–	Mi	van	vele?	–	szegezte	neki	Alyssa.
–	Inkább	bent	mondanám	el	–	így	Robin.
Alyssa	 olyan	 óvatos,	 dacos	 arcot	 vágott,	 mint	 aki	 mindig	 fel	 van	 rá

készülve,	hogy	az	élet	következő,	váratlan	csapásával	szembenézzen.
–	Kérem!	Ez	fontos	–	tette	hozzá	Robin.	A	nyelve	már	a	szájpadlásához

tapadt,	annyira	kiszáradt	a	szája.	–	Másképp	nem	is	kérném.
Találkozott	a	tekintetük	–	Alyssa	meleg,	karamellbarna	szeme	és	Robin

tiszta	szürkéskékje.	Biztos	volt	benne,	hogy	Alyssa	el	fogja	küldeni.	Aztán
a	sűrű	pillák	alatt	a	nőnek	egy	pillanatra	tágabbra	nyílt	a	szeme,	az	arcán
fura,	izgatott	szikra	futott	át,	mintha	valami	kellemes	dologra	jött	volna	rá
épp	az	imént.	Egyetlen	szó	nélkül	hátralépett	a	félhomályos	előszobába,	és
furcsa,	eltúlzott	gesztussal	beinvitálta	Robint.
Robin	nem	 is	 tudta,	miért	hasított	bele	valami	 rossz	előérzet.	Egyetlen

dolog	segített	neki	belépni,	a	gondolat,	hogy	a	két	kislány	ott	van	bent.
Az	 aprócska	 előszobából	 nyílt	 a	 nappali.	 Egy	 tévé	 és	 egy	 kanapé	 volt

minden	berendezése.	Egy	asztali	 lámpa	állt	a	padlón.	A	falon	két	fénykép
lógott	olcsó,	 aranyszínű	keretben	–	az	egyiken	a	duci	Zahara,	 a	kisebbik
lány,	 türkizkék	 ruhácskában,	 a	 hajában	 hozzá	 illő	 pillangóscsatokkal;	 a
másikon	a	nővére,	világosbarna	 iskolai	egyenruhában.	A	nagyobbik	 lány
kiköpött	 az	 anyja,	 olyan	 gyönyörű,	 de	 a	 fotósnak	 nem	 sikerült	 mosolyt
kihúzni	belőle.
Robin	 hallotta	maga	mögött	 az	 ajtó	 zárjának	 kattanását.	Megfordult,	 a



sportcipője	 csikorgott	 a	 lakkozott	 fapadlón.	 Valahol	 beljebb	 hangos
csöngő	hang	jelezte,	hogy	a	mikró	végzett	a	melegítéssel.
–	Mama!	–	kiabált	egy	éles	kis	hang.
–	Angel!	–	kiáltott	fel	Alyssa,	és	bement	a	nappaliba.	–	Vedd	már	ki	neki!

Na	 jó	 –	 fordult	 karba	 font	 kézzel	 Robinhoz	 –,	 akkor	 mit	 akar	 nekem
elmondani	Noelről?
A	 csúf,	 gúnyos	 vigyor,	 ami	 most	 eltorzította	 a	 szépséges	 arcát,	 csak

megerősítette	 Robinban,	 hogy	 Alyssa	 valami	 bennfentesnek	 gondolt
információ	 birtokában	 viselkedik	 így.	 Az	 exsztriptíztáncosnő	 karba	 tett
kézzel	 állt,	 a	 melle	 előretolakodott,	 mintha	 egy	 hajó	 orrdísze	 lenne,
hosszú	 hajfonatai	 a	 derekáig	 lógtak	 le.	 Jó	 öt	 centivel	 magasabb	 is	 volt
Robinnál.
–	Alyssa,	én	Cormoran	Strike-kal	dolgozom.	Strike	egy…
–	 Tudom	 én,	 ki	 az	 –	 felelte	 Alyssa	 lassan.	 Hirtelen	 eltűnt	 belőle	 az	 a

titkolt	elégedettség,	amit	Robin	külleméből	merített.	–	Ő	az	a	szemét,	aki
miatt	Noel	 epilepsziás	 lett!	A	 kurva	 életbe!	 Szóval	őt	 kerested	meg,	mi?
Most	együtt	csináljátok?	Miért	nem	mentél	a	zsarukhoz,	te	hazug	kurva,	ha
tényleg…
Keményen	 megütötte	 Robint	 a	 vállán,	 és	 mielőtt	 még	 védekezhetett

volna,	minden	szóval	újabb	és	újabb	ütést	vitt	be:
–	…csinált…	bármi…	OLYAT…	VELED!
És	most	már	csak	ütötte,	ütötte,	ahol	érte.	Robin	felrántotta	a	bal	karját

védekezésként,	hogy	ne	a	jobbal	kelljen,	és	belerúgott	Alyssa	térdébe.	Az
felsikoltott	 a	 fájdalomtól	 és	 hátraugrott;	 valahol	 Robin	 mögött	 felsírt	 a
kisebbik	lány,	és	a	nővére	is	belépett	a	szobába.
–	 Kibaszott	 kurva!	 –	 ordított	 rá	 Alyssa.	 –	 Nekem	 jössz	 a	 gyerekek

előtt…
Azzal	 rávetette	 magát	 Robinra,	 belemarkolt	 a	 hajába	 és	 a	 függöny

nélküli	ablakhoz	csapta	a	fejét.	Robin	érezte,	ahogy	a	vékonyka,	de	izmos
Angel	próbálja	erővel	szétválasztani	őket.	Most	már	Robin	se	fogta	vissza
magát.	 Sikerült	 jól	 odacsapnia	 Alyssa	 fülére,	 amitől	 az	 felszisszent
fájdalmában	 és	 hátralépett.	 Robin	 megragadta	 Angelt	 a	 hóna	 alatt,
elpenderítette	 az	 útból,	 aztán	 lehajtott	 fejjel	 rárohant	 Alyssára,	 és	 így
hátralökte	a	kanapéra.
–	 Hagyja	 az	 anyámat…	 hagyja	 az	 anyámat	 békén!	 –	 kiabált	 Angel;

megragadta	Robin	sérült	alkarját	és	úgy	megrántotta,	hogy	most	Robin	is
felkiáltott	a	fájdalomtól.	Zahara	az	ajtóban	üvöltött,	a	kezében	fejjel	lefelé



egy	csőrös	pohárban	meleg	tej.
–	 MAGA	 EGY	 PEDOFILLAL	 ÉL	 EGYÜTT!	 –	 próbálta	 túlkiabálni	 a

hangzavart	Robin,	Alyssa	meg	igyekezett	ellökni	magát	a	kanapétól,	hogy
megint	nekimehessen.
Robin	 úgy	 képzelte,	 suttogva	 közli	majd	 a	 szörnyű	 hírt,	 és	 végignézi,

ahogy	Alyssa	összeomlik	a	sokktól.	Eszébe	se	jutott	olyat	elképzelni,	hogy
Alyssa	vicsorogva	néz	fel	rá:	–	Ja,	persze.	Gondolod,	nem	tudom,	ki	vagy
te,	te	kibaszott	kurva?	Nem	volt	elég,	hogy	tönkretetted	a	kurva	életét…
És	megint	rávetette	magát	Robinra.	Olyan	szűk	volt	a	hely	a	szobában,

hogy	 a	 lány	 ismét	 a	 falnak	 tántorodott.	 Összekapaszkodva	 oldalt	 dőltek,
neki	 a	 tévének.	 Az	 vészjósló	 csattanással	 leesett	 az	 állványáról.	 Robin
érezte,	 hogy	 megcsavarodik	 a	 seb	 az	 alkarján,	 és	 megint	 felsikoltott	 a
fájdalomtól.
–	 Mama!	 Mama!	 –	 sipította	 Zahara,	 Angel	 pedig	 hátulról	 Robin

farmerjébe	 kapaszkodott,	 aki	 így	 nehezebben	 tudta	 távol	 tartani	magától
Alyssát.
–	 Kérdezze	 meg	 a	 lányait!	 –	 kiabálta	 Robin	 az	 öklök	 és	 könyökök

forgatagában,	 és	 közben	 igyekezett	 kiszabadulni	 Angel	 makacs
szorításából.	–	Kérdezze	meg	a	lányait,	nem…
–	Kurvára…	bele…	ne…	merd…	keverni…	a	gyerekeimet…
–	Kérdezze	meg	őket!
–	Kibaszott	hazug	kurva…	te	is	meg	a	kurva	anyád	is…
–	Az	anyám?	–	lihegte	Robin,	és	hatalmas	erőfeszítéssel	könyékkel	úgy

hasba	 vágta	 Alyssát,	 hogy	 a	 magasabb	 nő	 kétrét	 görnyedt	 és
visszahanyatlott	 a	 kanapéra.	 –	 Angel,	 hagyj	 már!	 –	 kiabált	 rá	 Robin,	 és
lefejtette	 a	 farmerjéről	 a	 kislány	 ujjait;	 biztosra	 vette,	 hogy	 csak
másodpercei	 vannak,	 mielőtt	 Alyssa	 ismét	 nekitámad.	 Zahara	 tovább
visított	 az	 ajtóban.	 –	Mégis	mit	 gondol	 –	 zihált	Robin,	 és	 odaállt	Alyssa
fölé	–	ki	vagyok	én?
–	Kurva	jó	vicc!	–	 lihegett	Alyssa	is,	akiből	Robin	sikeresen	kiütötte	a

szuszt.	–	Az	a	kibaszott	Brittany!	Hívogatod,	meg	nem	hagyod	békén…
–	Brittany?	–	nézett	rá	meglepetten	Robin.	–	Én	nem	Brittany	vagyok!
A	kabátja	zsebéből	előrántotta	a	tárcáját.
–	 Nézze	 meg	 a	 bankkártyámat…	 nézze!	 Robin	 Ellacott	 vagyok,	 és

Cormoran	Strike-kal	dolgozom…
–	Az	a	szarházi,	miatta	lett	agykároso…
–	Tudja,	miért	akarta	Cormoran	letartóztatni?



–	Hát	mert	a	kurva	felesége	bemártotta…
–	 Senki	 nem	 mártotta	 be!	 Megerőszakolta	 Brittanyt,	 és	 országszerte

mindenütt	azért	rúgták	ki	a	munkáiból,	mert	kislányokat	molesztált!	A	saját
testvérét	is…	Beszéltem	is	vele!
–	 Kibaszott	 hazudozó	 picsa!	 –	 ordított	 Alyssa,	 és	 már	 állt	 volna	 fel

megint	a	kanapéról.
–	Márpedig…	nem…	HAZUDOK!	–	kiabált	vissza	Robin,	és	visszalökte

Alyssát	a	díszpárnákra.
–	Te	őrült	kurva	–	lihegett	a	nő	–,	takarodj	a	kurva	házamból!
–	Kérdezze	meg	a	lányát,	bántotta-e!	Kérdezze	meg!	Angel!
–	Ne	merj	a	gyerekeimhez	szólni,	te	kurva!
–	Angel,	mondd	meg	anyának,	hogy…
–	Mi	a	fasz	van	itten?
Zahara	 olyan	 hangosan	 sivalkodott,	 hogy	 nem	 is	 hallották	 a	 kulcsot	 a

zárban.
A	férfi	óriási	volt,	sötét	hajú	és	szakállas,	tiszta	fekete	melegítőt	viselt.

Az	 egyik	 szeme	 mélyebben	 ült,	 az	 orra	 felé	 beljebb	 süllyedt,	 és	 ettől
nagyon	 beható,	 nyugtalanító	 tekintete	 lett.	 Sötét,	 mélyen	 ülő	 szemét
Robinon	 tartva	 lassan	 lehajolt	 és	 felvette	 a	 kislányt,	 aki	 ragyogó	 arccal
rögtön	 hozzábújt.	 Angel	 viszont	 hátralépett,	 a	 falhoz	 simult.	 Brockbank
még	mindig	le	nem	véve	a	szemét	Robinról	nagyon	lassan	letette	Zaharát
az	anyja	ölébe.
–	Örvendek	a	szere’csének	–	szólalt	meg	mosolyogva;	nem	is	mosoly

volt	az,	hanem	kínokat	ígérő	fenyegetés.
Robint	 elöntötte	 a	 hideg	 veríték.	 Próbálta	 észrevétlenül	 a	 zsebébe

csúsztatni	a	kezét	a	riasztójára,	de	Brockbank	egy	pillanat	alatt	ott	termett,
elkapta	a	kezét	és	megszorította	az	összevarrt	sebet.
–	Nem	hívol	te	senkit,	alattomos	kis	kú’va…	aszitted,	nem	t’om,	hogy	te

vagy,	mi…
Robin	 próbált	 kifordulni	 a	 szorításából,	 és	 közben	 még	 jobban

széthúzódtak	az	öltések	a	karján.
–	SHANKER!	–	sikította.
–	Kú’vára	ki	ke’ett	vó’na	csiná’jalak,	amikó’	lehetett,	kis	kú’va!
Ekkor	 hatalmas	 reccsenés	 hallatszott,	 ahogy	 a	 bejárati	 ajtó	 beszakadt.

Brockbank	 elengedte	 Robint	 és	 megpördült	 –	 Shanker	 robbant	 be	 a
szobába	előszegezett	késsel.
–	Le	ne	szúrd!	–	lihegte	Robin	az	alkarját	markolva.



Az	 apró,	 bútorozatlan	 szobácskába	 szorult	 hat	 ember	 egy	 pillanat
törtrészére	 teljes	mozdulatlanságba	dermedt,	még	az	anyjába	kapaszkodó
kislány	is.	Majd	egy	kis	hangocska	szólalt	meg,	kétségbeesetten,	remegve,
de	 a	 sebhelyes,	 aranyfogú	 férfi	 megjelenésével,	 aki	 tetovált	 ujjaival
szorosan	 fogta	 a	kését,	 fel	 is	 szabadulva:	–	Csinálta	velem!	Csinált	 olyat
velem,	mama,	csinált!	Csinált	olyat	velem!
–	Micsoda?	–	nézett	Angelre	Alyssa.	Az	arca	hirtelen	teljesen	megnyúlta

döbbenettől.
–	Csinált	olyat	velem!	Amit	a	néni	mondott.	Csinált!
Brockbank	 apró,	 rángó	mozdulatot	 tett,	 de	 rögtön	meg	 is	 állt,	 ahogy

Shanker	felemelte	a	kését,	és	nagyobb	ellenfele	mellkasára	szegezte.
–	 Minden	 rendbe’,	 kicsim	 –	 szólt	 oda	 Angelnek	 Shanker,	 a	 szabad

kezével	 védelmezve	 őt.	 Az	 aranyfogán	 megcsillant	 a	 szemközti	 házak
mögött	 lassan	 lebukó	nap	 fénye.	 –	Má’	 többet	 nem	csiná’ja.	Te	kibaszott
pedó	–	sziszegte	Brockbank	arcába.	–	Legszívesebbe’	megnyúználak!
–	Miről	 beszélsz	 te,	 Angel?	 –	 kérdezte	Alyssa,	még	mindig	magához

ölelve	Zaharát.	Az	arca	most	már	maga	volt	a	rettegés.	–	Ugye,	nem…?
Brockbank	 hirtelen	 leszegte	 a	 fejét,	 és	 mint	 régen,	 rögbis	 leváló

korában,	nekiment	Shankernek.	Az	fele	olyan	széles	sem	volt,	mint	ő,	és
úgy	 lökte	 félre,	mint	 egy	bábot;	még	hallották,	hogy	Brockbank	áttör	 az
ajtó	maradványain,	Shanker	pedig	őrülten	káromkodva	utánaeredt.
–	Hagyd…	hagyd!	–	kiabált	utána	Robin,	és	az	ablakon	át	látta,	hogy	a

két	férfi	már	rohan	is	felfelé	az	utcán.	–	Jaj,	istenem…	SHANKER!…	majd
a	rendőrség…	hol	van	Angel?
Alyssa	 már	 ment	 is	 a	 lánya	 után,	 szegény	 kis	 Zahara	 pedig	 ott

nyöszörgött-sírt	a	kanapén.	Robin	tudta,	esélye	sincs	a	két	férfit	elkapni,	és
hirtelen	olyan	reszketegnek	érezte	magát,	hogy	lehuppant	a	kanapéra,	fejét
a	két	kezébe	fogva,	ahogy	hullámokban	tört	rá	a	hányinger.
Megtette,	amit	meg	akart	tenni,	és	végig	tisztában	volt	vele,	hogy	szinte

biztos	 lesznek	 járulékos	 károk	 is.	 El	 tudta	 képzelni,	 hogy	 Brockbank
elslisszol,	 vagy	 Shanker	 leszúrja.	 Jelenleg	 egyedül	 abban	 lehetett	 biztos,
hogy	most	egyiket	 sem	 tudja	megakadályozni.	Vett	néhány	nagy	 levegőt,
aztán	 a	 kanapéhoz	 ment,	 és	 megpróbálta	 megnyugtatni	 a	 halálra	 rémült
kislányt.	 Nem	 lepte	 meg,	 hogy	 mivel	 Zahara	 számára	 erőszakos,
hisztérikus	 jelenetekkel	kapcsolódott	össze,	 az	csak	még	 jobban	üvöltött,
egyik	kis	lábacskájával	még	Robin	felé	is	rugdalózott.



–	Fogalmam	se	volt!	–	mondta	Alyssa.	–	Uramisten.	Uramisten.	Miért	nem
szóltál	nekem,	Angel?	Miért	nem	szóltál?
Lassan	 leszállt	 az	 este.	 Robin	 felkapcsolta	 a	 lámpát,	 ami	 fakó,	 szürke

árnyakat	 vetett	 a	 magnóliaszín	 falakra.	 A	 kanapé	 támláján	 mintha
háromlapos,	 púpos	 kísértetek	 gubbasztottak	 volna,	 akik	 Alyssa	 minden
mozdulatát	 utánozták.	 Angel	 zokogva	 az	 anyja	 ölébe	 kuporodott,	 és
mindketten	lassan	előre-hátra	hintáztak.
Robin	 már	 két	 csésze	 teát	 is	 csinált	 nekik,	 Zaharának	 pedig

paradicsomos	 tésztát;	 most	 a	 padlón	 ült	 az	 ablak	 előtt.	 Úgy	 érezte,
kötelessége	itt	maradni,	amíg	ide	nem	ér	az	asztalos,	hogy	megjavítsa	az
ajtót,	amit	Shanker	betört.	A	rendőrséget	még	senki	sem	hívta	ki.	Anya	és
lánya	még	mindig	csak	beszéltek	a	dologról,	Robin	pedig	betolakodónak
érezte	magát,	de	mégsem	hagyhatta	itt	a	családot,	amíg	nem	bizonyosodott
meg	 róla,	 hogy	 biztonságos	 ajtajuk	 van,	 új	 zárral.	 Zahara	 elaludt	 a
kanapén	 az	 anyja	 meg	 a	 nővére	 mellett	 –	 összegömbölyödve,	 a
hüvelykujját	szopva	aludt,	egyik	hurkás	kis	kezében	még	mindig	a	csőrös
poharat	szorongatva.
–	Azt	mondta,	megöli	Zaharát,	ha	 szólok	neked!	–	motyogta	Angel	 az

anyja	nyakába.
–	 Jaj,	 édes	 istenem!	 –	 nyögött	 fel	 Alyssa,	 és	 patakzottak	 a	 könnyei	 a

lánya	hátára.	–	Jaj,	drága	istenem!
Olyan	volt	ez	a	vészjósló	érzés,	mintha	lassan	kúszó,	csiklandozó	lábú

rákok	 mászkáltak	 volna	 a	 gyomrában.	 Már	 írt	 SMS-t	 az	 anyjának	 és
Matthew-nak,	 hogy	 a	 rendőrök	 további	 fantomképeket	 akarnak	 neki
mutatni,	de	már	mindkettő	kezdett	 aggódni,	hol	van	ennyi	 ideig,	ő	pedig
lassan	kifogyott	a	hihető	indokokból,	miért	is	ne	induljanak	el	érte.	Újra	és
újra	 ellenőrizte	 a	 hangerőgombot	 a	 telefonján,	 hátha	 valahogy	 mégis
lenémította.	Hát	hol	van	Shanker?
Végre	megjött	 az	 asztalos.	Amint	megadta	 neki	 a	 hitelkártyája	 adatait,

hogy	kifizethesse	a	 javítást,	Robin	Alyssához	fordult,	és	szólt	neki,	hogy
ideje	indulnia.
Alyssa	otthagyta	Angelt	és	Zaharát	a	kanapén,	összekuporodva,	és	kijött

Robinnal	az	utcára,	a	szürkületbe.
–	Figyeljen…	–	kezdte.
Az	arcán	még	most	is	látszottak	a	könnyek	hagyta	nyomok.	Robin	látta,

ez	a	nő	nincs	hozzászokva,	hogy	bármit	megköszönjön.



–	Köszönöm,	jó?	–	bökte	ki,	szinte	már	agresszíven.
–	Szívesen	–	felelte	neki.
–	Az	életbe	nem…	mármin…	hát	a	kibaszot	templomban	ismertem	meg!

Azt	hittem,	végre	találtam	egy	rendes	pasit,	tudja…	és	olyan	jól	bánt	a…	a
gyerekekkel…
Erre	megint	elsírta	magát.	Robinnak	eszébe	jutott,	hogy	átöleli,	de	úgy

döntött,	 nem	 jó	 ötlet.	 A	 válla	 teli	 volt	 véraláfutásokkal,	 ahol	 Alyssa
összeverte,	és	a	karján	a	vágás	is	úgy	lüktetett,	mint	még	soha.
–	Brittany	tényleg	hívogatta?	–	kérdezte	Alyssát.
–	 Hát,	 nekem	 azt	 mondta	 –	 felelte	 a	 nő	 a	 kézfejével	 megtörölve	 a

szemét.	–	Azt	állította,	a	volt	felesége	csinálta	ki,	az	vette	rá	Brittanyt,	hogy
mondja	azt…	azt	mondta,	ha	valaha	megjelenik	egy	 fiatal,	 szőke	csaj,	és
mindenfélét	beszél	róla,	hát	egy	szavát	se	higgyem	el.
Robinnak	 eszébe	 jutott	 a	 halk	 hang	 a	 fülében:	Csak	 nem	 ismerlek	 én

tégedet,	kislány?
Szóval	Brockbank	tényleg	azt	hitte,	Brittany	az.	Azért	tette	le	a	telefont,

és	nem	hívta	többet.
–	Jobb	lesz,	ha	megyek	–	mondta	Robin,	mert	aggasztotta,	mennyi	időbe

telik	még,	mire	hazaér	West	Ealingbe.	Fájt	mindene.	Alyssa	bevitt	néhány
elég	rendes	ütést	is.	–	Ugye	kihívja	a	rendőrséget?
–	Hát,	gondolom	–	felelte	Alyssa.	Robin	gyanította,	hogy	ez	egészen	új

megoldás	számára.	–	Aha.
Ahogy	 a	 sötétben	 elindult	 haza	 a	 másik	 riasztóját	 szorongatva,	 azon

tűnődött,	 vajon	 mi	 mondanivalója	 lehetett	 Brittany	 Brockbanknek	 a
nevelőapjának;	de	úgy	gondolta,	el	tudja	képzelni:	„nem	felejtettem	el.	Ha
még	 egyszer	 megteszed,	 feljelentelek!”	 Talán	 így	 nyugtatta	 meg	 a
lelkiismeretét.	 Megrémisztette,	 hogy	 Brockbank	 másokkal	 még	 mindig
csinálhatja,	 amit	 vele	 csinált,	 de	 nem	 volt	 képes	 szembenézni	 egy
perújrafelvétellel.
Azt	 állítom,	 Miss	 Brockbank,	 hogy	 a	 nevelőapja	 soha	 nem	 is	 ért

magához,	és	hogy	ezt	a	vádat	ketten	találták	ki	az	anyjával…
Robin	tudta,	hogy	megy	ez.	A	védőügyvéd,	akivel	szembekerült,	hűvös

és	cinikus	volt,	egy	róka	agyafúrt	arckifejezésével.
Maga	a	hallgatói	klubból	 tartott	hazafelé,	Miss	Ellacott,	ahol	alkoholt

fogyasztott,	ugye?
És	 mások	 előtt	 viccelt	 azzal,	 mennyire	 hiányzik	 magának	 a	 barátja…

heh…	figyelmessége,	nem?



Amikor	Mr.	Trewinnel	találkozott…
Én	nem…
Amikor	Mr.	Trewinnel	találkozott	a	kollégium	előtt…
Nem	találkoztam…
Azt	mondta	neki,	hogy	hiányolja	a…
Nem	is	beszéltünk	egymással!
Azt	állítom,	Miss	Ellacott,	hogy	maga	szégyelli,	hogy	felajánlkozott	Mr.

Trewinnek…
Dehogy	ajánlkoztam!
Viccelt	 azzal,	Miss	Ellacott,	 a	 klubban,	nem,	hogy	hiányzik	magának	a

barátja…	heh…	szexuális…
Azt	mondtam,	hogy	hiányzik	a…
Mennyi	alkoholt	fogyasztott,	Miss	Ellacott?
Robin	 nagyon	 is	 jól	 értette,	 miért	 félnek	 az	 emberek	 attól,	 hogy

elmondják,	hogy	bevallják,	mit	tettek	velük	–	hogy	aztán	megkapják,	hogy
a	 mocskos,	 szégyenletes,	 kínkeserves	 igazság	 csak	 a	 képzeletük	 játéka.
Sem	 Holly,	 sem	 Brittany	 nem	 tudott	 szembenézni	 a	 bírósági
tanúvallomással,	és	talán	Alyssát	és	Angelt	is	elijeszti	ez.	De	Robin	biztos
volt	 benne,	 hogy	 a	 halálon	 vagy	 a	 börtönön	 kívül	 semmi	 nem
akadályozhatja	 meg	 Noel	 Brockbanket	 abban,	 hogy	 további	 kislányokat
erőszakoljon	meg.	De	azért	így	is	örült	volna,	ha	tudja,	hogy	Shanker	nem
ölte	meg,	mert	ha	igen…
–	Shanker!	 –	 kiabált,	 amikor	meglátott	 egy	magas,	 tetovált,	melegítős

alakot	maga	előtt	egy	utcai	lámpa	fényében.
–	Há’	 kurvára	 nem	 talá’tam	 a	 szemetet,	Rob!	 –	 visszhangzott	 Shanker

hangja.	 Úgy	 tűnt,	 meg	 sem	 fordult	 a	 fejében,	 hogy	 Robin	 rettegve
kuporgott	a	kemény	padlón	két	óra	hosszát,	fohászkodva,	hogy	térjen	már
vissza.	–	Ahhoz	képest,	mekkora	nagy	egy	barom,	há’	futni	azt	tud,	mi?
–	Majd	a	rendőrség	megtalálja	–	felelte	Robin.	Hirtelen	kifutott	az	erő	a

lábából.	 –	Alyssa	majd	 kihívja	 őket,	 azt	 hiszem.	Shanker,	 légyszi…	nem
tudnál	hazavinni?
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Came	the	last	night	of	sadness
And	it	was	clear	she	couldn’t	go	on.
(Eljött	a	bánat	utolsó	éjjele

És	a	lány	nyilván	nem	bírta	tovább.)

Blue	Öyster	Cult:	‘(Don’t	Fear)	The	Reaper ’
((Ne	félj)	a	kaszás)

Strike	huszonnégy	órán	át	még	csak	nem	is	tudott	róla,	mit	csinált	Robin.
A	lány	nem	vette	fel	a	telefont,	amikor	másnap	ebédidőben	hívta,	de	mivel
Strike	 épp	 a	 saját	 dilemmáival	 küszködött,	 és	 úgy	 tudta,	 a	 lány
biztonságban	van	otthon	az	anyjával,	ezt	egyáltalán	nem	találta	furcsának,
és	 nem	 is	 próbálkozott	 újra.	 Sérült	 társáról	 azt	 hitte,	 azon	 kevés	 gondja
közé	 tartozik,	 ami	 ideiglenesen	 megoldódott,	 és	 nem	 nagyon	 akarta
bátorítani	 az	 olyan	 ötleteit,	 hogy	 vissza	 akar	 jönni	 dolgozni,	 így	 nem	 is
mondta	el	neki,	miféle	megvilágosodás	érte	a	kórház	előtt.
Pedig	 most	 már	 leginkább	 ezzel	 foglalkozott.	 Végül	 is	 idejéért,

figyelméért	 nem	 állt	 sorba	 más	 a	 magányos,	 néma	 irodában,	 ahol	 nem
hívták	 telefonon	 és	 nem	 is	 jöttek	 be	 ügyfelek.	 Egyetlen	 hang	 hallatszott,
egy	 légy	zümmögése,	amint	 ide-oda	repkedett	a	nyitott	ablakok	között,	a
ködös	napfényben,	Strike	meg	csak	ült	ott,	és	egymás	után	szívta	a	Benson
&	Hegdeseket.
Visszagondolva	a	majd’	három	hónapra,	ami	a	levágott	láb	érkezése	óta

eltelt,	a	nyomozó	már	nagyon	is	tisztán	látta,	milyen	hibákat	követett	el.	Rá
kellett	volna	jönnie,	ki	a	gyilkos,	miután	Kelsey	Plattéknál	járt.	Bár	rájött
volna	már	akkor	–	ha	nem	hagyta	volna,	hogy	a	gyilkos	megtévessze,	nem
hagyta	 volna,	 hogy	 a	 többi	 őrült	 nyomai	 eltérítsék	 a	 figyelmét…	 akkor
Lila	Monktonnak	még	mindig	meglenne	mind	 a	 tíz	 ujja,	 Heather	 Smart
pedig	nyugodtan	ülne	a	nottinghami	lakástakarékban,	és	talán	megesküdne,
hogy	 soha	 többet	 nem	 iszik	 annyit,	 mint	 a	 sógornője	 londoni	 szülinapi
kiruccanásán.



A	 Királyi	 Katonai	 Rendőrség	 Különleges	 Nyomozó	 Egységében
befutott	 karrierje	 során	 Strike	 azt	 is	 megtanulta,	 hogy	 kezelje	 a
nyomozások	 érzelmi	 következményeit.	 Az	 előző	 este	 végig	mérges	 volt
magára,	de	még	amikor	kemény	szemrehányásokkal	illette	magát,	amiért
nem	 vette	 észre,	 ami	 ott	 volt	 a	 szeme	 előtt	 –	 még	 akkor	 is	 el	 kellett
ismernie	 a	 gyilkos	 pimasz	 zsenialitását.	 Egészen	 művészi	 volt,	 ahogy
felhasználta	 ellene	 a	 saját	 hátterét,	 arra	 kényszerítette,	 hogy	 mindent
meggondoljon,	megkérdőjelezze	saját	magát,	így	ásta	alá	a	bizalmát	saját
ítélőképességében.
Az,	 hogy	 a	 gyilkos	 valóban	 az	 egyik	 a	 közül	 a	 három	 közül,	 akikre

gyanakodott,	 egyáltalán	 nem	 vigasztalta.	 Strike	 nem	 emlékezett	 olyan
esetre,	 amikor	 ilyen	 lelki	 kínokat	 élt	 volna	 át	 egy	 nyomozás	miatt,	mint
most.	 Egyedül	 ült	 a	 magányos	 irodájában,	 és	 meg	 volt	 róla	 győződve,
hogy	a	rendőrtiszt,	akinek	elmondta,	mire	jutott,	nem	hitte	el	neki,	és	nem
is	 adta	 tovább	 Carvernek;	 így	 Strike,	 meglehetősen	 irracionálisan,	 úgy
érezte,	ha	újabb	gyilkosság	történik,	az	bizony	az	ő	hibája.
Viszont	 ha	megint	 beleártja	 magát	 a	 nyomozásba,	 ha	 elkezdi	 figyelni

vagy	 követni	 az	 emberét,	 Carver	 szinte	 biztosan	 bíróság	 elé	 citálja
rendőrségi	 nyomozás	 akadályozásáért	 vagy	 a	 rendőrség	 munkájának
hátráltatásáért.	Ő	 is	 így	érzett	volna,	persze,	ha	ő	van	Carver	helyében	–
csak	 hát,	 gondolta	 kellemesen	 felcsapó	 dühvel,	 ő	 bárkit	 meghallgatna,
bármilyen	bosszantó	ember	is	legyen,	ha	úgy	látja,	akár	minimális	hihető
bizonyítékkal	 is	 rendelkezik.	 Az	 ember	 nem	 úgy	 old	 meg	 egy	 ilyen
bonyolult	ügyet,	hogy	egyes	tanúkat	kizár	azon	az	alapon,	hogy	régebben
okosabbnak	bizonyultak	nála.
Csak	 amikor	 korogni	 kezdett	 a	 gyomra,	 akkor	 jutott	 eszébe,	 hogy	ma

este	elvileg	Elinnel	vacsorázik.	A	válás	és	a	gyermekelhelyezés	kérdéseit
véglegesítették,	 Elin	 pedig	 telefonon	 közölte	 vele,	 hogy	 ideje	 már	 a
változatosság	 kedvéért	 egy	 rendes	 vacsorának,	 és	 erre	 a	 célra	 a	 Le
Gavroche-ban	foglalt	asztalt	–	„én	fizetek”.
Ahogy	 ott	 dohányzott	 egyedül	 az	 irodájában,	 Strike	 valami	 olyan

szenvtelenséggel	gondolt	a	mai	estére,	ami	a	shacklewelli	hasfelmetszőre
irányuló	 gondolataiból	 már	 teljesen	 hiányzott.	 Az	 mondjuk	 pozitívum,
hogy	 remek	 lesz	 az	 étel,	 ami	 elég	 vonzó	 kilátás	 volt,	 tekintve,	 hogy
teljesen	 le	 volt	 égve,	 és	 előző	 este	 konzerv	 sült	 babot	 evett	 pirítóssal.
Valószínű,	hogy	szex	is	lesz,	gondolta,	Elin	makulátlanul	fehér	lakásában,
a	 széteső	 család	 hamarosan	kiürülő	 exotthonában.	De	 az	meg	negatívum



(és	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 még	 sosem	 nézett	 így	 szembe	 ezzel	 a
kellemetlen	ténnyel),	hogy	beszélnie	is	kell	majd	Elinnel,	és	a	beszélgetés
Elinnel,	 most	 végre	 bevallotta	magában,	 közel	 sem	 volt	 a	 legkedvesebb
időtöltése.	Mindig	akkor	 találta	különösen	megerőltetőnek	a	beszédet,	ha
az	 ő	 munkájára	 terelődött	 a	 szó.	 Elin	 érdeklődő	 volt,	 mégis	 furán
fantáziátlan.	 Nem	 volt	 meg	 benne	 az	 a	 veleszületett	 érdeklődés,
természetes	 empátia	 mások	 iránt,	 ami	 Robinban	 igen.	 Amikor	 Strike
humorosnak	szánva	leírta	neki	az	olyanokat,	mint	Dupla,	az	a	lányt	inkább
meghökkentette,	mint	szórakoztatta.
Aztán	ott	volt	az	a	két	vészjósló	szó	is:	„én	fizetek”.	Újabban	már	egyre

fájdalmasabban	nyilvánvalóvá	vált,	mennyire	nincs	egyensúlyban	kettőjük
keresete.	 Amikor	 Strike	 megismerkedett	 Elinnel,	 legalább	 volt	 pénz	 a
számláján.	Ha	a	 lány	azt	gondolja,	viszonozni	 tudja	ezt	a	mait	egy	másik
vacsorával	 a	 Le	 Gavroche-ban	 egyszer,	 akkor	 bizony	 keservesen
csalódnia	kell	majd.
Strike	tizenhat	évet	töltött	egy	másik	nővel,	aki	szintén	jóval	gazdagabb

volt	nála.	Charlotte	felváltva	használta	fegyverként	a	pénzt,	és	szánakozott
Strike-on,	 aki	 nem	 volt	 hajlandó	 többet	 elfogadni	 az	 élettől,	 mint	 amit
megengedhetett	 magának.	 Ahogy	 eszébe	 jutott	 Charlotte,	 néhány
sértettségrohamának	 emlékétől	 (amikor	 ő	 nem	 tudott	 vagy	 nem	 akart
megvenni	 neki	 dolgokat,	melyeket	 a	 lány	 szeszélyesen	megkívánt)	most
felállt	 a	 szőr	 a	 hátán,	 amikor	 Elin	 arról	 beszélt,	 hogy	 „a	 változatosság
kedvéért”	 végre	 rendes	 vacsorájuk	 is	 lehetne.	 Főleg	 Strike	 fizette	 a
számlákat	 a	 félreeső	 francia	bisztrókban	 és	 indiai	 curryseknél,	 ahol	Elin
exférje	 biztosan	 nem	 láthatta	 meg	 őket	 együtt.	 Nem	 tetszett	 neki,	 hogy
kemény	munkája	gyümölcsét	így	leszólják.
Így	hát	nem	épp	felhőtlen	jókedvvel	indult	el	Mayfairbe	este	nyolckor,	a

legjobb	 olasz	 öltönyében;	 kimerült	 agyában	 viszont	 még	 mindig	 a
sorozatgyilkosról	szóló	gondolatok	kergették	egymást	körbe-körbe.
Az	Upper	Brook	Streeten	kizárólag	tekintélyes,	18.	századi	házak	álltak,

és	 a	 Le	 Gavroche	 homlokzata,	 a	 kovácsoltvas	 tető	 a	 bejárat	 fölött,	 a
borostyánnal	 benőtt	 korlátok,	 a	 súlyos,	 tükrös	 ajtó	 sugallta	 drága
megbízhatóság,	biztonság	a	lehető	legkevésbé	sem	illettek	Strike	jelenlegi
nyugtalan	lelkiállapotához.	Röviddel	azután,	hogy	az	asztalához	kísérték	a
zöld-vörös	színekben	pompázó	teremben	(olyan	művészien	rendezték	el	a
világítást	 itt,	 hogy	 a	 lámpák	 fénykörei	 csakis	 oda	 kerültek,	 ahová	 kellett
nekik,	 a	 hófehér	 terítőkre,	 az	 aranykeretes	 olajfestményekre),	 Elin	 is



megérkezett.	 Döbbenetesen	 festett	 halványkék,	 testhez	 simuló	 ruhájában.
Ahogy	felállt	megpuszilni,	Strike	egy	pillanatra	megfeledkezett	 lappangó
kellemetlen	érzéseiről,	rosszkedvéről.
–	Ugye	mennyire	más	 ez?	 –	mondta	Elin	mosolyogva,	 ahogy	 leült	 az

íves,	párnázott	padocskára	a	kerek	asztaluk	mellett.
Rendeltek.	Strike	ugyan	egy	pint	Doom	Barra	vágyott,	de	az	Elin	által

választott	burgundival	kellett	beérnie;	és	hiába	szívott	el	aznap	 több	mint
egy	 csomaggal,	 most	 rettentően	 rá	 szeretett	 volna	 gyújtani.	 Közben
partnere	 belekezdett	 a	 végtelen	 ingatlanos	 ömlengésbe	 –	 végül	 úgy
döntött,	nem	a	Stratában	vesz	 tetőtéri	 lakást,	és	most	épp	Camberwellben
nézett	ki	valamit,	ami	ígéretesnek	tűnik.	A	telefonján	képet	is	mutatott	róla
Strike-nak,	 akinek	 újabb	 György	 korabeli,	 oszlopos-előcsarnokos	 fehér
látomás	tárult	fáradt	szemei	elé.
Miközben	 Elin	 a	 Camberwellbe	 költözés	 mindenféle	 előnyeit	 és

hátrányait	 ecsetelte,	 Strike	 csak	 csendben	 ivott.	Még	 a	 bor	 kiváló	 íze	 is
sértette,	úgy	hajtotta	fel,	mintha	olcsó	lőre	lenne,	a	sértettsége	élét	próbálta
elvenni	az	alkohollal.	De	nem	működött,	a	távolodás	érzése	nem	oszlott	el,
inkább	 elmélyült.	 A	 kényelmes	 mayfairi	 étterem,	 diszkrét	 világításával,
süppedő	 szőnyegével	 olyan	 volt,	 mint	 egy	 színpadi	 díszlet,	 csalóka,
mulandó.	Mégis	mit	 keres	 itt,	 ezzel	 a	 lélegzetelállító,	 de	unalmas	nővel?
Miért	tesz	úgy,	mintha	érdekelné	a	drága	élete,	amikor	a	saját	cége	a	végét
járja,	 és	 egész	 Londonban	 egyedül	 ő	 tudja,	 kicsoda	 a	 shacklewelli
hasfelmetsző?
Hozták	az	ételt,	és	a	pompás	marhaszelet	azért	csillapította	kicsit	a	rossz

érzéseit.
–	Na	 és	 te	mi	mindent	 csináltál	mostanában?	 –	 kérdezte	Elin,	 szokása

szerint	kínos	udvariassággal.
Strike	 most	 kemény	 választás	 elé	 nézett.	 Ha	 elmondja	 neki	 az	 igazat

arról,	 mi	 mindent	 is	 csinált	 mostanában,	 akkor	 szükségképpen	 bevallja,
hogy	nem	 tájékoztatta	 olyan	hírekről,	 amelyek	 a	 legtöbb	 ember	 életében
egy	egész	évtizedre	elegendőek	lennének.	Muszáj	lenne	elárulnia,	hogy	a
nő	az	újságokban,	aki	túlélte	a	hasfelmetsző	legutóbbi	támadását	nem	más,
mint	 az	 ő	munkatársa.	 El	 kellene	mondania,	 hogy	 rászóltak,	 tartsa	 távol
magát	 az	 ügytől,	 méghozzá	 épp	 az	 az	 ember,	 akit	 korábban	 miatta	 ért
megaláztatás	 egy	másik,	 nagy	 érdeklődéstől	 övezett	 gyilkossági	 ügyben.
Ha	 most	 mindent	 bevallana,	 amit	 mostanában	 csinált,	 akkor	 már
hozzátehetné	 azt	 is,	 hogy	 pontosan	 tudja,	 ki	 a	 gyilkos.	 Csakis	 unalmat,



nyomasztó	 perceket	 ígért	 mindennek	 a	 végigsorolása.	 Egyetlenegyszer
sem	jutott	eszébe	felhívni	a	lányt,	míg	mindezek	a	dolgok	történtek,	és	ez
már	magában	is	elég	árulkodó	volt.
Hogy	időt	nyerjen,	ivott	egy	korty	bort,	és	arra	a	döntésre	jutott,	hogy	a

viszonyuknak	véget	kell	vetnie.	Talál	valamilyen	indokot,	hogy	ma	este	ne
kelljen	 hazamennie	 Elinnel	 a	 Clarence	 Terrace-ra,	 ezzel	 csak	 sikerül
jelezni	 a	 szándékát;	 a	kapcsolatukban	végig	 a	 szex	volt	 a	 legjobb	dolog.
Aztán	 amikor	 legközelebb	 találkoznak,	 megmondja	 neki,	 hogy	 vége.
Egyrészt	 úgy	 érezte,	 faragatlanság	 lenne	 egy	 olyan	 vacsorán	 szakítani,
amit	 nem	ő	 fizet;	másrészt	 látott	 egy	 kis	 esélyt,	 hogy	 a	 lány	 egyszerűen
otthagyná,	 márpedig	 a	 hitelkártyája	 kétségtelenül	 nem	 bírná	 el	 ezt	 a
számlát.
–	Nem	olyan	sok	mindent,	az	igazat	megvallva	–	hazudta.
–	Na	és	a	shacklewelli…
Strike-nak	megcsörrent	a	telefonja.	Előhúzta	a	zakója	zsebéből,	és	látta,

hogy	rejtett	számról	hívja	valaki.	A	hatodik	érzéke	azonban	azt	súgta,	fel
kéne	vennie.
–	Bocsánat	–	nézett	Elinre	–,	de	szerintem	ezt	fel	kell…
–	Strike!	–	szólalt	meg	Carver	eltéveszthetetlen	dél-londoni	akcentusa.	–

Maga	küldte	oda?
–	Micsoda?	–	kérdezte	Strike.
–	Azt	a	kurva	társát.	Maga	küldte	el	Brockbankékhoz?
Strike	 olyan	 hirtelen	 pattant	 fel,	 hogy	 beleütközött	 az	 asztal	 szélébe.

Véres-barnás	 folyadék	 fröccsent	 a	 súlyos,	 fehér	 terítőre,	 a	marhaszelete
lecsusszant	 a	 tényérjáról,	 a	 borospohara	 pedig	 feldőlt,	 a	 bor	 rá	 Elin
világoskék	 ruhájára.	 A	 pincér	 szótlanul	 bámulta,	 ahogy	 a	 szomszéd
asztalnál	ülő	kifinomult	pár	is.
–	 Hol	 van?	 Mi	 történt?	 –	 kérdezte	 Strike	 hangosan;	 nem	 látott,	 nem

hallott	semmit,	csak	a	hangot	a	telefonban.
–	 Én	 figyelmeztettem,	 Strike!	 –	 Carver	 hangja	 megbicsaklott	 az

indulattól.	–	Kurvára	figyelmeztettem	magát,	hogy	maradjon	ki	ebből.	És
most	aztán	tényleg	olyan	kurvára	elbaszta…
Strike	 leengedte	 a	 telefont.	 Carver	 hangja	 csendült	 fel	 belőle	 az

étteremben,	 a	 közelükben	 állók	 könnyedén	 kivehették	 belőle	 az	 összes
„lófaszt”	és	„kibaszottat”.	A	lila	foltos	ruhában	ülő	Elinhez	fordult,	akinek
csodaszép	arcán	egyszerre	volt	meghökkenés	és	düh.
–	El	kell	mennem.	Ne	haragudj!	Később	felhívlak.



Azt	már	nem	várta	meg,	mit	reagált	erre	a	nő,	nem	is	érdekelte.
Strike	 kicsit	 bicegve	 kisietett	 az	 étteremből	 (meghúzta	 a	 térdét,	 ahogy

gyorsan	 felállt	 az	 asztaltól),	 ismét	 a	 fülére	 szorított	 telefonnal.	 Carver
most	már	 szinte	 összefüggéstelenül	 ordibált,	 és	 letorkolta,	 valahányszor
megpróbált	közbeszólni.
–	 Carver,	 figyeljen	 már!	 –	 kiabált	 vissza	 Strike,	 miközben	 kiért	 az

Upper	 Brook	 Streetre.	 –	 Valamit	 el	 akarok	 magának…	 figyeljen	 már,
bassza	meg!
De	 a	 rendőrfelügyelő	 obszcenitásokkal	 tarkított	 monológja	 ettől	 csak

hangosabb	és	még	mocskosabb	lett:	–	Maga	kibaszott	hülye	kibaszott	fasz,
hát	most	persze	elmenekült…	tudom	én,	mi	a	faszt	akart…	megtaláltuk	mi
is,	maga	barom,	megtaláltuk	a	 templomi	kapcsolatot!	Ha	még	egyszer…
fogja	 be	 a	 kibaszott	 pofáját,	 én	 beszélek!	 …ha	 még	 egyetlenegyszer	 a
közelébe	jön	a	kurva	nyomozásomnak…
Strike	összeszorított	 foggal	ment	 tovább	a	 langyos	éjszakában;	a	 térde

tiltakozott,	 és	minden	 egyes	 lépéssel	 tovább	 nőtt	 benne	 a	 csalódottság,	 a
méreg.
Majdnem	 egy	 órájába	 tellett	 odaérni	 Robinék	 lakásához	 a	 Hastings

Roadon,	 de	 ekkorra	 legalább	 tisztában	 volt	 a	 tényekkel.	 Carvertől
megtudta,	 hogy	 a	 rendőrség	 felkereste	 Robint	 este,	 sőt	 lehet,	 hogy	még
most	 is	 ott	 vannak,	 hogy	 kikérdezzék	 róla,	 hogyan	 hatolt	 be
Brockbankékhoz,	 aminek	 eredményeképp	 bejelentés	 érkezett	 gyermek
ellen	 elkövetett	 nemi	 erőszakról,	 a	 gyanúsított	 pedig	 elmenekült.
Brockbank	fényképét	rögtön	szétküldték	a	teljes	állománynak,	de	egyelőre
még	nem	sikerült	elfogni.
Strike	nem	 szólt	Robinnak,	 hogy	 jön.	Amilyen	gyorsan	 csak	 a	 lábától

tudott,	befordult	a	Hastings	Roadra;	a	növekvő	félhomályban	látta,	hogy	a
házuk	minden	ablakában	ég	a	villany.	Ahogy	közeledett	a	házhoz,	két,	még
civil	ruhában	is	eltéveszthetetlen	rendőrnyomozó	lépett	ki	a	bejárati	ajtón.
Visszhangzott	 a	 csendes	 utcán	 az	 ajtó	 csukódásának	 hangja.	 Strike
félrelépett	 a	 sötétbe,	 amíg	 a	 rendőrök	 átmentek	 az	 utcán	 a	 kocsijukhoz,
halkan	 beszélgetve	 egymás	 között.	 Amint	 elhajtottak,	 odament	 a	 fehér
ajtóhoz	és	megnyomta	a	csengőt.
–	Azt	hittem,	végeztünk!	–	szólalt	meg	Matthew	bosszús	hangja	bentről.

Strike	nem	gondolta,	hogy	tudja,	kihallatszik,	mert	amikor	ajtót	nyitott,	az
arcán	 behízelgő	 mosoly	 húzódott	 –	 ami	 persze	 lehervadt	 róla,	 amint
felfogta,	ki	áll	előtte.	–	Mit	akar?



–	Beszélnem	kell	Robinnal	–	közölte	Strike.
Matthew	habozott;	minden	jel	azt	mutatta,	legszívesebben	nem	engedné

be.	Ekkor	lépett	ki	az	előszobába	mögötte	Linda.
–	Ó	–	bukott	ki	belőle	Strike	láttán.
Strike	úgy	látta,	Robin	anyja	vékonyabbnak	és	idősebbnek	is	tűnik	most,

mint	amikor	 legutóbb	találkoztak;	nyilván	azért,	mert	 időközben	a	 lányát
majdnem	 megölték,	 majd	 saját	 elhatározásából	 odament	 egy	 erőszakos
szexuális	bűnöző	 lakására,	 ahol	 ismét	megtámadták.	Strike	 érezte,	 ahogy
gyűlik	 a	 düh	 a	 gyomrában.	 Ha	 szükséges,	 hajlandó	 be	 is	 kiabálni
Robinnak,	hogy	jöjjön	ki	és	beszéljen	vele	az	ajtóban;	de	még	csak	idáig
jutott,	 amikor	 a	 lány	 is	 feltűnt	 Matthew	 mögött.	 Ő	 is	 sápadtabb	 és
vékonyabb	volt	a	szokásosnál.	Mint	mindig,	Strike	most	is	szebbnek	találta
élőben,	mint	 az	 emlékezetében	őrzött	 képen.	Ettől	most	 egy	 cseppet	 sem
érzett	gyengédebben	iránta.
–	Ó	–	mondta	Robin	is	ugyanolyan	színtelen	hangon,	mint	az	anyja.
–	Egy	szóra	–	felelte	Strike.
–	 Jól	 van.	 –	 Robin	 olyan	 dacosan	 rántotta	 kicsit	 fel	 a	 fejét,	 hogy

aranyszőke	haja	táncra	perdült	a	vállán.	Az	anyjára	pillantott	és	Matthew-
ra,	aztán	vissza	Strike-ra.	–	Akkor	bejön	a	konyhába?
Strike	követte	az	előszobán	át	egy	kis	konyhába,	ahol	egy	kétszemélyes

asztal	állt	bepréselve	a	sarokba.	Robin	gondosan	becsukta	mögötte	az	ajtót.
Egyikük	 sem	 ült	 le.	 A	 mosogatóban	 koszos	 edények	 tornyosultak;	 úgy
nézett	 ki,	 tésztát	 ettek,	 mielőtt	 megjött	 a	 rendőrség	 kihallgatni	 a	 lányt.
Valamiért	 ezek	 a	 részletek,	 amelyekből	 kiderült,	 milyen	 hétköznapi
dolgokkal	 foglalatoskodott	 Robin,	 miután	 kirobbantotta	 ezt	 az	 egész
kaotikus	 zűrzavart,	 csak	 még	 jobban	 felszították	 Strike	 dühét,	 ami	 már
amúgy	is	majdnem	legyűrte	az	elhatározását,	hogy	nem	jön	ki	a	sodrából.
–	 Megmondtam	 magának	 –	 kezdte	 –,	 hogy	 a	 közelébe	 se	 menjen

Brockbanknek.
–	 Igen	 –	 felelte	 Robin	 olyan	 tompa	 hangon,	 ami	 csak	 még	 jobban

dühítette	Strike-ot.	–	Emlékszem.
Vajon	Linda	és	Matthew	ott	állnak	az	ajtó	mögött,	gondolta	Strike.	A	kis

konyhában	 erős	 fokhagyma-	 és	 paradicsomszag	 terjengett.	 Robin	 háta
mögött	 egy	 angol	 rögbinaptár	 lógott	 a	 falon.	 Június	 30-a	 vastagon	 volt
karikázva:	a	„haza,	esküvő”	szavakat	írták	oda	a	dátum	mellé.
–	De	maga	elhatározta,	hogy	akkor	is	odamegy	–	folytatta	Strike.
Erőszakos,	katartikus	dolgok	képei	villantak	fel	zavarosan	a	szeme	előtt



–	 például	 hogy	 felkapja	 a	 pedálos	 szemetest,	 és	 kidobja	 a	 bepárásodott
ablakon	át.	Majdnem	teljesen	mozdulatlanul	állt,	jókora	lábfejét	megvetette
a	kopott	linóleumon,	úgy	nézte	a	lány	holtsápadt,	makacs	arcát.
–	És	nem	bántam	meg	–	mondta	Robin.	–	Molesztálta…
–	 Carver	 most	 meg	 van	 róla	 győződve,	 hogy	 én	 küldtem	 magát.

Brockbank	 meg	 eltűnt.	 Akkor	 majd	 hogy	 érzi	 magát,	 ha	 kitalálja,	 hogy
legközelebb	inkább	feldarabolja	a	lányt,	mielőtt	az	elszólja	magát?
–	Ne	merjen	ezzel	 jönni!	–	emelte	meg	a	hangját	Robin.	–	Ne	merjen!

Maga	 ütötte	 meg,	 amikor	 kimentek	 letartóztatni!	 Ha	 nem	 üti	 meg,
elítélhették	volna	Brittany	miatt!
–	És	ettől	teljesen	rendben	van,	amit	maga	csinált,	ugye?
Csak	 azért	 nem	 kiabált,	 mert	 hallotta,	 hogy	 Matthew	 ott	 matat	 az

előszobában,	akármilyen	csendesnek	is	gondolta	a	mozdulatait	a	fiú.
–	Megakadályoztam,	 hogy	 tovább	molesztálja	Angelt,	 és	 ha	 ez	 valami

rossz	dolog…
–	És	megadta	 az	 utolsó	 lökést	 a	 kurva	 cégemnek	–	 szólt	 közbe	Strike

halkan,	amitől	a	 lány	rögtön	elhallgatott.	–	Figyelmeztettek	minket,	hogy
ne	 menjünk	 a	 gyanúsítottak	 közelébe,	 az	 egész	 nyomozás	 közelébe,	 de
maga	csak	úgy	betáncolt	oda,	és	most	Brockbank	eltűnt	a	szemünk	elől.	A
sajtó	 szét	 fog	 szedni	 ezért.	 Carver	 azt	 mondja	 majd	 nekik,	 hogy	 én
csesztem	el	az	egészet.	Fel	fognak	falni.	És	még	ha	maga	ezt	le	is	szarja	–
mondta	tovább	a	dühtől	merev	arccal	–,	mit	szól	ahhoz,	hogy	a	rendőrség
épp	 most	 talált	 kapcsolatot	 Kelsey	 gyülekezete	 meg	 a	 brixtoni	 között,
ahová	Brockbank	járt?
Robin	döbbentnek	tűnt.
–	Ezt…	ezt	nem	tudtam…
–	Minek	is	várjuk	meg	a	tényeket?	–	kérdezte	Strike.	A	szeme	csak	sötét

árnyékként	 látszott	 a	 plafonon	 lévő,	 éles	 fényű	 lámpa	 alatt.	 –	Miért	 is	 ne
sétáljunk	be	és	ijesszük	el,	mielőtt	a	rendőrök	bevihetnék?
Robin	 döbbenetében	 nem	 is	 szólt	 semmit.	 Strike	 most	 úgy	 nézett	 rá,

mintha	 sosem	 kedvelte	 volna,	 mintha	 nem	 is	 mentek	 volna	 át	 közösen
olyan	 dolgokon,	 amik	 neki	 legalábbis	 semmi	 máshoz	 nem	 hasonlítható
köteléket	 jelentettek.	 Arra	 fel	 volt	 készülve,	 hogy	 a	 férfi	 falakba,
szekrényekbe	bokszol	bele	megint,	vagy	akár	arra,	hogy	mérgében…
–	Végeztünk	–	jelentette	ki	Strike.
Valamelyest	 megelégedést	 nyert	 abból,	 ahogy	 Robin	 nem	 tudta

palástolni	azt	a	kis	hátralépést,	meg	az	arca	hirtelen	elsápadását.



–	Ugye	nem…
–	Ugye	nem	mondom	komolyan?	Gondolja,	hogy	nekem	kell	egy	olyan

társ,	aki	nem	fogad	szót,	aki	pont	azt	 teszi,	amit	konkrétan	megmondtam
neki,	 hogy	 ne	 tegyen,	 aki	 miatt	 egy	 egoista,	 bajkeverő	 pöcsnek	 tűnök	 a
rendőrség	 szemében,	 és	 aki	 miatt	 egy	 gyilkosság	 gyanúsítottja	 szőrén-
szálán	eltűnik	a	nyomozók	orra	elől?
Egyetlen	 levegővel	 darálta	 ezt	 el,	 Robin	 pedig,	 aki	 hátrált	 egy	 lépést,

leverte	a	falról	az	angol	rögbinaptárat,	bár	a	surrogását,	csattanását	nem	is
hallotta,	úgy	dübörgött	a	vér	a	fülében.	Lehet,	hogy	elájul,	gondolta.	Arra
számított,	 Strike	majd	 kiabál	 vele:	 „ki	 kéne	 rúgnom	magát!”,	 de	 az	meg
sem	fordult	a	fejében,	hogy	talán	tényleg	meg	is	teszi,	hogy	mindaz,	amit
érte	tett,	az	a	sok	kockázat,	a	sérülései,	a	meglátásai	és	megérzései,	a	sok-
sok	 kényelmetlen	 és	 kellemetlen	 óra	 –	 hogy	 mindezt	 elsöpörheti,
eltörölheti	 ez	 az	 egyetlen	 jó	 szándékkal	 elkövetett	 engedetlen	 tette.	Még
ahhoz	 sem	 jutott	 elég	 levegőhöz,	 hogy	 vitatkozhasson	 vele,	 mert	 az
arckifejezéséből	 látta,	 legfeljebb	 arra	 számíthat,	 hogy	 jeges
elmarasztalással	 illeti,	 amit	 tett,	 elmagyarázza,	 milyen	 borzasztóan
elrontott	mindent.	Ahogy	Angel	és	Alyssa	összeölelkeztek	ott	a	kanapén,	a
gondolat,	 hogy	 Angel	 szenvedéseinek	 vége,	 hogy	 az	 anyja	 hisz	 neki	 és
mellette	 áll	 –	 ezek	 az	 emlékek	 vigasztalták	 Robint	 a	 feszültség	 óráiban,
amíg	 erre	 a	 csapásra	 várt.	Nem	merte	 elmondani	 Strike-nak,	mit	 csinált.
Most	már	úgy	gondolta,	talán	jobb	lett	volna,	ha	elmondja.
–	Micsoda?	 –	 kérdezte	 bután,	mert	 Strike	 épp	 kérdezett	 valamit.	 De	 a

hangokból	nem	állt	össze	semmi	érthető.
–	Ki	volt	az	a	pasas,	akit	magával	vitt?
–	Ahhoz	semmi	köze	–	suttogta	a	lány	rövid	habozás	után.
–	 Azt	 mondták,	 Brockbanket	 késsel	 fenye…	 Shanker!	 –	 kiáltott	 fel

Strike,	 akinek	 csak	 most	 ugrott	 ez	 be;	 és	 ebben	 a	 pillanatban	 Robin
meglátott	 egy	 apró	 szikrát	 abból	 a	 Strike-ból,	 akit	 ő	 ismert	 ezen	 a
felháborodott,	 dühös	 arcon.	 –	 Hogy	 a	 picsába	 szerezte	 meg	 Shanker
számát?
De	Robin	nem	 tudott	magából	 egy	 szót	 sem	kipréselni.	Nem	számított

semmi,	csak	az,	hogy	ki	van	rúgva.	Tudta,	hogy	Strike	nem	gondolja	meg
magát,	 ha	 úgy	 határozott,	 egy	 kapcsolat	 kifutotta	 magát.	 A	 nő,	 akivel
tizenhat	 évig	 volt	 együtt,	 soha	 többet	 nem	hallott	 felőle,	miután	 szakított
vele,	márpedig	Charlotte	még	próbált	is	vele	kapcsolatba	lépni	azóta.
Strike	 már	 indult	 is.	 Robin	 elzsibbadt	 lábakkal	 ment	 utána	 az



előszobába;	 úgy	 érezte,	 úgy	 viselkedik,	 mint	 egy	 megvert	 kutya,	 aki
továbbra	 is	 a	 büntetést	 osztó	 gazda	 után	 sündörög,	 kétségbeesetten
megbocsátást	remélve.
–	 Jó	 éjt	 –	 szólt	 be	 Strike	 Lindának	 és	Matthew-nak,	 akik	 a	 nappaliba

vonultak	vissza.
–	Cormoran!	–	suttogta	Robin.
–	Elküldöm	az	utolsó	havi	fizetését	–	mondta	a	férfi,	és	nem	nézett	rá.	–

Gyors	és	tiszta	ügy.	Súlyos	fegyelmezetlenség.
És	becsukódott	mögötte	 az	ajtó.	Robin	hallotta	 a	47-es	 léptei	 távolodó

hangját	a	kerti	úton.	Elakadt	a	lélegzete	és	elsírta	magát.	Linda	és	Matthew
sietve	 kijöttek	hozzá	 az	 előszobába,	 de	már	 túl	 későn.	Robin	 felrohant	 a
hálóba,	 mert	 képtelen	 lett	 volna	 szembenézni	 a	 megkönnyebbülésükkel,
örömükkel,	 hogy	 végre	 most	 már	 muszáj	 lesz	 feladnia	 az	 álmát,	 hogy
nyomozó	lehet.
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When	life’s	scorned	and	damage	done
To	avenge,	this	is	the	pact.
(Ha	eltiporták	az	életet,

csak	a	bosszú	marad	neked.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Vengeance	(The	Pact)’
(Bosszú	(a	paktum))

Másnap	 hajnalban	 fél	 ötkor	 Strike	 még	 ébren	 volt,	 és	 gyakorlatilag
semmit	 sem	 aludt.	 Fájt	 a	 nyelve,	 annyit	 dohányzott	 éjjel	 a	 műanyag
borítású	asztalnál	a	konyhában,	míg	a	cége	 lefelé	 ívelésén	és	a	kilátásain
töprengett.	 Arra	 jóformán	 rá	 sem	 tudta	 venni	 magát,	 hogy	 Robinra
gondoljon.	 Korábbi	 engesztelhetetlen	 dühében	 finom	 repedések	 jelentek
meg,	mint	 a	 vastag	 jégen	 olvadás	 idején;	 de	 ez	 alatt	 ugyanolyan	 fagyos
érzés	húzódott	meg.	Meg	 tudta	érteni,	hogy	a	 lány	meg	akarta	menteni	a
gyereket	 –	 ki	 ne	 tudná?	 Ő	 maga	 is,	 ahogy	 Robin	 oly	 igazságtalanul
rámutatott,	leütötte	Brockbanket,	miután	végignézte	Brittany	vallomásának
felvételét!	De	a	gondolat,	hogy	a	lány	csak	úgy	nekiindult	Shankerrel,	neki
nem	is	szólt,	 ráadásul	miután	Carver	megmondta	nekik,	hogy	a	közelébe
ne	menjenek	egyik	gyanúsítottnak	sem	–	ettől	megint	belecsapott	a	vérébe
a	düh.	Felfordította	a	cigarettája	csomagját,	és	látta,	hogy	üres.
Feltápászkodott,	 fogta	 a	 kulcsait	 és	 elment	 otthonról;	 még	 mindig	 az

olasz	 öltöny	 volt	 rajta,	 amiben	 elszundított.	Már	 jött	 fel	 a	 nap,	 ahogy	 a
Charing	 Cross	 Roadon	 lépkedett,	 a	 hajnaltól	 minden	 olyan	 porosnak,
törékenynek	 tűnt	 a	 homályos	 árnyakkal	 teli,	 szürke	 fényben.	 Covent
Gardenben	 vett	 cigarettát	 egy	 sarki	 boltban,	 és	 csak	 ment	 tovább,
dohányzott	és	gondolkodott.

Miután	 két	 órán	 át	 járta	 az	 utcákat,	 Strike	 döntésre	 jutott	 a	 következő
teendőiről.	Ahogy	visszafelé	 tartott	az	 irodájába,	meglátta,	hogy	a	 fekete



ruhás	 pincérnő	 épp	 kinyitja	 a	 Caffé	 Vergnano	 1882-t	 a	 Charing	 Cross
Roadon.	Ekkor	jött	rá,	milyen	éhes,	és	rögtön	be	is	ment.
A	 kis	 kávézóban	 barátságos	 fa-	 és	 feketekávé-illat	 terjengett.	 Strike

hálásan	 leült	 egy	kemény	 tölgyfa	 szélre,	 és	zavartan	konstatálta,	hogy	az
utóbbi	 tizenhárom	 órában	 folyamatosan	 dohányzott,	 aludt	 egy	 kicsit
ruhában,	steaket	evett,	vörösbort	 ivott,	és	nem	mosott	 fogat.	A	 tükörképe
ott	 mellette	 gyűröttnek,	 koszosnak	 tűnt.	 Igyekezett	 úgy	 rendelni,	 hogy	 a
fiatal	 pincérnő	 ne	 kapjon	 a	 szájszagából;	 egy	 sonkás-sajtos	 paninit	 kért,
egy	üveg	vizet,	és	egy	dupla	kávét.
A	 pulton	 sziszegve	 életre	 kelt	 a	 rézkupolás	 kávégép,	 ő	 pedig	 ismét	 a

gondolataiba	 mélyedt,	 és	 igyekezett	 igaz	 választ	 találni	 a	 lelkében	 egy
kényelmetlen	kérdésre.
Vajon	 jobb	ő	bármivel	 is,	mint	Carver?	Azért	készül	 igen	kockázatos,

veszélyes	akcióra,	mert	tényleg	azt	gondolja,	egyedül	így	állíthatja	meg	a
gyilkost?	Vagy	azért	hajlik	erre	a	nagyobb	téttel	bíró	lehetőségre,	mert	ha
sikerül,	 ha	 ő	 lesz	 az,	 aki	 elfogja	 és	 leleplezi	 a	 gyilkost,	 azzal
visszafordíthatja	a	hírnevét	és	a	cégét	ért	minden	kárt,	és	megint	annak	az
embernek	 a	 fényében	 tündökölhet,	 aki	 sikerrel	 járt	 ott,	 ahol	 a	 rendőrség
nem?	Röviden,	 a	 szükség	 vagy	 az	 egója	 hajszolja	 bele	 abba,	 ami	 sokak
szerint	nyilván	vakmerő	és	ostoba	terv?
A	pincérnő	 letette	elé	a	 szendvicsét	és	a	kávéját,	Strike	pedig	az	olyan

ember	üveges	tekintetével	látott	neki,	aki	tökéletesen	máshol	jár	fejben,	és
nem	is	érzi	az	étel	ízét.
Nem	nagyon	 látott	még	ennél	nagyobb	nyilvánosságot	kapó	ügyet	–	 a

rendőrségre	 most	 biztosan	 özönlenek	 a	 bejelentések	 és	 információk,
melyeket	mind	ellenőrizni	kellett,	és	melyek	közül	egyetlenegy	sem	(erre
fogadni	mert	volna)	vezet	a	 ravasz,	 sikeres	 igazi	gyilkosnak	még	csak	a
közelébe	se.
Ott	 volt	 még	 az	 a	 lehetőség,	 hogy	 megpróbálhat	 kapcsolatba	 lépni

Carver	 valamelyik	 felettesével,	 bár	 most	 már	 annyira	 rosszban	 volt	 a
rendőrséggel,	hogy	nem	nagyon	hitte,	hagynák	személyesen	beszélni	egy
főfelügyelővel	–	aki	persze	 legelőször	 is	a	saját	emberei	mellé	állna.	Ha
megpróbálja	megkerülni	Carvert,	azzal	csak	azt	a	benyomást	erősíti,	hogy
valóban	a	nyomozás	vezetőjét	próbálja	kompromittálni.
Ráadásul	 nincs	 is	 bizonyítéka,	 csak	 egy	 elmélete	 arról,	 hol	 találhatja

meg.	 És	míg	 lehetett	 esélye,	 hogy	 a	 rendőrségnél	 valaki	 elég	 komolyan
veszi,	hogy	valóban	kiszálljon	megkeresni,	amit	ígér,	Strike	attól	tartott,	a



késlekedéssel	egy	újabb	életet	kockáztatnának.
Meglepve	 látta,	hogy	végzett	a	paninijével.	Még	mindig	szörnyen	éhes

volt,	ezért	rendelt	még	egyet.
Nem,	gondolta	hirtelen	elhatározással,	ezt	muszáj	lesz	így	csinálni.
Ezt	a	vadállatot	meg	kell	állítani,	amilyen	hamar	csak	lehet.	Ideje,	hogy

most	 először	 elébe	 vágjanak.	 De	 azért	 hogy	 a	 lelkiismeretét
megnyugtassa,	 és	 magának	 is	 bebizonyítsa,	 hogy	 elsősorban	 a	 gyilkos
elfogása	izgatja,	nem	pedig	a	dicsőség,	Strike	megint	előhúzta	a	telefonját
és	 felhívta	 Richard	 Anstis	 felügyelőt,	 legrégebbi	 ismerősét	 a
rendőrségnél.	Mostanában	nem	volt	túl	jóban	Anstisszal,	de	szeretett	volna
biztos	 lenni	benne,	hogy	ő	mindent	megtett,	hogy	a	rendőrségnek	legyen
esélye	intézkedni	helyette.
Hosszas	 várakozás	 után	 külföldi	 tárcsahangot	 kapott.	 Nem	 vette	 fel

senki.	Anstis	nyaral.	Strike	elgondolkodott,	hagyjon-e	hangüzenetet,	aztán
úgy	 döntött,	 nem	 hagy.	Ha	 egy	 ilyen	 üzenetet	 hagy	 a	 telefonján,	 amikor
Anstis	nyilván	semmit	sem	tehet,	azzal	biztosan	tönkreteszi	a	nyaralását;	és
ahogy	 Strike	 ismerte	 a	 férfi	 feleségét	 és	 három	 gyerekét,	 hát	 nagy
szüksége	volt	a	pihenésre.
Letette,	és	szórakozottan	görgetni	kezdett	lefelé	a	hívásnaplóban.	Carver

számát	nem	jelezte	ki	a	készülék.	Robiné	ott	volt	néhány	sorral	lejjebb.	A
szám	 szíven	 ütötte	 a	 kimerült,	 elkeseredett	 Strike-ot,	 mert	 egyszerre
haragudott	a	lányra	és	szeretett	volna	beszélni	vele.	Határozott	mozdulattal
letette	a	telefont	az	asztalra,	a	zakója	belső	zsebébe	nyúlva	tollat	és	noteszt
húzott	elő.
Miközben	ugyanolyan	gyorsan	elfogyasztotta	a	második	szendvicsét	is,

nekilátott	egy	listának.

Ez	részben	ismét	csak	a	lelkiismerete	további	békítéséhez	kellett,	részben
pedig	 azért,	 amit	 általában	 véve	 „seggbevédésnek”	 hívott.	 Kételkedett
benne,	hogy	egy	e-mail	valóban	elérheti	Carvert	(akinek	nem	tudta	a	saját
címét)	a	tippek	és	bejelentések	szökőárjában,	ami	most	nyilván	elárasztotta
a	Scotland	Yardot.	Az	emberek	neveltetésüknél	fogva	komolyabban	veszik
a	papírt	és	tintát,	különösen,	amikor	alá	kell	írni	valamit	érte,	úgyhogy	egy
régimódi	 ajánlott	 levél	 egészen	 biztosan	 eljut	 Carver	 asztalára.	 Ezzel
Strike	nyomot	hagy,	akárcsak	a	gyilkos,	és	nagyon	világosan	megmutatja,



hogy	 minden	 elképzelhető	 módon	 megpróbálta	 a	 felügyelő	 tudomására
hozni,	 hogyan	 állíthatja	 meg	 a	 gyilkost.	 Ez	 valószínűleg	 jól	 jön	 majd,
amikor	mind	a	bíróság	előtt	állnak;	Strike	nem	kételkedett	benne,	hogy	ez
lesz	a	vége,	függetlenül	attól,	sikerrel	jár-e	a	terv	vagy	nem,	amit	hajnali
sétáján,	az	álmos	Covent	Gardenben	kiötlött.

Itt	 megállt,	 tépelődött,	 fintorgott	 a	 noteszre.	 Hosszú	 gondolkodás	 után
kelletlenül	folytatta:

Ez	azt	jelenti,	a	következő	pont	nyilván:

És	végül,	újabb	percnyi	tanakodás	után	még	odaírta:
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Sole	survivor,	cursed	with	second	sight,
Haunted	savior,	cried	into	the	night.
(Utolsó	túlélő,	látással	átkos

Szellemek	kergették,	az	éjbe	kiáltott.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Sole	Survivor ’
(Utolsó	túlélő)

Négy	nap	telt	el.	A	sokktól	és	elkeseredéstől	eltompult	Robin	először	azt
remélte,	sőt	biztos	volt	benne,	hogy	Strike	majd	felhívja,	hogy	megbánja,
amit	mondott,	hogy	rájön,	mekkora	hibát	követett	el.	Linda	hazautazott;	a
legvégsőkig	 kedves	 és	 támogató	 volt,	 de	Robin	 gyanította,	 titokban	 örül
neki,	hogy	véget	ért	a	lánya	és	a	nyomozó	közti	kapcsolat.
Matthew	 félelmetes	 együttérzésről	 tett	 tanúbizonyságot	 Robin

elkeseredése	láttán.	Azt	mondta,	Strike	azt	sem	tudja,	mit	veszít.	Felsorolta
a	lánynak,	mi	mindent	tett	meg	a	férfinek,	kezdve	legelőször	is	azzal,	hogy
hajlandó	 volt	 igazolhatatlanul	 sokat	 dolgozni	 nevetségesen	 alacsony
fizetésért.	 Emlékeztette	 Robint,	 hogy	 az	 ő	 társ	 státusa	 a	 cégnél	 csupán
látszólagos	 volt,	 és	 összesítette	 a	 tisztelet	 hiányának	minden	 jelét	 Strike
viselkedésében	 –	 hogy	 nem	 kötött	 vele	 társulási	 szerződést,	 nem	 fizetett
túlóradíjat,	 és	 hogy	 úgy	 tűnik,	 mindig	 a	 lány	 főzött	 teát	 vagy	 ment	 le
szendvicsért.
Alig	 egy	 héttel	 ezelőtt	 Robin	 minden	 ilyesmivel	 szemben	 megvédte

volna	Strike-ot.	Azzal	érvelt	volna,	hogy	a	munka	természetéből	adódik	a
hosszú	 munkaidő,	 hogy	 nem	 az	 a	 megfelelő	 pillanat	 fizetésemelést
követelni,	 amikor	 a	 cég	 épp	 a	 túlélésért	 küzd,	 hogy	 Strike	 pont	 olyan
gyakran	 főzött	 teát	 neki,	mint	 ő	 a	 férfinak.	Talán	 hozzátette	 volna,	 hogy
Strike	még	úgy	 is	elküldte	megfigyelés-tanfolyamra,	hogy	 igazából	nem
nagyon	engedhette	ezt	meg	magának,	és	hogy	aligha	lehetett	elvárni	tőle,
mint	 a	 cég	 rangidős	 vezetőjétől,	 egyetlen	 befektetőjétől	 és	 alapítójától,
hogy	Robint	pontosan	ugyanolyan	jogi	státusba	emelje.



Most	 mégse	 mondott	 ilyeneket,	 mert	 úgy	 visszhangzott	 a	 fülében
minden	 egyes	 nap	 Strike	 utolsó	 két	 szava,	 mintha	 a	 saját	 szívverését
hallaná:	súlyos	fegyelmezetlenség.	Ha	felidézte	Strike	arcát	ebben	az	utolsó
pillanatban,	az	segített,	hogy	úgy	tegyen,	pontosan	ugyanúgy	látja	mindezt,
mint	Matthew;	leginkább	dühös,	hogy	a	munka,	amely	olyan	sokat	jelentett
neki,	 simán	kiadható	másnak,	 és	 hogy	Strike-ban	nincs	 semmi	 tisztesség
vagy	 erkölcsi	 tartás,	 ha	 nem	 képes	 megérteni,	 hogy	 Angel	 biztonsága
minden	más	szempontot	felülír.	Sem	akaratereje,	sem	energiája	nem	volt
rámutatni,	 hogy	 az	 utóbbiban	 Matthew	 hirtelen	 megváltoztatta	 a
véleményét,	 eredetileg	 ugyanis	 rémesen	 mérges	 volt,	 amikor	 megtudta,
hogy	a	lány	elment	Brockbankhez.
Ahogy	teltek	a	napok,	és	Strike	nem	jelentkezett,	kimondatlan	nyomást

érzett	a	vőlegénye	felől,	hogy	úgy	tegyen,	a	szombati	esküvőjük	gondolata
nemcsak	hogy	kárpótolja	a	kirúgásért,	de	teljesen	lefoglalja	a	gondolatait.
Mivel	 amikor	 Matthew	 otthon	 volt,	 izgalmat	 kellett	 tettetnie,	 Robin
megkönnyebbülten	 maradt	 otthon	 egyedül,	 amíg	 a	 fiú	 dolgozni	 ment.
Minden	 este,	 mielőtt	Matthew	 hazaért,	 kitörölte	 a	 laptopjában	 a	 keresési
előzményeket,	 hogy	 ne	 tudja	 meg,	 folyamatosan	 a	 shacklewelli
hasfelmetszőről	szóló	híreket	böngészi	a	neten,	és	(nagyjából	ugyanilyen
gyakran)	keres	rá	Strike-ra	is.
Egy	 nappal	 azelőtt,	 hogy	 haza	 kellett	 volna	 indulniuk	 Mashamba,

Matthew	 egy	 Sunnal	 a	 kezében	 tért	 haza,	 pedig	 nem	 nagyon	 szokta	 azt
olvasni.
–	Azt	minek	vetted?
Matthew	habozott	kicsit,	mielőtt	válaszolt,	Robinnak	pedig	összeszorult

a	gyomra:	–	Csak	nem	volt	még	egy…?
De	azt	tudta,	hogy	nem	történt	újabb	gyilkosság,	hisz	egész	nap	követte

a	híreket.
Matthew	kinyitotta	a	lapot,	és	kihajtotta	neki	úgy	a	10.	oldal	környékén.

Nehéz	volt	bármit	leolvasni	az	arcáról,	ahogy	átnyújtotta.	Robinra	a	saját
képe	 nézett	 vissza	 az	 újságból.	 A	 képen	 lehajtott	 fejjel	 sétált
ballonkabátban,	épp	a	bíróságról	jött	ki,	miután	Owen	Quine	gyilkosának
nagy	 nyilvánosságot	 kapó	 tárgyalásán	 tanúskodott.	 Két	 kisebb	 képet	 is
illesztettek	 ebbe	 –	 egy	 másnaposnak	 tűnő	 Strike-ét,	 meg	 a
lélegzetelállítóan	szép	modell	lányét,	akinek	a	gyilkosát	közösen	fogták	el.
A	kép	alatt	a	következőt	olvasta:

	



A	LANDRY-ÜGYET	MEGOLDÓ	SÖTÉT	LOVAG	ÚJ	ROBIN-LÁNYT	KERES
	

Cormoran	Strike,	a	nyomozó,	aki	megoldotta	Lula	Landry	szupermodell	és	Owen	Quine	író
gyilkossági	ügyeit,	megvált	ragyogó	asszisztensétől,	a	26	éves	Robin	Ellacott-tól.
A	nyomozó	internetes	hirdetést	adott	fel	a	megürült	pozícióra:	„ha	rendelkezik

tapasztalattal	rendőrségi	vagy	katonai	nyomozó	munkában,	és	szeretne	ezzel	foglalkozni…”
	

Volt	 még	 tovább	 is	 bekezdéseken	 át,	 de	 Robin	 nem	 bírta	 végigolvasni.
Inkább	megnézte,	 ki	 írta	 a	 cikket.	 Dominic	 Culpepper	 volt,	 az	 újságíró,
akit	 Strike	 személyesen	 ismert.	 Lehet,	 hogy	 ő	 hívta	 fel	 Culpeppert,	 aki
gyakran	 zargatta	 sztorikért,	 és	 átadta	 neki	 ezt,	 hogy	 így	 a	 lehető
legtöbbekhez	juthasson	el	az	új	asszisztenst	kereső	hirdetése.
Robin	nem	gondolta,	hogy	érezhetné	még	rosszabbul	is	magát,	de	most

rá	kellett	jönnie,	hogy	tévedett.	Tényleg	ki	van	rúgva,	mindazok	után,	amit
Strike-ért	 tett.	 Pótolható	 „Robin-lány”	 volt,	 egy	 asszisztens	 „Batman”
mellett	 –	 nem	 társ,	 nem	 egyenrangú	 partner	 –,	 és	 a	 férfi	máris	 keresi	 a
rendőrségi	 vagy	 katonai	 tapasztalattal	 rendelkező	 utódját,	 egy
fegyelmezett	munkatársat,	aki	követi	az	utasításait.
Elfutotta	a	méreg.	Elhomályosult	előtte	minden,	az	előszoba,	az	újság,

az	 együttérző	 arccal	 álldogáló	Matthew,	 és	Robinnak	megfeszített	 erővel
kellett	 ellenállnia,	 nehogy	 berohanjon	 a	 nappaliba,	 ahol	 a	 telefonja
töltődött	 a	 kisasztalon,	 és	 felhívja	 Strike-ot.	 Az	 utóbbi	 négy	 napban
gyakran	megfordult	ez	a	 fejében,	de	akkor	még	csak	meg	akarta	kérni	–
könyörögni	neki	–,	hogy	gondolja	át	még	egyszer.
Hát	most	már	 nem.	Most	már	 kiabálni	 akart	 vele,	 becsmérelni,	 ronda

hálátlansággal,	képmutatással,	tisztességtelenséggel	vádolni…
Könnyes	 tekintete	 találkozott	 Matthew-éval,	 és	 mielőtt	 a	 fiú	 sietve	 új

arckifejezést	 ölthetett	 volna,	 látta	 rajta,	 mennyire	 örül	 neki,	 hogy	 Strike
ilyen	 drámaian	 rossz	 lépést	 tett.	 Látszott	 rajta,	 hogy	 már	 várta,	 hogy
megmutathassa	 Robinnak	 az	 újságot.	 A	 lány	 gyötrődése	 eltörpült	 az	 ő
öröme	mellett,	hogy	végre	elszakadtak	egymástól	Strike-kal.
Elfordult,	 bement	 a	 konyhába;	 elhatározta,	 hogy	 nem	 fog	 kiabálni

Matthew-val.	Ha	veszekednek,	az	olyan	lenne,	mintha	Strike	győzött	volna.
Nem	 engedi,	 hogy	 a	 volt	 főnöke	 miatt	 megromoljon	 a	 kapcsolata	 a
férfival,	akihez	hozzá	kell	–	akihez	hozzá	akar	menni	három	nap	múlva.
Ügyetlenül	beleloccsantotta	a	szűrőbe	a	fazéknyi	spagettit,	rá	is	fröccsent	a
forró	víz,	mire	elkáromkodta	magát.
–	Megint	tészta?	–	kérdezte	Matthew.
–	Igen	–	felelte	hűvösen	Robin.	–	Miért,	baj?



–	 Istenem,	 dehogy!	 –	 vágta	 rá	 a	 fiú,	 majd	 odament	 mögé	 és	 hátulról
átölelte.	–	Szeretlek!	–	suttogta	a	hajába.
–	Én	is	szeretlek	–	vágta	rá	Robin	automatikusan.

A	Land	Roverbe	bepakoltak	mindent,	amire	szükségük	lesz	otthon,	aztán	a
nászéjszakán	 a	 Swinton	 Park	 szállóban,	 aztán	 a	 nászúton	 „valami	meleg
helyen”	–	Robin	csak	ennyit	 tudott	az	úti	céljukról.	Másnap	reggel	 tízkor
indultak,	a	ragyogó	napsütésben	mindketten	pólóban,	és	ahogy	beültek	az
autóba,	 Robinnak	 eszébe	 jutott	 a	 ködös	 áprilisi	 reggel,	 amikor	 elhajtott,
Matthew	 pedig	 szaladt	 utána	 –	 akkor	 kétségbeesetten	 el	 akart	 tőle
menekülni,	és	Strike-kal	lenni	inkább.
Sokkal	 jobban	 vezetett,	 mint	 Matthew,	 de	 amikor	 ketten	 mentek

valahová,	mindig	a	fiú	ült	a	volán	mögé.	Most	Daniel	Bedingfield	’Never
Gonna	Leave	Your	Side’	című	dalát	énekelte,	ahogy	felkanyarodott	az	M1-
re.	 Régi	 dal	 volt,	 abból	 az	 évből,	 amikor	 mindketten	 elkezdték	 az
egyetemet.
–	 Nem	 lehetne,	 hogy	 nem	 énekled	 ezt?	 –	 szólalt	 meg	 hirtelen	 Robin,

mert	már	nem	bírta	tovább.
–	Bocs	–	pillantott	rá	riadtan	a	fiú.	–	Olyan	passzolónak	tűnt.
–	Neked	talán	kellemes	emlékeid	fűződnek	hozzá	–	fordult	el	Robin	az

ablak	felé	–,	de	nekem	nem.
A	szeme	sarkából	 látta,	 ahogy	Matthew	 ránéz,	 aztán	visszafordul	 az	út

felé.	Egy-két	kilométeren	belül	már	azt	kívánta,	bár	ne	szólt	volna.
–	Ez	nem	jelenti,	hogy	mást	nem	énekelhetsz.
–	Semmi	baj	–	felelte	a	fiú.
Mire	a	Donington	Parknál	 lévő	pihenőt	elérték,	kicsit	hűvösebb	lett;	 itt

megálltak	 egy	 kávéra.	 Robin	 a	 széke	 támláján	 hagyta	 a	 kabátját,	 amikor
kiment	 a	mosdóba.	Matthew	 egyedül	maradva	 nyújtózott	 egyet;	 ahogy	 a
pólója	kihúzódott	a	farmeréből,	kivillant	alóla	egy	néhány	centis	sáv	lapos
hasából,	 és	 magára	 vonta	 a	 Costa	 Coffee	 pultja	 mögött	 dolgozó	 lány
figyelmét.	 Matthew	 tökéletes	 elégedettséget	 érzett	 magával,	 az	 élettel	 –
szélesen	 rámosolygott	a	 lányra,	és	kacsintott	 is.	A	 lány	elpirult,	elnevette
magát,	és	a	vigyorgó	pultos	társához	fordult,	aki	látta	az	egészet.
Megcsörrent	 a	 telefon	 Robin	 kabátzsebében.	 Matthew	 egyértelműnek

vette,	hogy	Linda	érdeklődik,	hol	 járnak.	Lusta	mozdulattal	odanyúlt	érte
(közben	nagyon	jól	tudta,	hogy	a	lányok	figyelik	a	pult	mögül),	és	kihúzta



a	telefont	a	kabát	zsebéből.
Strike	volt	az.
Matthew	 úgy	 nézte	 a	 rezgő	 telefont,	 mintha	 véletlenül	 egy	 tarantulát

fogott	volna	meg.	Az	tovább	rezgett	és	csörgött	a	kezében.	Körbepillantott,
Robin	sehol.	Felvette,	aztán	azonnal	le	is	tette.	Most	a	Nem	fogadott	hívás:
Corm	felirat	állt	a	kijelzőn.
A	 nagy	 ronda	melák	 vissza	 akarja	 szerezni	 Robint,	 ebben	 biztos	 volt.

Strike-nak	öt	hosszú	napja	volt	rájönni,	hogy	sose	talál	jobbat	nála.	Talán
már	 interjúztatott	 is	 másokat	 az	 állásra,	 és	 senki	 meg	 sem	 közelítette
Robint,	vagy	esetleg	mind	az	arcába	nevettek	a	szánalmas	fizetés	hallatán,
amit	ajánlott	nekik.
A	telefon	megint	megcsörrent.	Strike	ismét	hívta,	hogy	meggyőződjön

róla,	szándékosan	és	nem	véletlenül	tette	le	az	előbb.	Matthew	csak	nézte	a
készüléket,	 megbénította	 a	 bizonytalanság.	 Nem	 merte	 Robin	 helyett
felvenni	és	közölni	Strike-kal,	hová	menjen.	Ismerte	Strike-ot,	addig	fogja
hívni,	amíg	nem	beszélhet	a	lánnyal.
A	 hívás	 átirányítódott	 hangpostára.	 Matthew	 most	 jött	 rá,	 hogy	 egy

hangpostára	mondott	bocsánatkérés	a	lehető	legrosszabb,	mert	Robin	újra
és	újra	meghallgathatja,	míg	végül	az	majd	megpuhítja,	meggyőzi…
Felpillantott,	 Robin	 már	 visszafelé	 jött	 a	 mosdóból.	 A	 telefonnal	 a

kezében	felállt,	és	úgy	tett,	mintha	beszélne	rajta.
–	 Apa	 az	 –	 hazudta	 a	 lánynak,	 a	 kezét	 a	 mikrofonra	 téve	 és	 közben

fohászkodva,	Strike	ne	most	hívja	megint,	amíg	itt	áll	Robin.	–	Az	enyém
lemerült…	Figyi,	mi	a	PIN-kódod?	Meg	kell	néznem	valamit	a	nászúthoz,
a	légitársaságnál…	hogy	apának	megmondhassam…
Robin	megadta	a	kódot.
–	Csak	egy	pillanat,	nem	akarom,	hogy	meghallj	bármit	a	nászútról!	–

mondta	Matthew,	 és	 arrébb	 sétált.	 Nem	 tudta,	 bűntudatot	 érezzen-e	 vagy
büszkeséget,	hogy	ilyen	jól	feltalálta	magát.
A	 férfimosdó	biztonságában	 feloldotta	 a	 telefon	billentyűzárát.	Ahhoz,

hogy	 Strike	 hívásának	 minden	 nyomát	 eltüntesse,	 ki	 kellett	 törölnie	 az
egész	 híváslistát	 –	 ezt	 meg	 is	 tette.	 Aztán	 felhívta	 a	 hangpostát,
meghallgatta	 Strike	 üzenetét,	 és	 azt	 is	 letörölte.	 Végül	 letiltotta	 Strike
számát.
Nagy	levegőket	véve	csinos	tükörképe	felé	fordult.	Strike	az	üzenetében

azt	mondta,	 hogy	ha	 nem	hall	Robin	 felől	 semmit,	 többet	 nem	hívja.	Az
esküvő	 48	 órán	 belül	 meglesz,	 és	 az	 izgatott,	 dacos	 Matthew	 nagyon



remélte,	hogy	Strike	betartja	a	szavát.
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Deadline
(Határidő)

Fel	volt	 ajzva,	 ideges	volt,	 szinte	biztos	benne,	hogy	valami	ostobaságot
csinált.	 Ahogy	 dél	 felé	 zötyögött	 a	 metrón,	 elfehéredtek	 az	 ujjai,	 olyan
szorosan	 markolta	 a	 kapaszkodót.	 A	 napszemüveg	 mögött	 bedagadt,
kivörösödött	szemmel	nézte	az	állomások	tábláit.
Az	úgy	sipított	rá,	hogy	bántotta	a	fülét.
–	 Nem	 hiszek	 neked!	 Hát	 hol	 a	 pénz,	 ha	 éjszaka	 dolgozol?	 Nem…

beszélni	akarok	veled…	nem!	Nem	mehetsz	most	el	megint…
És	megütötte.	Nem	kellett	volna,	tudta	jól	–	most	már	ott	táncolt	a	szeme

előtt	 gúnyosan	 az	 a	 döbbent	 arca,	 a	 sokktól	 tágra	 nyílt	 szeme,	 az	 arcára
szorított	 keze,	 ahol	 az	 ujjak	 nyoma	 már	 meg	 is	 jelent	 pirossal	 a	 fehér
bőrén.
Hát	 Az	 kereste	 magának	 a	 kibaszott	 bajt!	 Ő	 nem	 tudott	 magának

parancsolni,	 az	 utóbbi	 néhány	 hét	 után	 pláne,	 amikor	 Az	 egyre	 többet
virnyákolt	neki.	Mikor	piros	tintával	telespriccelt	szemekkel	ment	haza,	azt
mondta,	 allergiás	 rohama	 volt,	 de	 az	 a	 hideg	 szívű	 kurva	 nem	mutatott
együttérzést.	 Mást	 sem	 csinált,	 csak	 arról	 nyaggatta,	 hol	 volt,	 és	 most
először	rá	is	kérdezett,	hol	a	pénz,	amit	állítólag	keres.	Nem	nagyon	volt
ideje	elmenni	 lopni	 a	 fiúkkal	most,	hogy	minden	energiáját	 a	vadászatra
fordította.
Az	 egy	 újságot	 is	 hazahurcolt	 magával,	 benne	 a	 cikk	 meg	 a

figyelmeztetés,	 hogy	 a	 shacklewelli	 hasfelmetszőnek	 most	 lehet,	 hogy
piros	 tintafoltok	 vannak	 a	 szeme	 körül.	Ő	 fogta	 és	 elégette	 az	 újságot	 a
kertben,	 de	 abban	 nem	 lehetett	 biztos,	 hogy	 Az	 nem	 olvasta	 el	 a	 cikket
máshol.	Tegnapelőtt	mintha	elkapta	volna	Az	fura	arckifejezését,	ahogy	őt
nézi.	 Az	 nem	 hülye,	 igazából	 nem	 –	 vajon	 kezdi	 kapisgálni?	 Ez	 a
szorongás	 már	 igazán	 nem	 hiányzott,	 amikor	 a	 Titkárnővel	 tett
próbálkozása	szinte	megalázó	eredménnyel	zárult.
Most	 már	 semmi	 értelme	 sem	 volt	 a	 Titkárnőre	 menni,	 mert	 örökre

távozott	 Strike	mellől.	 Látta	 a	 cikket	 a	 neten,	 az	 internetkávézóban,	 ahol



néha	 múlatta	 az	 időt,	 csak	 hogy	 ne	 Azzal	 kelljen	 lennie.	 Abban	 lelt
vigasztalást,	hogy	az	ő	machetéje	ijesztette	el	a	Titkárnőt;	élete	végéig	ott
lesz	az	alkarján	a	hosszú	sebhely,	amit	ő	vágott	bele,	de	ez	közel	sem	volt
elég.
Hosszú	 hónapok	 gondos	 tervezésével	 azt	 akarta	 elérni,	 hogy

belekeverje	 Strike-ot	 a	 gyilkosságokba,	 rávetítse	 a	 gyanú	 árnyékát.
Először	is	a	hülye	kis	kurva	halálával	hozza	összefüggésbe,	aki	le	akarta
vágatni	a	lábát,	hogy	a	rendőrség	ellepje	az	irodáját,	és	a	hülye	olvasók	azt
higgyék,	 talán	 volt	 hozzá	 valami	 köze.	 Aztán	 megöli	 a	 Titkárnőjét.	 Hát
csak	sántikáljon	ki	abból	sértetlenül!	Lássuk,	ki	lesz	utána	híres	nyomozó!
De	ez	a	szemét	folyton	kisiklott	a	kezéből.	Az	újságok	nem	említették	a

leveleket,	 azt	 sem,	 amelyiket	 gondosan	 „Kelsey”	 néven	 írt,	 és	 aminek
elvileg	 az	 első	 számú	 gyanúsítottá	 kellett	 volna	 változtatnia	 Strike-ot.
Aztán	 még	 a	 sajtó	 is	 összejátszott	 ezzel	 a	 fasszal,	 nem	 hozták
nyilvánosságra	 a	 Titkárnő	 kilétét,	 nem	 hívták	 fel	 a	 figyelmet	 a
kapcsolatára	Strike-kal…
Talán	 bölcs	 dolog	 lenne	 itt	 abbahagyni…	 csakhogy	 nem	 tudta

abbahagyni.	 Már	 túl	 messzire	 eljutott.	 Életében	 nem	 ölt	 még	 annyi	 időt
semminek	 a	 megtervezésébe,	 mint	 Strike	 tönkretételébe.	 Az	 a	 kövér,
nyomorék	állat	máris	hirdetést	adott	 fel,	hogy	 találjon	valakit	a	Titkárnő
helyére,	és	ebből	nem	egy	olyan	valaki	képe	bontakozott	ki,	aki	lehúzza	a
rolót.
Azért	egy	 jó	dolog	volt	–	most	már	nyoma	sem	maradt	a	zsaruknak	a

Denmark	Street	környékén.	Valaki	 lefújta	az	akciót.	Biztos	azt	gondolták,
már	nincs	szükség	az	egészre,	hogy	nincs	ott	többet	a	Titkárnő.
Talán	nem	kellett	volna	visszamennie	Strike	munkahelyéhez,	de	remélte,

hogy	 megláthatja	 a	 rémült	 Titkárnőt,	 amint	 egy	 dobozzal	 a	 kezében
távozik,	vagy	megpillanthatja	a	rosszkedvű,	letört	Strike-ot,	de	nem	–	nem
sokkal	azután,	hogy	beállt	jól	elrejtett	helyére,	ahonnan	belátta	az	utcát,	az
a	 szemét	máris	 ott	 sétált	 a	 Charing	 Cross	 Roadon	 egy	 gyönyörű	 nővel,
láthatólag	tökéletesen	nyugodtan.
Ez	a	lány	nyilván	csak	helyettes,	mert	Strike-nak	biztosan	nem	volt	ideje

véglegeset	interjúztatni	és	felvenni.	A	Nagy	Embernek	biztosan	kell	valaki,
aki	felbontja	a	postát.	A	nőn	olyan	magas	sarkú	volt,	ami	még	annak	a	kis
kurvának	 is	elment	volna,	billegett	benne,	 riszálta	a	 jó	kis	 seggét.	Ő	 is	a
feketét	szerette,	mindig	is	így	volt.	Ha	választhatott	volna,	még	a	Titkárnő
helyett	is	elfogadna	egy	ilyet.



És	 hát	 ez	 a	 nő	 biztosan	 nem	 végzett	 megfigyelési	 tanfolyamot,	 az
nyilvánvaló.	Miután	 először	megpillantotta,	 egész	délelőtt	 figyelte	Strike
irodáját,	 nézte,	 ahogy	 a	 csaj	 kiugrik	 a	 postára	 meg	 vissza;	 szinte
folyamatosan	 telefonált,	 oda	 se	 figyelt,	 mi	 van	 körülötte,	 túlságosan
lefoglalta	 a	 hosszú	 haja	 hátradobálása,	 és	 senkinek	 sem	 tudott	 tőle	 túl
sokáig	a	szemébe	nézni;	elejtette	a	kulcsait,	hangosan	pofázott	a	telefonba,
beszélt	 mindenkivel,	 akinek	 csak	 a	 közelébe	 ment.	 Egy	 órakor	 ő	 is
besurrant	 a	 szendvicsbárba	 a	 nő	 után,	 és	 hallotta,	 ahogy	 hangosan
megbeszéli	valakivel,	hogy	másnap	este	a	Corsica	Studióban	találkoznak.
Ő	 is	 tudta,	 mi	 az	 a	 Corsica	 Studio.	 Sőt	 azt	 is	 tudta,	 hol	 van.	 Izgalom

csapott	fel	benne,	és	muszáj	volt	hátat	fordítania	a	nőnek,	úgy	tenni,	mintha
az	ablakon	bámulna	kifelé,	mert	attól	félt,	az	arca	mindent	elárul,	csak	rá
kell	 nézni…	 Ha	 megcsinálja	 ezt	 a	 nőt,	 amíg	 még	 Strike-nak	 dolgozik,
azzal	 végrehajtja	 a	 tervét.	 Strike	 immár	 két	 feldarabolt	 nőhöz	 fog
kapcsolódni,	és	senki,	se	a	rendőrség,	se	senki	más,	nem	bízik	benne	többé
soha.
És	 ez	 még	 sokkal	 könnyebb	 is	 lesz	 így.	 A	 Titkárnőt	 egy	 kibaszott

rémálom	volt	követni,	mindig	figyelt,	tudta,	hogy	kell	az	utcán	viselkedni;
népes,	 jól	 megvilágított	 utcákon	 ment	 haza	 minden	 este	 a	 csinos	 kis
barátjához;	a	Helyettes	ehhez	képest	tálcán	kínálta	magát.	Miután	az	egész
szendvicsbárral	közölte,	hová	megy	a	barátnőivel,	visszatipegett	dolgozni
a	magassarkújában,	út	közben	még	el	is	ejtette	Strike	szendvicseit.	Ahogy
lehajolt	értük,	megfigyelte,	hogy	nincs	a	kezén	jegygyűrű.	Alig	bírta	féken
tartani	az	örömét,	ahogy	levált	róla,	és	már	a	tervét	fontolgatta.
Ha	nem	pofozta	volna	fel	Azt,	most	nagyon	jól	érezné	magát,	 izgatott,

emelkedett	hangulatban	lenne.	Nem	volt	jó	előjel	a	ma	estéhez	az	a	pofon.
Nem	 csoda,	 hogy	 olyan	 nyugtalan.	 Nem	 volt	 idő	 otthon	 maradni,
lenyugtatni	 egy	 kicsit,	 megpuhítani,	 egyszerűen	 csak	 kisétált,	 mert	 már
nagyon	 a	 Helyettesnél	 akart	 tartani,	 de	még	mindig	 nyugtalannak	 érezte
magát…	Na	és	ha	Az	hívja	a	zsarukat?
Nem	 tenne	 olyat.	 Végül	 is	 csak	 egy	 pofon	 volt.	 Szereti	 őt,	 ezt

mondogatja	 állandóan.	 Ha	 szeretnek,	 akkor	 megúszhatsz	 bármit,	 a
kibaszott	gyilkosságot	is…
A	 tarkóján	 valami	 csiklandozásszerűt	 érzett,	 és	 azzal	 a	 képtelen

gondolattal	 nézett	 körbe,	 hogy	 talán	 Strike	 figyeli	 a	 kocsi	 sarkából,	 de
nem	volt	ott	senki,	aki	akár	egy	kicsit	is	hasonlított	volna	a	kövér	gecire.
Csak	 egy	 csomó	 mosdatlan	 pasas	 egy	 csoportban.	 Egyikük,	 arcán	 nagy



sebhellyel,	 a	 szájában	 aranyfoggal	 tényleg	 őt	 nézte,	 de	 amint	 a
napszemüvegén	 keresztül	 visszahunyorgott	 rá,	 elkapta	 a	 tekintetét,	 és	 a
telefonját	kezdte	buzerálni…
Lehet,	 hogy	 fel	 kéne	 hívnia	 Azt,	 amikor	 leszáll	 a	 metróról,	 mielőtt

elindul	a	Corsica	Studióba,	és	megmondani,	hogy	szereti.
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With	threats	of	gas	and	rose	motif.
(Gázzal,	rózsával	fenyegetve.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Before	the	Kiss’
(A	csók	előtt)

Strike	az	árnyékban	állt,	kezében	a	telefonjával,	és	várakozott.	Használtan
vett	 kabátjának	 zsebe	 (a	 kabát	 egyébként	 is	 túl	 vastag	 volt	 a	 júniusi	 este
melegéhez)	kidudorodott,	lehúzta	a	benne	rejtőző	tárgy.	Amit	tervezett,	azt
legjobban	a	sötétség	rejteke	alatt	lehetett	volna	végrehajtani,	de	a	nap	csak
ráérősen	ereszkedett	a	búvóhelyéről	látható	össze	nem	illő	háztetők	mögé.
Tudta,	 hogy	 csakis	 a	 ma	 esti	 veszélyes	 küldetésére	 kellene

koncentrálnia,	 de	 a	 gondolatai	 folyton	 vissza-visszaszöktek	Robinhoz.	A
lány	nem	hívta	vissza.	Magában	határidőt	tűzött	ki	–	ha	a	mai	este	végéig
nem	hívja,	 akkor	már	 sosem	fogja.	Másnap	délben	hozzámegy	Matthew-
hoz	 Yorkshire-ben,	 és	 Strike	 biztosan	 tudta,	 hogy	 az	 végleges	 zárlatot
jelent.	Ha	nem	 tudnak	beszélni,	mielőtt	 felkerül	az	ujjára	a	gyűrű,	akkor,
úgy	 gondolta,	 nem	 valószínű,	 hogy	 az	 életben	 valaha	 még	 beszélnek
egymással.	 Ha	 volt	 olyan	 a	 világon,	 ami	 hangsúlyosabban	 felhívhatta	 a
figyelmét	 arra,	mit	 is	 veszített,	 az	 annak	 a	nőnek	 az	összevissza,	 hangos
viselkedése	volt,	akivel	az	utóbbi	napokban	együtt	dolgozott	az	irodában	–
bármilyen	csodálatosan	is	nézett	ki.
Nyugatra,	a	háztetők	fölött	olyan	élénk	színekkel	lángolt	az	ég,	mint	egy

papagáj	tollai,	skarlátvörös,	narancsszín,	nyomokban	még	egy	kis	zöld	is.
Az	 extravagáns	 színek	 mögött	 halovány	 ibolyaszín	 áradt	 szét,	 rajta
pislákoló	csillagok.	Majdnem	itt	az	idő.
Mintha	 Shanker	 meghallotta	 volna	 a	 gondolatait,	 Strike	 telefonja

rezegni	kezdett.	Lenézve	már	olvasta	is	az	üzenetet:

Holnap	egy	sör?



Kidolgoztak	 egy	 kódot.	Ha	 a	ma	 esti	 akció	 bármelyik	 része	 bíróság	 elé
kerül,	márpedig	ezt	Strike	kimondottan	valószínűnek	tartotta,	szándékában
állt	 mindent	megtenni,	 hogy	 Shanker	 ne	 kerüljön	 a	 tanúk	 közé.	Ma	 este
nem	 válthatnak	 kompromittáló	 üzeneteket.	 A	 „holnap	 egy	 sör?”	 azt
jelentette:	„bent	van	a	klubban”.
Strike	 zsebre	 dugta	 a	 telefonját,	 előlépett	 a	 búvóhelyéről	 és	 átsétált	 a

Donald	 Laing	 épp	 üres	 lakása	 alatti	 parkolón.	 A	 Strata	 hatalmas,	 fekete
épülete	fölé	magasodott,	cikcakkos	ablakaiban	a	vérvörös	napfény	utolsó
szikrái	tükröződtek.
A	Wollaston	Close	 erkélyei	 elé	 finom	 szemű	 hálót	 feszítettek,	 hogy	 a

madarak	 ne	 szállhassanak	 le	 a	 korláton	 és	 ne	 repülhessenek	 be	 a	 nyitva
hagyott	ablakokon,	ajtókon.	Strike	az	oldalbejárathoz	ment,	amit	korábban
már	 kitámasztott	 egy	 csapat	 tizenéves	 lány	 nyomában.	 Senki	 se	 zárta	 be
azóta	sem.	A	lakók	úgy	gondolták,	valaki	biztosan	pakol,	nem	lesz	szabad
keze	 kinyitni,	 és	 nem	 akarták	magukra	 haragítani.	 Errefelé	 egy	 haragos
szomszéd	majdnem	olyan	veszélyes	lehet,	mint	egy	betörő,	ráadásul	velük
később	is	együtt	kell	élni.
Félúton	 felfelé	 a	 lépcsőn	Strike	 levette	 a	kabátját,	 ami	 alatt	 láthatósági

mellényt	viselt.	A	kabátba	dugta	a	propánnal	teli	palackot,	és	ment	felfelé
tovább,	míg	oda	nem	ért	a	Laing	lakása	előtti	erkélyre.
A	közös	terasz	többi	lakásában	égett	a	villany.	Laing	szomszédai	ezen	a

meleg	 nyári	 estén	 kinyitották	 az	 ablakaikat,	 a	 hangjuk,	 a	 tévéik	 zaja
kihallatszott	 az	 éjszakába.	 Az	 ajtó	 előtt,	 amit	 olyan	 sokat	 figyelt	 már
lentről,	a	parkolóból,	Strike	átvette	a	kabátba	csomagolt	gázpalackot	a	bal
karjára,	 a	 zsebéből	 először	 is	 gumikesztyűt	 húzott	 elő	 és	 felvette,	 azután
egy	 csomó	 szedett-vedett	 szerszámot.	 Egyesek	 az	 övéi	 voltak,	 másokat
Shanker	 adott	 kölcsön	 erre	 az	 alkalomra.	Volt	 köztük	 egy	 bevésőzárhoz
való	 és	 kétkészletnyi	 dupla	 pines	 zárhoz	 való	 álkulcs,	 meg	 néhány
válogatott	zárfésű.
Ahogy	Strike	nekilátott	a	két	zárnak	Laing	bejárati	ajtaján,	egy	amerikai

akcentusú	női	hang	szólt	ki	a	sötétbe	az	egyik	szomszéd	ablakból:	–	’Nos,
van	a	törvény,	és	van	az	igazság.	Éljen	az	utóbbi!’
–	Hogy	mit	nem	adnék,	ha	megdughatnám	Jessica	Albát!	–	 tette	hozzá

egy	 beszívott	 férfihang,	 hangjukból	 ítélve	 két	 másik	 férfi	 röhögése	 és
egyetértése	közepette.
–	Gyerünk	már,	te	szar!	–	suttogta	Strike.	Épp	az	alsó	zárral	küszködött,

és	közben	szorosan	fogta	a	kabát	alá	dugott	gázpalackot	is.	–	Mozdulj	már,



mozdulj	már…
A	zár	hangos	kattanással	elfordult.	Strike	benyitott	az	ajtón.
Ahogy	 számított	 is	 rá,	 a	 lakásban	 rettentő	 szag	 uralkodott.	 Nagyon

keveset	 tudott	 csak	 kivenni	 a	 ránézésre	 teljesen	 lepusztult,	 bútorozatlan
helyiségből.	 Előbb	 be	 kellett	 húznia	 a	 függönyt,	 csak	 azután	 gyújthatott
villanyt.	Balra	fordult,	és	rögtön	valami	dobozszerűbe	ütközött.	A	tetejéről
leesett	valami	nehéz	tárgy,	és	nagy	csattanással	ért	földet.
Bassza	meg!
–	Hé!	–	kiabált	a	vékony	válaszfal	túloldaláról	egy	hang.	–	Te	vagy	az,

Donnie?
Strike	 sietve	 visszament	 az	 ajtóhoz,	 gyorsan	 végigtapogatta	 a	 falat	 az

ajtófélfa	mellett,	 és	meg	 is	 találta	 a	 villanykapcsolót.	 A	 hirtelen	 fénnyel
elöntött	 szobában	 tényleg	 nem	 volt	 semmi	 más,	 csak	 egy	 régi,	 foltos
kétszemélyes	matrac,	meg	egy	narancsszínű	doboz,	amin	nyilván	az	iPod-
dokkoló	állt	–	ez	hevert	most	a	földön,	ahová	leesett.
–	Donnie!	–	szólt	újra	a	hang,	most	már	kintről,	az	erkélyről.
Strike	 előhúzta	 a	 gázpalacot,	 megnyitotta	 a	 csapját,	 és	 bedobta	 a

narancsszínű	 doboz	 alá.	 Az	 erkélyről	 felhangzó	 lépések	 zaját	 kopogás
követte	az	ajtón.	Strike	kinyitotta.
Foltos	arcú,	zsíros	hajú	férfi	nézett	rá	zavart	tekintettel.	Úgy	tűnt,	be	van

szívva,	a	kezében	egy	doboz	John	Smith’s	sört	tartott.
–	Jézusom	–	nyögte	ki	rekedten	–,	mi	’za	kurva	szag?
–	Gáz	–	felelte	Strike	a	láthatósági	mellényében,	mint	a	Brit	Gázművek

szigorú	képviselője.	–	Kaptunk	egy	bejelentést	 fentről.	Úgy	néz	ki,	 innen
jön.
–	 A	 picsába	 –	 a	 szomszéd	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 aki	 mindjárt	 elhányja

magát.	–	De	nem	robbanunk	fel,	ugye?
–	 Ezt	 akarjuk	 kideríteni	 –	 felelte	 Strike	 hivatalosan.	 –	 Van	 maguknál

nyílt	láng	a	szomszédban?	Ugye	nem	dohányoznak?
–	 Megyek	 és	 gondoskodom	 róla	 –	 válaszolta	 a	 szomszéd	 hirtelen

nagyon	is	rémülten.
–	Jól	van.	Lehet,	hogy	benézek	magukhoz	is	ellenőrizni,	ha	itt	végeztem

–	tette	hozzá	Strike.	–	Most	várom	az	erősítést.
Amint	 kimondta,	 már	 meg	 is	 bánta,	 hogy	 épp	 ezt	 a	 szófordulatot

használta,	de	új	ismerőse	láthatóan	nem	találta	furcsának,	hogy	egy	gázos
ilyeneket	 mondjon.	 Ahogy	 már	 indult	 volna,	 Strike	 utánaszólt:	 –	 A
tulajdonos	Donnie,	ugye?



–	Donnie	Laing	–	bólintott	az	 ijedt	szomszéd,	aki	már	nagyon	szerette
volna	 eldugni	 a	 füvét	 és	 eloltani	 minden	 lángot.	 –	 Lóg	 nekem	 negyven
fonttal.
–	Áh	–	nézett	rá	Strike.	–	Hát,	abban	nem	segíthetek.
A	pasas	sietve	távozott,	Strike	pedig	becsukta	az	ajtót,	és	hálát	adott	az

égnek,	 hogy	 eszébe	 jutott	 előre	 gondoskodni	 az	 álcázásról.	 Most	 már
semmi	más	nincs	hátra,	mint	beszólni	a	rendőrségre,	és	akkor	mindent	be
tud	bizonyítani…
Felemelte	 a	narancsszínű	dobozt,	 elzárta	 a	 sziszegő	gázpalackot,	 aztán

visszatette	 az	 iPodot	 a	 dokkolóba	 a	 doboz	 tetején.	Már	majdnem	beljebb
lépett	 a	 lakásba,	 amikor	 hirtelen	 eszébe	 jutott	 valami,	 és	 visszafordult	 a
készülékhez.	 Gumikesztyűs	 ujjának	 egyetlen	 pöccintésére	 felvillant	 az
apró	kijelző.	Megszólalt	a	’Hot	Rails	to	Hell’	–	ahogy	azt	nagyon	jól	tudta,
a	Blue	Öyster	Culttól.
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Vengeance	(The	Pact)
(Bosszú	(a	paktum))

Lihegett	a	klubban	a	sok	ember.	A	szórakozóhelyet	a	vasúti	híd	két	boltíve
alatt	alakították	ki,	pont	olyan	átjáróban,	mint	amik	az	ő	lakásával	szemben
is	 voltak,	 és	 a	 föld	 alatti	 hangulatot	 csak	 tovább	 erősítette	 a	 hullámos
vaslemezekből	 álló,	 görbült	 mennyezet.	 A	 fémráncokra	 egy	 projektor
festett	pszichedelikus	fényeket.	Fülsüketítően	szólt	a	zene.
Nem	 nagyon	 szívesen	 engedték	 be	 ide.	 A	 kidobók	 elég	 mogorván

bántak	 vele,	 egy	 pillanatra	 még	 a	 félelem	 is	 belehasított,	 hogy	 talán
megmotozzák	–	a	dzsekijében	pedig	ott	rejtőznek	a	kései.
Öregebbnek	nézett	ki,	mint	bárki	más	itt,	és	ez	bosszantotta.	Hát	ezt	tette

vele	a	pszoriatikus	 ízületi	gyulladás,	himlőhelyes,	 szteroidtól	 felfúvódott
alakot	 csinált	 belőle.	 Ökölvívókora	 óta	 hájjá	 alakultak	 az	 izmai;	 ott
Cipruson	 még	 könnyen	 ment	 minden,	 de	 ennek	 már	 vége.	 Tudta,	 hogy
semmi	 esélye	 ennél	 a	 több	 száz,	 a	 diszkógömb	 alatt	 összezsúfolódva
szédelgő	kis	kurvánál.	Szinte	senki	sem	úgy	volt	öltözve,	ahogy	azt	ő	egy
klubban	 elvárta	 volna.	 Egy	 csomóan	 csak	 farmert-pólót	 viseltek,	mint	 a
leszbikusok.
Hol	 van	 Strike	 Helyettese,	 azzal	 a	 csodaszép	 seggével	 és	 fantasztikus

figyelmetlenségével?	 Annyira	 nincs	 sok	 magas,	 fekete	 nő	 itt;	 könnyen
észre	 kellene	 vennie,	 de	 mégis	 hiába	 nézett	 végig	 a	 pult	 mellett,	 a
tánctéren,	 sehol	 sem	 látta.	Mintha	 a	 gondviselés	 küldte	 volna,	 hogy	 pont
ezt	 a	 klubot	 említette,	 amihez	 ilyen	 közel	 lakott;	 úgy	 érezte,	 megint
visszatért	az	isteni	mivolta,	és	a	világegyetem	újra	az	ő	kedvére	rendezi	el
a	 dolgokat,	 de	 ez	 a	 legyőzhetetlenségérzés	 hamar	 elillant,	 az	Azzal	 való
veszekedése	szinte	teljesen	elüldözte.
Dobogott	a	zene	a	fejében.	Szívesebben	lenne	otthon	és	hallgatná	a	Blue

Öyster	Cultot,	maszturbálna	a	kincseire,	de	hát	hallotta,	hogy	a	nő	ide	fog
jönni…	bassza	meg,	hát	annyian	vannak	itt,	hogy	akár	oda	is	nyomakodhat
hozzá	 és	 leszúrhatja,	 és	 nem	 veszi	 észre	 senki,	 senki	 sem	 hallja,	 hogy
sikít…	Hol	ez	a	kurva?



Az	 a	 Wild	 Flag-pólós	 pöcs	 már	 annyiszor	 jött	 neki,	 hogy
legszívesebben	 jól	megrugdosta	 volna.	De	 inkább	 kitolakodott	 a	 bárból,
hogy	megint	megnézze	a	táncteret.
A	forgó	fények	karok	és	izzadt	arcok	hullámzó	szőnyegén	terültek	szét.

Egy	aranyszínű	villanás…	sebhelyes,	vigyorgó	száj…
Átvágott	a	nézelődők	között,	nem	érdekelte,	hány	kis	ribit	kell	ellöknie.
Az	 a	 sebhelyes	 csávó,	 az	 ott	 volt	 a	metrón.	Visszanézett	 rá.	És	mintha

elveszített	volna	valakit,	lábujjhegyre	emelkedve	nézelődött	körbe.
Valami	 nincs	 rendben.	 Érezte.	 Valami	 gáz	 van.	 Utat	 tört	 magának	 a

vészkijárat	 felé,	 kicsit	 behajlított	 térddel,	 hogy	 jobban	 elvesszen	 a
tömegben.
–	Bocs,	öreg,	de	a	másikat	kell…
–	Húzz	a	picsába!
Már	kint	 is	volt,	mielőtt	bárki	megállíthatta	volna	–	erővel	 lenyomta	a

vészkijárat	 nyitórúdját,	 és	 kicsusszant	 az	 éjszakába.	 A	 külső	 fal	 mellett
kocogva	 a	 sarokhoz	 ért,	 ahol,	 immár	 egyedül,	 nagy	 levegőt	 vett,	 és
számba	vette	a	lehetőségeket.
Biztonságban	vagy,	mondta	magában.	Biztonságban	vagy.	Senki	nem	tud

rólad	semmit.
Na	de	tényleg	így	van?
Említhetett	volna	bármilyen	klubot,	de	ez	a	kis	kurva	azt	választotta,	ami

alig	 kétpercnyire	 van	 az	 ő	 lakásától.	 Mi	 van,	 ha	 ez	 nem	 is	 az	 istenek
ajándéka,	hanem	valami	egészen	más?	Mi	van,	ha	valaki	csapdát	akar	neki
állítani?
Nem.	Az	lehetetlen.	Strike	ráküldte	a	zsarukat,	őket	meg	nem	érdekelte.

Biztosan	 biztonságban	 van.	 Nincs	 semmi,	 ami	 bármelyikükhöz	 is
hozzákapcsolhatja…
Csakhogy	az	a	sebhelyes	arcú	csávó	ott	volt	a	Finchley-ből	jövő	metrón.

A	gondolatait	meg	 is	akasztotta	egy	pillanatra	a	 tudat,	hogy	mit	 jelenthet
ez.	 Ha	 valaki	 nem	 Donald	 Lainget	 követi,	 hanem	 valaki	 egészen	 mást,
akkor	ő	nagyon	rábaszott…
Elindult,	 időnként	 lassú	 futólépésbe	 váltott.	 Az	 oly	 hasznos	 kelléknek

bizonyuló	 mankókra	 már	 nem	 volt	 szüksége,	 csak	 ha	 hiszékeny	 nők
rokonszenvét	 akarta	 megszerezni,	 átverni	 a	 rokkantsági	 hivatalt,
fenntartani	az	álcát	–	hogy	ő	túl	beteg	ahhoz,	hogy	nekiálljon	a	kis	Kelsey
Plattet	 üldözni.	 Az	 ízületi	 gyulladása	 már	 évekkel	 ezelőtt	 elmúlt,	 bár
jövedelemforrásnak	azért	még	jó	volt,	és	fel	tudta	belőle	tartani	a	lakást	a



Wollaston	Close-on…
A	 parkolón	 áthaladva	 felnézett	 az	 ablakára.	 Be	 volt	 húzva	 a	 függöny.

Meg	mert	volna	esküdni	rá,	hogy	nem	húzta	be.
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And	now	the	time	has	come	at	last
To	crush	the	motif	of	the	rose.
(És	most	végre	itt	van	az	idő

A	rózsát	eltaposni	már.)

Blue	Öyster	Cult:	‘Before	the	Kiss’
(A	csók	előtt)

Az	 apró	 hálóban	 kiégett	 a	 villanykörte.	 Strike	 bekapcsolta	 a	 kis
zseblámpáját,	 és	 lassan	 megközelítette	 az	 egyetlen	 bútordarabot,	 egy
olcsó,	fenyőfa	szekrényt.	Nyikorgott	az	ajtaja,	amikor	kinyitotta.
A	 belseje	 tele	 volt	 ragasztgatva	 újságkivágásokkal	 a	 shacklewelli

hasfelmetszőről.	Az	egésznek	a	tetejére	egy	kép	volt	celluxozva,	amit	egy
A4-es	 lapra	 nyomtattak	 ki,	 talán	 az	 internetről.	 Strike	 anyját	 ábrázolta,
fiatalkorában,	meztelenül;	karja	a	 feje	 fölé	emelve,	hosszú,	 sötét	hajának
felhője	épp	nem	takarta	el	büszkén	közszemlére	 tett	melleit,	és	a	 fanszőr
sötét	 háromszöge	 felett	 tisztán	 látszott	 a	 cirkalmas	 betűkkel	 írt	 ívelt
szöveg:	Mistress	of	the	Salmon	Salt.
Strike	 lenézett	 a	 szekrény	 aljába,	 ahol	 óriási	 halom	 kemény	 pornó

hevert	egy	 fekete	 szemeteszsák	mellett.	A	zseblámpát	a	hóna	alá	 szorítva
gumikesztyűs	 kezével	 kinyitotta	 az	 utóbbit.	 Néhány	 női	 fehérnemű	 volt
benne,	némelyik	merev	a	rászáradt,	barnás	vértől.	A	zsák	legalján	az	ujjai
egy	 finom	 láncot	 tapintottak	 ki,	 meg	 egy	 fülbevaló	 nagy	 karikáját.
Megcsillant	 a	 zseblámpa	 fénye	 a	 szív	 alakú	 hárfa	 medálon.	 A	 karikán
nyomokban	rászáradt	vér.
Strike	 visszatett	mindent	 a	 fekete	 szemeteszsákba,	 becsukta	 a	 szekrény

ajtaját,	 és	 továbbment	 a	 konyhasarokba:	 nyilván	 innen	 áradt	 az	 egész
lakásban	terjengő	rothadásszag.
Valaki	 bekapcsolta	 a	 tévét	 a	 szomszédban.	 A	 vékony	 falon	 át	 lövések

visszhangzó	sorozata	hallatszott	át.	Aztán	halovány,	beszívott	nevetés.
A	vízforraló	mellett	egy	üveg	instant	kávé	állt,	egy	palack	Bell’s	whisky,



egy	borotválkozótükör	meg	egy	borotva.	A	sütőn	vastagon	állt	a	zsír	meg
a	 kosz,	 úgy	 nézett	 ki,	 jó	 ideje	 nem	 használhatták.	 A	 hűtő	 ajtaját	 valami
mocskos	ronggyal	törölhették	le,	ami	után	ott	maradt	a	rózsaszínes,	ívben
megszáradt	 kosznyom.	 Strike	 már	 épp	 nyúlt	 a	 fogantyú	 után,	 amikor
rezegni	kezdett	a	telefon	a	zsebében.
Shanker	hívta.	Megegyeztek,	hogy	nem	hívják	egymást,	csak	SMS-ben

kommunikálnak.
–	A	kurva	életbe,	Shanker	–	szólt	bele	Strike,	miután	a	füléhez	emelte	a

készüléket.	–	Hát	nem	megmondtam,	hogy…
Alig	egyetlen	másodperccel	azelőtt	hallotta	meg	a	 lélegzetvételt	a	háta

mögül,	hogy	a	machete	lecsapott	a	levegőből	a	nyakára.	Strike	félreugrott,
a	telefon	kirepült	a	kezéből,	és	odébb	csúszott	a	koszos	padlón.	Estében	a
penge	belevágott	a	fülébe.	A	jókora	árny	ismét	felemelte	a	machetét,	hogy
lesújtson	 Strike-ra,	 ahol	 földet	 ért;	 ő	 a	 lágyéka	 felé	 rúgott,	 a	 támadója
pedig	 felnyögött	 fájdalmában,	 néhány	 lépést	 hátrált,	 aztán	 megint	 a
magasba	emelte	a	machetét.
Strike	 sietve	 feltérdelt,	 és	 keményen	 odacsapott	 a	 férfi	 heréire.	 A

machete	 kiesett	 Laing	 ujjai	 közül,	 rá	 Strike	 hátára.	 Fel	 is	 kiáltott	 a
belehasító	fájdalomtól,	de	közben	átfogta	Laing	térdét	és	a	földre	döntötte.
Laing	feje	a	sütő	ajtajának	csapódott,	vastag	ujjai	Strike	torkát	keresték.	A
nyomozó	 igyekezett	 bevinni	neki	 egy	ütést,	 de	 a	másik	 jelentős	 testsúlya
megakadályozta.	A	skót	hatalmas,	erős	kezei	lassan	elérték	a	nyakát.	Strike
óriási	 erőfeszítéssel,	 mindent	 beleadva	 lefejelte	 Lainget,	 s	 annak	 a	 feje
megint	odacsattant	a	sütő	ajtajához…
Arrébb	gördültek,	most	már	Strike	volt	felül.	Megpróbált	újabb	csapást

mérni	Laing	fejére,	de	az	pont	olyan	gyorsan	reagált,	mint	a	szorítóban:	az
egyik	 keze	 elhárította	 az	 ütést,	 a	másik	 pedig	már	 ott	 is	 volt	 Strike	 álla
alatt,	 egyre	 feljebb	 kényszerítve	 a	 fejét…	Strike	megint	meglendítette	 az
öklét,	bár	nem	is	látta,	hová	üt;	csontot	talált,	hallotta	a	reccsenést…
És	 akkor	 Laing	 óriási	 ökle	 a	 semmiből	 az	 arca	 közepébe	 csapódott.

Érezte,	hogy	eltörik	az	orra,	ömlött	a	vér	mindenhová,	ahogy	az	ütés	ereje
hátradobta;	a	szeme	úgy	könnyezett,	hogy	mindent	csak	homályosan	látott.
Laing	 nyögve,	 lihegve	 ledobta	 magáról…	 mint	 egy	 bűvész,	 mintha	 a
levegőből	varázsolta	volna	elő	azt	a	húsvágó	kést…
Strike	félig	vakon,	vérrel	 teli	szájjal	 látta	meg	a	holdfény	csillanását	a

pengén,	 és	 rögtön	 felé	 rúgott	 a	 műlábával	 –	 tompa,	 fémes	 csörrenés
jelezte,	 hogy	 a	 kés	 lecsúszott	 a	 bokájaként	 funkcionáló	 acélcsőről,	 de



máris	újra	a	magasba	emelkedett…
–	Na,	nem,	te	szemét	geci!
Shanker	 fejfogással	kapta	elhátulról.	Strike	szerencsétlen	módon	a	kés

után	 kapott,	 ami	 végighasította	 a	 tenyerét.	 Shanker	 és	 Laing	 a	 földön
hemperegve	 birkóztak;	 a	 skót	 jóval	 nagyobb	 volt,	 és	 rövidesen	 már
nyerésre	 állt.	 Strike	 ismét	 jó	 erősen	 belerúgott	 a	 késbe	 a	 műlábával,	 és
ezúttal	 sikerült	 is	kirúgnia	Laing	kezéből.	Most	már	Shanker	 segítségére
tudott	sietni,	és	leszorítani	Lainget	a	földre.
–	Hagyd	abba	vagy	ku’vára	megszúrlak!	–	ordított	Shanker,	két	karja	a

skót	nyakán,	aki	meg	tekergett	és	káromkodott,	két	óriási	 tenyere	ökölbe
szorult,	törött	állkapcsa	megereszkedve	lógott.	–	Nem	csak	neked	van	ám
késed,	te	kövér	szar!
Strike	 előráncigálta	 a	 bilincset	 –	 ez	 volt	 a	 legdrágább	 dolog,	 amit	 a

Különleges	Nyomozó	Egységből	magával	hozott.	Mindkettejük	összesített
erejére	 szükség	 volt,	 hogy	 Lainget	 olyan	 testhelyzetbe	 fordítsák,	 hogy
meg	 lehessen	bilincselni,	a	két	vastag	csuklót	szilárdan	összekötni	a	háta
mögött,	míg	a	skót	folyamatos	obszcenitásokat	köpködött	rájuk.
Most,	hogy	már	nem	kellett	feltétlenül	lefognia	Lainget,	Shanker	olyan

erővel	 rúgta	 hasba,	 hogy	 a	 férfi	 vékonyka,	 sípoló	 hangot	 hallatva
ideiglenesen	elnémult.
–	Jól	vagy,	Bunsen?	Bunsen,	hol	kapott	el?
Strike	hátradőlt	 a	 sütőnek.	A	vágás	a	 fülén	bőségesen	vérzett,	 ahogy	a

felhasított	jobb	tenyere	is;	de	leginkább	a	nagyon	gyorsan	feldagadó	orra
aggasztotta,	 mert	 a	 vértől,	 ami	 a	 szájába	 ömlött	 belőle,	 csak	 nehezen
kapott	levegőt.
–	Na,	tessék,	Bunsen	–	nyújtott	oda	neki	Shanker	egy	tekercs	vécépapírt,

miután	gyorsan	átkutatta	a	lakást.
–	 Kösz	 –	 nyögte	 Strike	 a	 papír	 mögül.	 Annyit	 tömködött	 belőle	 az

orrlyukaiba,	amennyit	csak	tudott,	aztán	lenézett	Laingre.	–	Jó,	hogy	ismét
találkozunk,	Ray!
A	 még	 mindig	 levegőért	 kapkodó	 Laing	 nem	 felelt.	 Kopasz	 feje

megcsillant	kissé	a	holdfényben,	akár	a	kése	pengéje.
–	 Aszittem,	 ’szt	 mondtad,	 Donaldnak	 hívják	 –	 jegyezte	 meg	 Shanker

kíváncsian,	 ahogy	 Laing	 mozgolódni	 kezdett	 a	 padlón.	 Shanker	 megint
hasba	rúgta.
–	 Úgy	 is	 hívják	 –	 felelte	 Strike	 –,	 de	 hagyd	 már	 abba,	 a	 francba,	 ne

rugdosd!	Ha	eltörik	valamije,	mehetünk	a	bíróságra.



–	Akkó’	meg	mér ’	szólítottad…?
–	Hát	 azért…	–	 nézett	 le	 a	 padlóra	 Strike	 –,	 és	 ne	 is	 nyúlj	 semmihez,

Shanker,	nem	akarom,	hogy	bármin	 rajta	 legyen	az	ujjlenyomatod…	hát
azért,	 mert	 Donnie-nak	 van	 egy	 kölcsönvett	 személyazonossága	 is.
Amikor	 nem	 itt	 van	 –	 indult	 közben	 a	 hűtő	 felé,	 és	 még	 sértetlen,
gumikesztyűs	 bal	 kezét	 a	 fogantyújára	 tette	 –,	 akkor	 ő	 a	 hősies,
leszázalékolt	 tűzoltó,	Ray	Williams,	 és	 Finchley-ben	 lakik	Hazel	 Furley-
vel.
Strike	kinyitotta	a	hűtőt,	és	még	mindig	a	bal	kezével	a	fagyasztó	részt

is.
Ott	 hevertek	Kelsey	Platt	mellei,	mostanra	 fügeszerűen	összeszáradva,

sárgás,	cserzett	bőrre	emlékeztető	csomók.	Mellettük	Lila	Monkton	ujjai,	a
körmei	 lilára	 festve,	 rajtuk	Laing	mély	 fognyomai.	Hátrébb	 két	 levágott
fül,	melyeken	még	mindig	ott	 lógott	 a	 két	 kis	műanyag	 fagyi,	 és	 valami
összekaszabolt	húsdarab,	amiben	még	ki	lehetett	venni	a	két	orrlyukat.
–	Azt	a	kurva!	–	tört	ki	Shankerből,	aki	Strike	mögött	szintén	odahajolt.

–	Azt	a	kurva,	Bunsen,	ezek…
Strike	becsukta	a	 fagyasztót	és	a	hűtő	ajtaját	 is,	 és	megint	a	 foglyához

fordult.
Laing	 most	 már	 csendben	 feküdt	 ott.	 Strike	 biztos	 volt	 benne,	 hogy

ravasz	 rókaészjárása	 máris	 azon	 pörög,	 hogy	 fordíthatná	 előnyére	 a
helyzetet,	 hogy	 próbálhatná	 azt	 állítani,	 hogy	 Strike	 csalta	 csapdába,	 ő
hozta	ide	a	bizonyítékokat	vagy	megbabrálta	őket.
–	Igazán	felismerhettelek	volna,	nem,	Donnie?	–	folytatta	Strike,	és	jobb

kezére	 vécépapírt	 tekert,	 hogy	 elállítsa	 a	 vérzést.	 Ahogy	 a	 halovány
holdfény	 besütött	 a	 koszos	 ablakon,	 épp	 csak	 ki	 tudta	 venni	 Laing
arcvonásait	 a	 szteroidok	meg	 a	mozgáshiány	 által	 valaha	 feszes	 izmaira
rakott	sok-sok	kilónyi	plusz	alatt.	Így	kövéren,	kiszáradt,	beteg	bőrével,	a
szakállal,	 amivel	 nyilván	 a	 himlőhelyeket	 akarta	 elrejteni	 az	 arcán,	 a
gondosan	 kopaszra	 borotvált	 fejével	 meg	 a	 jól	 eljátszott	 csoszogó
járásával	Laing	legalább	tíz	évvel	tűnt	idősebbnek	a	valódi	koránál.	–	Fel
kellett	 volna	 ismerjelek,	 amint	 ajtót	 nyitottál	 Hazelnél	 –	 mondta	 tovább
Strike.	 –	 Csak	 hát	 eltakartad	 az	 arcodat,	 a	 kurva	 könnyeidet	 törölgetted,
ugye?	Mit	csináltál,	beledörzsöltél	valamit,	hogy	bedagadjanak?
Strike	megkínálta	Shankert	is,	aztán	rágyújtott.
–	 Azt	 az	 északnyugati	 kiejtést	 kicsit	 túljátszottad,	 most,	 hogy	 így

belegondolok.	 Azt	 ugye	 Gatesheadben	 szedted	 össze?	 Mindig	 is	 jól



utánzott	 embereket	 ez	 a	 mi	 Donnie-nk	 –	 fordult	 Shankerhez.	 –	 Látnod
kellett	 volna,	 ahogy	Oakley	 tizedest	 utánozta!	Ő	 volt	minden	 buli	 szíve-
lelke,	ez	a	Donnie.
Shanker	 ide-oda	 pillantott	 Strike	 és	 Laing	 között,	 láthatóan	 le	 volt

nyűgözve.	 Strike	 tovább	 szívta	 a	 cigarettáját,	 úgy	 nézett	 le	 a	 skótra.
Annyira	 szúrt	 és	 lüktetett	 az	 orra,	 hogy	 könnyezni	 kezdett	 tőle	 a	 szeme.
Csak	 egyetlenegyszer	 hallani	 akarta	 a	 gyilkos	 hangját,	 mielőtt	 kihívja	 a
rendőrséget.
–	Összevertél	 és	kiraboltál	 egy	 szenilis	öregasszonyt	Corbyban,	ugye,

Donnie?	Szegény	öreg	Mrs.	Williams!	Elhoztad	a	 fia	hősiességért	kapott
oklevelét,	 meg	 fogadok,	 hogy	 jó	 néhány	 papírját	 is.	 Tudtad,	 hogy
külföldre	ment.	Nem	olyan	nehéz	ellopni	valakinek	a	személyazonosságát,
ha	 már	 eleve	 van	 egy-két	 igazolvány	 az	 ember	 kezében.	 Azt	 könnyű
érvényes	 igazolvánnyá	alakítani,	átejthet	valami	magányos	nőt	vagy	egy-
két	figyelmetlen	rendőrt	is.
Laing	 némán	 hevert	 a	 koszos	 padlón,	 de	 Strike	 szinte	 érezte,	 ahogy

őrülten	forognak	a	kerekek	a	mocskos,	kétségbeesett	agyában.
–	 Accutane-t	 is	 találtam	 a	 házukban	 –	 mesélte	 Strike	 Shankernek.	 –

Pattanásokra	használt	gyógyszer,	de	jó	apszoriatikus	ízületi	gyulladásra	is.
Már	 akkor	 tudhattam	 volna.	 Kelsey	 szobájában	 rejtegette.	 Csak	 Ray
Williamsnek	nem	volt	 ízületi	gyulladása.	Fogadok,	hogy	volt	egy	csomó
közös	kis	titkotok,	mi,	Donnie,	neked	meg	Kelsey-nek!	Felcukkoltad,	hogy
rólam	 meséltél,	 hogy	 pontosan	 ott	 kössön	 ki,	 ahol	 te	 akartad?	 Elvitted
motorozni,	 hogy	 ott	mászkálhass	 az	 irodám	körül…	úgy	 tettél,	mint	 aki
elviszi	a	postára	a	leveleit…	behoztad	neki	az	én	hamis	válaszaimat…
–	Te	beteg	állat!	–	szólalt	meg	undorral	Shanker.	Odahajolt	Lainghez,	a

cigarettája	 parazsát	 az	 arcához	 közelítve	 nyilvánvalóan	 nagyon	 szerette
volna	bántani.
–	És	ne	is	égesd	meg,	Shanker!	–	utasította	Strike	a	telefonját	előkapva.

–	Jobb,	ha	most	lelépsz,	hívom	a	zsarukat.
Tárcsázta	a	 rendőrség	 számát,	 és	megadta	nekik	a	címet.	Azt	 adta	elő,

hogy	 követte	 Lainget	 a	 klubba,	 utána	 pedig	 haza,	 összevitatkoztak,	 és
Laing	 megtámadta.	 Senkinek	 nem	 kellett	 tudnia,	 hogy	 Shanker	 is	 benne
volt,	 ahogy	 azt	 se,	 hogy	 Strike	 feltörte	 Laing	 ajtaját.	 Persze,	 a	 beszívott
szomszéd	lehet,	hogy	beszélni	fog,	de	Strike	úgy	gondolta,	a	fiatalember
inkább	 kimaradna	 az	 egészből,	 mint	 hogy	 egy	 bíróságon	 mérjék	 fel	 a
beszámíthatóságát	meg	a	kábítószerekkel	való	kapcsolatát.



–	 Ezt	 fogd	 és	 szabadulj	meg	 tőle	 –	 hámozta	 le	magáról	 a	 láthatósági
mellényt	Strike,	és	Shanker	kezébe	nyomta.	–	Meg	ezt	a	gázpalackot	is!
–	Jó’	van,	Bunsen.	Biztos,	hogy	megmaradol	vele	kettesbe’?	–	tette	még

hozzá;	a	tekintete	Strike	törött	orrára,	vérző	fülére	és	kezére	tévedt.
–	Hát	persze	–	felelte	Strike	kissé	meg	is	hatódva.
Hallotta,	 ahogy	 a	 szomszéd	 szobában	 Shanker	 felkapja	 a	 fém

gázpalackot,	 aztán	 nem	 sokkal	 később	 látta	 is,	 ahogy	 elmegy	 a
konyhaablak	előtt	kint,	az	erkélyen.
–	SHANKER!
Öreg	barátja	olyan	gyorsan	ott	termett	újra	a	konyhában,	hogy	minden

bizonnyal	 szaladnia	kellett.	A	nehéz	gázpalackot	 felemelte,	de	 látta,	hogy
Laing	még	mindig	megbilincselve,	némán	hever	a	földön,	Strike	pedig	a
sütőnek	dőlve	dohányzik.
–	Kurva	életbe’	má’,	Bunsen,	aszittem	rád	ugrott!
–	Shanker,	tudnál	szerezni	egy	kocsit	és	elvinni	engem	valahová	holnap

délelőtt?	Adok…
Lenézett	a	csupasz	csuklójára.	Tegnap	eladta	az	óráját,	abból	a	pénzből

fizette	Shanker	mai	szolgálatait.	Mi	mást	tehetne	még	pénzzé?
–	 Figyi,	 Shanker,	 tudod,	 hogy	 ebből	 jönni	 fog	 pénz.	 Adj	 néhány

hónapot,	és	dőlni	fognak	az	ügyfelek.
–	Jó’	van	az,	Bunsen	–	felelte	rövid	gondolkodás	után	Shanker.	–	Addig

lóghatol	nekem.
–	Komolyan?
–	 Aha	 –	 fordult	 megint	 az	 ajtó	 felé	 a	 másik.	 –	 Hívjá’	 föl,	 amikó’

mehetünk	holnap.	Megyek,	azt	szerzek	kocsit.
–	De	nehogy	lopj	egyet!	–	kiabált	utána	Strike.
Alig	 másodpercekkel	 azután,	 hogy	 Shanker	 másodszor	 is	 elment	 a

konyhaablak	 előtt,	 Strike	 már	 meg	 is	 hallotta	 a	 távolban	 a	 rendőrségi
szirénákat.
–	Már	jönnek	is,	Donnie!	–	szólt	oda	a	padlóra.
Donald	Laing	ekkor	szólt	Strike-hoz	a	saját	hangján	először	és	utoljára

is:	–	Az	anyád	–	mondta	mély	skót	kiejtésével	–	egy	kibaszott	kurva	volt!
Strike	elnevette	magát.
–	 Az	 lehet	 –	 felelte,	 és	 csak	 dohányzott	 és	 vérzett	 tovább	 a	 sötétben,

miközben	 a	 szirénák	 közeledtek.	 –	 De	 szeretett,	 Donnie.	 Azt	 hallottam,
téged	le	se	szart	a	tiéd,	amilyen	kis	zsarufattya	voltál.
Laing	vadul	vergődni	kezdett,	sikertelenül	próbálva	kiszabadulni,	de	két



karjával	a	háta	mögött	csak	az	oldalán	pörgött.
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A	redcap,	a	redcap,	before	the	kiss…
(Vörös	sapka,	vörös	sapka,	a	csók	előtt…)

Blue	Öyster	Cult:	‘Before	the	Kiss’
(A	csók	előtt)

Strike	 aznap	 este	 már	 nem	 találkozott	 Carverrel.	 Gyanította,	 hogy	 a
felügyelő	 inkább	 lőné	 térden	 magát,	 mint	 hogy	 most	 elé	 álljon.	 Két
ismeretlen	 bűnügyis	 hallgatta	 ki	 a	 baleseti	 osztály	 egy	 kis	 szobájában	 a
mindenféle	orvosi	ellátások	között,	amiket	a	sérülései	 igényeltek.	A	fülét
összevarrták,	 bekötötték	 a	 felhasított	 tenyerét,	 ellátták	 a	 hátát	 is,	 ahol
megvágta	 a	 leeső	 machete,	 és	 életében	 immár	 harmadszor	 igen
fájdalmasan	 viszonylag	 szimmetrikusra	 alakították	 vissza	 az	 orrát.	 Az
alkalmas	 szünetekben	 Strike	 értelmesen,	 tisztán	 előadta	 a	 rendőröknek	 a
gondolatmenetet,	 ami	 elvezette	 Lainghez.	Gondosan	 hozzátette,	 hogy	 ezt
az	információt	két	hete	telefonon	elmondta	Carver	egy	beosztottjának,	és	ő
maga	is	próbálta	közölni	a	felügyelővel,	amikor	legutóbb	beszéltek.
–	 Ezt	miért	 is	 nem	 írják	 le?	 –	 kérdezte	 a	 némán	 ülő	 rendőröket,	 akik

csak	bámultak	rá.	A	fiatalabb	lefirkantott	valami	rövidet.
–	Ráadásul	–	folytatta	Strike	–	írtam	egy	levelet	is,	és	elküldtem	Carver

felügyelőnek,	ajánlottan.	Már	tegnap	meg	kellett	volna	kapnia.
–	Ajánlottan	küldte?	–	ismételte	az	idősebb	rendőr,	egy	szomorú	szemű,

bajuszos	pasas.
–	 Pontosan	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Gondoltam,	 bebiztosítom,	 hogy	 ne

nagyon	veszíthessék	el.
A	rendőr	most	már	jóval	részletesebben	jegyzetelni	kezdett.
Strike	azt	a	történetet	adta	elő,	hogy	mivel	gyanította,	a	rendőrség	nem

veszi	komolyan	a	Lainggel	kapcsolatos	gyanúit,	ő	tovább	figyelte	a	skótot.
Követte	a	klubba,	mert	aggódott,	nem	egy	újabb	nőt	próbál-e	összeszedni,
aztán	utánament	a	 lakására	 is,	 és	úgy	döntött,	beszél	vele.	Nem	szólt	egy
szót	sem	Alyssáról,	aki	 remekül	 játszotta	a	helyettes	 titkárnő	szerepét,	és



Shankerről	 sem,	 akinek	 erőteljes	 közbeavatkozása	bizonyosan	 jó	néhány
további	szúrt	sebtől	mentette	meg.
–	A	legszebb	az	lesz	–	közölte	a	rendőrökkel	–,	hogy	meg	kell	keresni

ezt	a	Ritchie,	vagy	máskor	Dickie	nevű	pasast,	akinek	a	motorját	úgy	tűnik,
néha	elkérte.	Hazeltől	biztos	megtudhatnak	róla	valamit.	Folyton	ez	a	pasas
igazolt	neki	alibiket.	Gondolom,	ő	is	valami	kisstílű	bűnöző,	és	biztos	azt
gondolta,	 csak	 segít	 Laingnek	 csalni	 Hazelt	 vagy	 egy	 kis	 biztosítási
csalásban.	Nem	tűnik	különösebben	okosnak.	Szerintem	elég	hamar	beadja
a	derekát,	ha	megtudja,	hogy	gyilkosságról	van	szó.
Az	 orvosok	 és	 rendőrök	 végül	 hajnali	 ötkor	 úgy	 döntöttek,	 több

válaszra	már	nincs	szükségük	Strike-tól.	Nemet	mondott	a	felajánlásukra,
hogy	 hazaviszik;	 azt	 sejtette,	 legalább	 részben	 azért	 mondták,	 hogy	 a
lehető	legtovább	szemmel	tudják	tartani.
–	 Nem	 akarnánk,	 hogy	 ez	 kiderüljön,	 mielőtt	 a	 családokkal	 beszélni

tudunk	–	mondta	a	fiatalabb	rendőr,	akinek	tejfelszőke	haja	szinte	világított
a	ház	udvarán,	az	egyszínű	hajnalban,	amikor	elköszöntek	egymástól.
–	Én	aztán	nem	megyek	a	sajtóhoz	–	ásított	nagyot	Strike,	és	a	zsebeit

tapogatva	kereste	a	maradék	cigarettáját.	–	Nekem	ma	más	dolgom	van.
Már	el	is	indult,	amikor	eszébe	jutott	még	valami.
–	 És	 mi	 volt	 a	 templomos	 kapcsolat?	 Brockbank…	 miért	 gondolta

Carver,	hogy	ő	lehet	az?
–	Ja,	az	–	a	bajuszos	rendőrnek	láthatóan	nem	nagyon	akaródzott	erről

beszélnie.	 –	 Volt	 egy	 ifjúsági	 munkatárs,	 aki	 átment	 Finchley-ből
Brixtonba…	 mondjuk	 nem	 vezetett	 sehová	 a	 nyom.	 De…	 –	 tette	 hozzá
némi	 daccal	 a	 hangjában	 –	 végül	 elkaptuk.	 Brockbanket.	 Egy
hajléktalanszállóról	jött	egy	bejelentés	tegnap.
–	Szép	munka	–	bólintott	Strike.	–	A	lapok	imádják	a	pedofilokat.	Én	a

maguk	helyében	ezzel	kezdenék,	amikor	majd	beszélnek	velük.
Egyik	 rendőr	 sem	mosolygott.	Strike	 jó	 reggelt	kívánt	nekik	és	 eljött;

azon	gondolkodott,	vajon	van-e	nála	pénz	taxira,	és	a	bal	kezében	fogta	a
cigarettát,	mert	az	érzéstelenítő	még	nem	ment	ki	teljesen	a	jobból.	Szúrt	a
törött	orra	a	hűvös	reggeli	levegőben.

–	Kibaszott	Yorkshire-be?	–	kérdezte	Shanker	a	telefonban,	miután	felhívta
Strike-ot	 és	 közölte,	 hogy	 megvan	 a	 kocsi,	 az	 pedig	 megmondta	 neki,
hová	akar	menni.	–	Yorkshire-be?



–	Mashamba	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Figyelj,	 már	mondtam,	 annyit	 fizetek,
amennyit	 akarsz,	 amint	 lesz	 pénzem.	 Egy	 esküvőről	 van	 szó,	 és	 nem
akarom	lekésni.	Már	 így	 is	elég	szorosan	vagyunk	az	 idővel…	amennyit
csak	akarsz,	Shanker,	a	szavamat	adom,	és	amint	tudom,	kifizetem.
–	’Szt	kinek	a	esküvője?
–	Robiné.
–	 Áh	 –	 mondta	 Shanker.	 Mintha	 örült	 volna.	 –	 Jó’	 van,	 hát	 abba’	 a’

esetbe’,	Bunsen,	e’viszlek.	Mondtam	én,	hogy	nem	kellett	vóna…
–	…igen,	igen…
–	…	Alyssa	is	megmondta…
–	Bizony	megmondta,	jó	kurva	hangosan.
Strike	 erősen	 gyanította,	 hogy	 Shanker	 mostanában	 viszonyt	 folytat

Alyssával.	Nem	nagyon	 tudott	más	magyarázatot	 adni	 rá,	miért	 javasolta
ilyen	gyorsan	a	lányt,	amikor	Strike	elmondta	neki,	egy	nőre	van	szükség,
aki	veszélytelen,	de	kulcsfontosságú	részt	kell	játsszon	Donald	Laing	lépre
csalásában.	 Alyssa	 száz	 fontot	 kért	 a	 munkáért,	 és	 biztosította	 Strike-ot,
hogy	jóval	nagyobb	összeget	mondott	volna,	ha	nem	érezné	mélységesen
lekötelezve	magát	a	társának.
–	Shanker,	ezt	megbeszélhetjük	út	közben.	Ennem	kell	és	zuhanyoznom.

Kurva	nagy	szerencse	kell,	hogy	odaérjünk.
Így	 hát	 most	 északnak	 tartottak	 egy	 Mercedesben,	 amit	 Shanker

kölcsönkért	 valahonnan;	 hogy	 honnan,	 azt	 Strike	 nem	 firtatta.	 Mivel	 az
utóbbi	 néhány	 éjszaka	 szinte	 alig	 aludt,	 a	 nyomozó	 elbóbiskolt	 az	 első
száz	 kilométeren,	 és	 kis	 horkantással	 ébredt,	 amikor	 rezegni	 kezdett	 a
zsebében	a	telefonja.
–	Strike	–	szólt	bele	álmosan.
–	Kurva	szép	munka,	öregem!	–	válaszolta	Wardle.
A	 hangjából	 nem	 egészen	 ugyanez	 jött	 le.	 Végül	 is	 Wardle	 vezette	 a

nyomozást,	 amikor	 Ray	 Williamst	 tisztázták	 minden	 gyanú	 alól	 Kelsey
halálában.
–	Köszi	–	felelte	Strike.	–	Ugye	tudja,	hogy	most	már	tényleg	maga	az

egyetlen	zsaru	Londonban,	aki	hajlandó	velem	szóba	állni?
–	Ugyan	már	–	szedte	össze	magát	kissé	Wardle.	–	A	minőség	fontosabb

a	mennyiségnél.	Gondoltam,	tudni	szeretné,	máris	megtaláltuk	Richardot,
és	énekel	is,	mint	a	kanári.
–	Richardot…	–	mormolta	Strike.
Úgy	érezte,	mintha	kiesett	volna	a	kimerült	agyából	minden	részlet,	ami



előtte	 hónapokig	 foglalkoztatta.	 Az	 ablaka	 előtt	 kellemes	 látványt
nyújtottak	az	elsuhanó	fák,	a	nyári	zöld.	Úgy	érezte,	napokig	tudna	aludni.
–	Ritchie-t…	Dickie-t…	a	motorost!	–	sorolta	Wardle.
–	Ja,	igen!	–	Strike	szórakozottan	megvakarta	az	összevarrt	fülét,	majd

káromkodott	 egy	 nagyot.	 –	Kurva	 élet,	 ez	 fájt…	 elnézést…	 akkor	máris
beszélt?
–	Nem	épp	egy	okos	gyerek	–	mondta	Wardle.	–	Nála	 is	 találtunk	egy

csomó	lopott	cuccot.
–	 Gondoltam	 is,	 hogy	 Donnie	 minden	 bizonnyal	 így	 szerez	 pénzt.

Mindig	is	ügyes	tolvaj	volt.
–	 Egy	 kis	 bandájuk	 volt	 nekik.	 Semmi	 komoly,	 csak	 egy	 csomó	 piti

seftelés.	 Egyedül	 Ritchie	 tudta,	 hogy	 Laingnek	 van	 egy	 másik
személyazonossága;	azt	hitte,	a	biztosítási	csalás	miatt.	Laing	hármukat	is
megkérte,	hogy	erősítsék	meg,	hogy	velük	volt,	és	 tegyenek	úgy,	mintha
az	 a	 kirándulás	 Shoreham-by-Sea-be	 azon	 a	 hétvégén	 lett	 volna,	 amikor
megölte	 Kelsey-t.	 Úgy	 néz	 ki,	 azt	 mondta	 nekik,	 hogy	 van	 valahol	 egy
másik	csaj,	csak	nem	akarja,	hogy	Hazel	megtudja.
–	Hát,	mindig	is	meg	tudott	győzni	egyeseket	ez	a	Laing	–	jutott	eszébe

Strike-nak	 a	 nyomozótiszt	Cipruson,	 aki	 olyan	 simán	 felmentette	 a	 nemi
erőszak	vádja	alól.
–	De	hogy	jött	rá,	hogy	nem	azon	a	hétvégén	voltak	ott?	–	érdeklődött

kíváncsian	Wardle.	–	Csináltak	 fényképeket	meg	minden…	honnan	 tudta,
hogy	nem	ezen	a	legénybúcsús	hétvégén	voltak,	amikor	Kelsey	meghalt?
–	Áh	–	felelte	Strike.	–	Az	iringóból.
–	Miből?
–	A	tengerparti	iringóból	–	ismételte	Strike.	–	Az	iringó	nem	áprilisban

nyílik.	Nyáron	és	ősszel…	a	fél	gyerekkoromat	Cornwallban	töltöttem.	Az
a	 kép	 Laingről	meg	Ritchie-ről	 a	 parton…	 ott	 volt	 rajta	 az	 iringó.	Már
akkor	rá	kellett	volna	jönnöm…	csak	folyton	elvonták	a	figyelmemet.
Miután	 Wardle	 letette,	 Strike	 csak	 nézte	 a	 szélvédőn	 át	 az	 elsuhanó

mezőket	 és	 fákat,	 és	 visszagondolt	 az	 elmúlt	 három	 hónapra.	Nem	 hitte,
hogy	Laing	valaha	tudott	volna	Brittanyról	vagy	Brockbankről,	de	ahhoz
azért	 minden	 bizonnyal	 eleget	 kutakodott,	 hogy	 ismerje	 Whittaker
tárgyalásának	történetét,	azt,	hogy	a	férfi	a	vádlottak	padján	is	a	’Mistress
of	the	Salmon	Salt’-ot	idézte.	Mintha	Laing	csaliként	keréknyomokat	adott
volna	elé,	de	fogalma	sem	volt,	mekkora	sikerrel	járt.
Shanker	bekapcsolta	a	rádiót.	Strike	ugyan	szívesen	aludt	volna	tovább,



de	 nem	 panaszkodott;	 lehúzta	 az	 ablakot,	 és	 elszívott	 egy	 cigarettát.	 Az
egyre	 ragyogóbb	 napfényben	 hirtelen	 felfigyelt	 rá,	 hogy	 az	 olasz
öltönyén,	 amit	 gondolkodás	nélkül	vett	 fel,	 kis	 szaft-	 és	vörösbor-foltok
vannak.	 A	 megszáradt	 darabok	 nagyját	 ledörzsölte,	 de	 erről	 hirtelen
valami	más	is	eszébe	jutott.
–	Ó,	bassza	meg!
–	Namiva’?
–	Elfelejtettem	szakítani	valakivel.
Shanker	elnevette	magát.	Strike	is	elmosolyodott	halványan,	ami	fájt	is

neki.	Fájt	az	egész	arca.
–	Akkó’	most	azér ’	megyünk,	hogy	megállítsuk	a	esküvőt,	Bunsen?
–	Ugyan,	dehogy	–	felelte	Strike,	és	újabb	cigarettát	húzott	elő.	–	Meg

vagyok	hívva.	Barát	vagyok.	Vendég.
–	 Há’	 kirúgtad	 –	 jegyezte	 meg	 Shanker.	 –	 Az	 nem	 olyan	 bará’ságos

dolog	ottan,	ahonnét	én	jövök.
Strike	 inkább	 nem	 vágott	 azzal	 vissza,	 hogy	 Shanker	 alig	 ismer

olyanokat,	akiknek	bármikor	is	volt	állásuk.
–	Olyan,	mint	a	anyád	–	szólalt	meg	Shanker	egy	hosszabb	szünet	után.
–	Ki	olyan?
–	Ez	a	te	Robinod.	Kedves.	Meg	aka’ta	védeni	a	gyereket.
Strike	nem	nagyon	tudta	volna	indokolni,	miért	is	ne	mentene	meg	egy

gyereket	 –	 egy	olyan	 embernek,	 akit	 tizenhat	 éves	 korában	 az	 út	mellől,
vérezve	mentettek	meg.
–	Hát,	de	most	megpróbálom	visszaszerezni,	 nem?	De	ha	 legközelebb

felhív…	ha	felhív…
–	Igen,	igen,	akkó’	szólok,	Bunsen.
Az	 oldalsó	 tükörben	 Strike	 olyan	 arcot	 látott,	 ami	 lehetett	 volna	 egy

autóbaleset	áldozatáé	is.	Az	orra	hatalmasra,	lilára	dagadt,	a	bal	füle	pedig
mintha	fekete	lett	volna.	Rendes	napfénynél	már	látta,	hogy	sietős	balkezes
borotválkozási	 kísérlete	 nem	 járt	 teljes	 sikerrel.	 Elképzelte,	 ahogy
besurran	a	templom	hátuljába,	aztán	rájött,	mennyire	feltűnő	jelenség	lesz,
és	micsoda	 jelenet	 lesz,	 ha	 Robin	 kitalálja,	 hogy	 nem	 akarja	 látni.	 Nem
akarta	elrontani	neki	ezt	a	napot.	Magában	megfogadta,	hogy	ha	megkérik,
távozzon,	rögtön	eleget	tesz	a	kérésnek.
–	BUNSEN!	–	kiabált	rá	izgatottan	Shanker;	Strike	összerezzent.
Shanker	felhangosította	a	rádiót.
–	…letartóztattak	 egy	 embert	 a	 shacklewelli	 hasfelmetsző	 rémtetteihez



kapcsolódóan.	Egy	Wollaston	Close-i	 lakás	átkutatása	után	a	rendőrség	a
34	éves	Donald	Lainget	vádolta	meg	Kelsey	Platt,	Heather	Smart,	Martina
Rossi	és	Sadie	Roach	meggyilkolásával,	a	Lila	Monkton	elleni	gyilkossági
kísérlettel,	és	egy	hatodik,	meg	nem	nevezett	nő	ellen	elkövetett	súlyos	testi
sértéssel…
–	 Nem	 is	 mon’tak	 téged!	 –	 nézett	 rá	 Shanker,	 amikor	 vége	 volt	 a

híreknek.	Csalódott	volt	a	hangja.
–	 Persze	 hogy	 nem	 –	 felelte	 Strike,	 és	 rá	 egyáltalán	 nem	 jellemző

módon	idegesnek	érezte	magát	egy	kicsit.	Épp	az	előbb	mentek	el	az	első,
Masham	 felé	 mutató	 tábla	 mellett.	 –	 Majd	 fognak.	 Nem	 is	 baj,	 kell	 a
reklám,	ha	megint	be	akarom	indítani	a	céget.
Ösztönösen	 a	 csuklójára	 pillantott,	 mert	 elfelejtette,	 hogy	 már	 nincs

rajta	óra;	a	műszerfalon	nézte	meg	az	időt.
–	Lépj	oda	neki,	Shanker!	Már	így	is	lekéssük	az	elejét.
Úti	céljukhoz	közeledve	Strike-on	egyre	nagyobb	 izgalom	vett	erőt.	A

ceremónia	 elvileg	 húsz	 perccel	 azelőtt	 kezdődött	 el,	 hogy	 ők	 végre
felrobogtak	 a	 dombra	 Mashamban,	 és	 Strike	 a	 telefonja	 segítségével
kiderítette,	hol	is	a	templom.
–	Ott	 van!	 –	mutogatott	 lázasan	 a	 legnagyobb	 piactér	másik	 oldalára,

amit	 életében	 látott,	 és	 telis-teli	 volt	 ételt	 áruló	 standoknál	 álldogáló
emberekkel.	Míg	 Shanker	 nem	 igazán	 lassan	 körbement	 a	 tér	 szélén,	 jó
néhányan	dühösen	meg	is	bámulták;	egy	svájcisapkás	férfi	az	öklét	rázta	a
sebhelyes	pasasra,	aki	ilyen	felelőtlenül	száguldozik	itt,	Masham	nyugodt
főterén.
–	Parkolj	le	itt,	itt	bárhol!	–	szólt	rá	Strike;	két	sötétkék	Bentley-t	látott

meg	 fehér	 szalagokkal	 a	 tér	 túlsó	 végében,	 mellettük	 a	 sofőrök	 a
sapkájukkal	 a	 kezükben	 beszélgettek	 a	 napsütésben.	 Odanéztek,	 ahogy
Shanker	 lefékezett.	 Strike	 kikapcsolta	 a	 biztonsági	 övét.	 Már	 látta	 is	 a
templom	tornyát	a	fák	lombjai	felett.	Majdnem	hányingert	érzett,	nyilván	a
negyven	szál	cigaretta	miatt,	amit	az	éjszaka	során	elszívott,	de	okozhatta
az	alváshiány	vagy	Shanker	vezetési	stílusa	is.
Strike	 már	 jó	 néhány	 sietős	 lépést	 megtett	 a	 templom	 felé,	 amikor

visszaszaladt	a	barátjához.
–	Várj	meg!	Lehet,	hogy	nem	is	maradok.
Megint	 elsietett	 az	 ámuló	 sofőrök	 mellett;	 idegesen	 megigazította	 a

nyakkendőjét,	 aztán	 eszébe	 jutott,	milyen	 állapotban	 van	 az	 arca	meg	 az
öltönye	is,	és	eltűnődött,	ugyan	minek.



Sántikált	 tovább,	 be	 a	 kapun,	 át	 az	 elhagyatott	 templomkerten.	 A
nagyszerű	 templomépület	 a	 Szent	 Dionüszioszra	 emlékeztette	 Market
Harborough-ban,	 amikor	 még	 barátok	 voltak	 Robinnal.	 Olyan
vészterhesnek	 tűnt	 az	 álmos,	 napsütötte	 sírok	 csendje.	 Egy	 fura,	 szinte
pogány	 kinézetű,	 faragványokkal	 borított	 oszlop	 maradt	 el	 mellette
jobbról,	ahogy	a	nehéz	tölgyfa	kapuhoz	ment.
Egy	pillanatra	megdermedt,	ahogy	bal	kézzel	megragadta	a	kilincset.
–	 Áh,	 bassza	 meg	 –	 suttogta	 maga	 elé,	 és	 amilyen	 halkan	 csak	 tudta,

kinyitotta	a	kaput.
Rózsaillatba	 érkezett,	 yorkshire-i	 fehér	 rózsák	 ragyogtak	 magas

állványokon,	lógtak	csokrokban	a	teli	padsorok	végén.	Élénk	színű	kalap-
bozótos	húzódott	az	oltárig.	Szinte	senki	nem	fordult	hátra,	amikor	Strike
beóvakodott,	bár	akik	 igen,	azok	mind	megbámulták.	A	hátsó	 fal	mentén
elindult	oldalra,	és	az	oltárt	figyelte.
Robin	 fehér	 rózsakoszorút	 viselt	 hosszú,	 hullámos	 hajában.	 Az	 arcát

innen	nem	látta.	A	karján	nem	volt	gipsz.	Strike	még	ilyen	távolságból	is
ki	tudta	venni	az	alkarján	húzódó	hosszú,	lila	sebhelyet.
–	Akarod-e,	Robin	Venetia	Ellacott	–	 zengett	 fel	 a	 láthatatlan	plébános

hangja	 –	 ezt	 a	 férfit,	Matthew	 John	Cunliffe-et	 törvényes	 férjedül,	 a	mai
naptól	egymáséiként…
Kimerülten,	 feszülten,	 tekintetét	 Robinra	 függesztve	 Strike	 nem	 vette

észre,	milyen	közel	volt	már	az	egyik	virágdíszhez,	ami	egy	szép	tulipán
alakú	bronztalapzaton	állt.
–	 …jóban-rosszban,	 gazdagságban-szegénységben,	 betegségben-

egészségben,	míg	a	halál…
–	Ó,	a	picsába	–	suttogta	maga	elé	Strike.
A	 virágdísz,	 aminek	 nekiment,	 úgy	 dőlt	 el,	 mintha	 lassított	 felvétel

lenne,	és	 fülsüketítő	csörömpöléssel	ért	 földet.	A	gyülekezet	és	a	boldog
pár	egy	emberként	nézett	hátra.
–	Nos…	Jézusom,	nagyon	sajnálom…	–	hebegte	Strike	reménytelenül.
A	 tömeg	 közepében	 felnevetett	 valaki.	 A	 legtöbben	 rögtön	 vissza	 is

fordultak	 az	 oltár	 felé,	 de	 néhány	 vendég	 azért	 bámulta	 még	 egy	 kicsit
Strike-ot,	mielőtt	felocsúdott	volna.
–	…el	nem	választ?	–	fejezte	be	a	plébános	szenthez	illő	türelemmel.
A	 csodaszép	 menyasszony	 pedig,	 aki	 eddig	 egyetlenegyszer	 sem

mosolyodott	el	a	ceremónia	alatt,	hirtelen	felragyogott.
–	Akarom	–	mondta	 ki	Robin	 csengő	 hangon,	miközben	 nem	 is	 kővé



dermedt	arcú	ifjú	férje	szemébe	nézett,	hanem	annak	a	viharvert	férfinak	a
szemébe,	aki	épp	most	borította	fel	a	virágait.



Köszönetnyilvánítás

Nem	emlékszem	olyan	regényre,	aminek	az	írását	jobban	élveztem	volna,
mint	a	Gonosz	pályáét.	Ez	pedig	furcsa,	nem	is	csak	a	rémes	témája	miatt,
hanem	azért	is,	mert	ritkán	volt	az	életemben	elfoglaltabb	tizenkét	hónap,
ritkán	kellett	ilyen	sűrűn	váltogatnom	elkezdett	projektek	között,	ez	pedig
nem	a	 kedvenc	munkamódszerem.	Robert	Galbraith-et	 viszont	mindig	 is
saját,	 személyes	 kis	 játszóteremnek	 éreztem,	 aki	 ezúttal	 sem	 hagyott
cserben.

Köszönetet	kell	mondanom	a	szokásos	csapatomnak,	akik	gondoskodnak
róla,	 hogy	 ez	 a	 valaha	 titkos	 személyazonosságom	 továbbra	 is
szórakoztató	 marad:	 páratlan	 szerkesztőmnek,	 David	 Shelley-nek,	 aki
most	 már	 négy	 regényem	 keresztapja,	 és	 akivel	 olyan	 hasznos	 a
szerkesztés	 folyamata;	 csodálatos	 ügynökömnek	 és	 barátomnak,	 Neil
Blairnek,	 aki	 a	 kezdetektől	 Robert	 rendíthetetlen	 támogatója	 volt;
Deebynek	és	SOBE-nek,	 akik	elláttak	katonai	 részletekkel;	 a	Hátsó	Ajtós
Embernek,	 inkább	 nem	 hozom	 nyilvánosságra,	 hogy	 miért;	 Amanda
Donaldsonnak,	 Fiona	 Shapcottnak,	 Angela	 Milne-nek,	 Christine
Collingwoodnak,	 Simon	 Brownnak,	 Kaisa	 Tiensunak	 és	 Danni
Cameronnak,	akiknek	kemény	munkája	nélkül	nem	maradna	semmi	időm
a	 sajátomra;	 és	 a	 Mark	 Hutchinson–Nicky	 Stonehill–Rebecca	 Salt
álomcsapatnak,	akik	nélkül,	az	igazat	megvallva,	egy	idegroncs	lennék.

Külön	 köszönet	 jár	 MP-nek,	 aki	 lehetővé	 tett	 számomra	 egy	 izgalmas
látogatást	 a	 Királyi	 Katonai	 Rendészet	 (Egyesült	 Királyság)	 Különleges
Nyomozó	 Részlegének	 35-ös	 szekcióján,	 az	 edinburghi	 várban.
Köszönettel	 tartozom	 a	 két	 rendőrnőnek	 is,	 akik	 nem	 tartóztattak	 le,
amikor	 Barrow-in-Furnessben	 fényképeket	 készítettem	 a	 nukleáris
létesítmény	területéről.

Minden	 szövegírónak,	 aki	 valaha	 dolgozott	 a	 Blue	 Öyster	 Culttal:
köszönöm,	 hogy	 ilyen	 remek	 dalokat	 írtak,	 és	 megengedték,	 hogy
felhasználjak	belőlük	részleteket	ebben	a	regényben.



A	gyermekeimnek,	Deccának,	Davynek	és	Kenznek:	nincsenek	szavaim	rá,
mennyire	 szeretlek	 titeket,	 és	 szeretném	 megköszönni,	 hogy	 türelmesek
vagytok	velem	akkor	is,	amikor	különösen	erősen	jön	rám	az	írás.

Végül	és	leginkább:	köszönöm,	Neil.	Ebben	a	könyvben	senki	nem	segített
többet.
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Tunes	 LLC,	 London	 W1F	 9LD	 ‘Good	 to	 Feel	 Hungry	 (Eric	 Bloom,
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P.	 Shirley).	 Reproduced	 by	 permission	 of	 Six	 Pound	 Dog	 Music	 and
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permission	 of	 Sony/ATV	Music	Publishing	 (UK)	Ltd,	 Sony/	ATV	Tunes
LLC,	London	W1F	9LD	‘In	The	Presence	Of	Another	World’	Words	and
Music	by	Joseph	Bouchard	and	Samuel	Pearlman	©	1988,	Reproduced	by
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Reproduced	 by	 permission	 of	 Sony/ATV	 Music	 Publishing	 (UK)	 Ltd,
Sony/	ATV	Tunes	LLC,	London	W1F	9LD	‘Dominance	and	Submission’
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A	GABO	Kiadó

e-könyveiről

A	 könyv	 lehet	 fűzött,	 ragasztott,	 kemény	 borítós,	 vagy	 puha	 fedelű.	 A
legfontosabb	 mégis	 az,	 ami	 benne	 található.	 Az	 e-könyv	 új	 köntösbe
öltözteti	 az	 olvasmányokat,	 hogy	 azok	 se	 maradjanak	 le	 az	 olvasás
élményéről,	 akik	 lapozgatás	 helyett	 klikkelve	 keresik	 a	 legfrissebb
tartalmakat.
Fontosnak	 tartjuk,	 hogy	 bárhol,	 bármilyen	 készüléken	 olvashassa

könyveinket,	ezért	a	kemény	másolásvédelem	helyett	a	 felhasználást	nem
akadályozó	 vízjelezést	 választottuk.	 Példányát	 szabadon	 átmásolhatja
számítógépére,	 e-könyv	 olvasójára	 vagy	 telefonjára.	 A	 Dibook
rendszerében	 (www.dibook.hu)	 vásárolt	 könyveinkből	 mindig	 a
legfrissebb	verziószámú,	javított	másolatot	érheti	el.
Kiadónk	arra	törekszik,	hogy	olyan	könyveket	adjon	az	olvasók	kezébe,

amelyek	kifogástalanok,	ám	hibák	sajnos	mindig	előfordulhatnak.	Kérjük,
ha	 bármilyen	 szerkesztési	 hiányosságot	 vagy	 tévedést	 észlel	 e-
könyveinkben,	azt	jelezze	az	info@gabo.hu	e-mail	címen.

További	könyvek	és	érdekességek	a	kiadó	oldalán:	www.gabo.hu

E-könyveinket	itt	érheti	el:	www.dibook.hu

Kövessen	minket	Facebookon	is:	www.facebook.com/GABOKIADO
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Ha	tetszett	a	könyv,	olvassa	el	ezt	is

J.K.Rowling
Átmeneti	üresedés

A	teljes	e-könyv	megvásárolható	a	www.dibook.hu	oldalon

Első	rész
6.11	Átmeneti	üresedés	akkor	áll	fenn,	ha:

(a)	egy	helyi	tanácsnok	elmulasztja	határidőre	letenni	a	hivatali	esküt,
vagy
(b)	a	lemondását	tudomásul	vették,	vagy
(c)	elhalálozott…

	
	

CHARLES	ARNOLD-BAKER
Helyi	közigazgatás

Hetedik	kiadás

Vasárnap

Barry	 Fairbrother	 nem	 is	 akart	 házon	 kívül	 vacsorázni.	 Egész	 hétvégén
majd’	szétrobbant	a	feje,	és	kapkodnia	kellett,	hogy	határidőre	leadhassa	a
helyi	újságnak	a	cikket.
Ám	 a	 felesége	 kissé	 kimért	 és	 hallgatag	 volt	 ebéd	 közben,	 vagyis,

következtetett	 Barry,	 az	 évfordulós	 üdvözlőkártyával	 sem	 sikerült
enyhítenie	 azt	 a	 bűnét,	 hogy	 délelőtt	 bezárkózott	 a	 dolgozószobájába.
Rontott	a	dolgon,	hogy	Krystalról	írt,	akit	Mary	utált,	bár	úgy	tett,	mintha
nem	így	lenne.

http://www.dibook.hu


–	Mary,	szeretnélek	elvinni	vacsorázni	–	hazudta,	hogy	megtörje	a	jeget.
–	Tizenkilenc	év,	 srácok!	Tizenkilenc	év,	és	anyátok	még	sose	volt	 ilyen
szép!
Mary	 erre	 megenyhült	 és	 elmosolyodott,	 úgyhogy	 Barry	 telefonált	 a

golfklubba,	 mert	 az	 közel	 volt,	 és	 bizonyosan	 kaphattak	 asztalt.
Apróságokkal	próbált	örömöt	szerezni	a	feleségének,	mert	rájött,	hogy	a
majdnem	 húszévnyi	 együttélés	 alatt	 hányszor	 okozott	 csalódást	Marynek
fontos	dolgokban.	Sose	készakarva.	Egyszerűen	csak	nagyon	különbözött
az	elképzelésük	arról,	hogy	minek	jusson	a	legnagyobb	hely	az	életben.
Barry	és	Mary	négy	gyereke	már	kinőtt	abból	a	korból,	hogy	pesztrára

legyen	szükségük.	Épp	televíziót	néztek,	amikor	apjuk	utoljára	búcsút	vett
tőlük,	és	csak	Declan,	a	legfiatalabb	fordult	felé	és	intett	neki.
Barry	 füle	 mögött	 tovább	 zakatolt	 a	 fejfájás,	 amíg	 kitolatott	 a

felhajtóról	és	végighaladt	a	bájos	Pagford	városkán,	ahol	az	esküvőjük	óta
laktak.	 Lehajtottak	 a	 Templom	 soron,	 a	 meredek	 utcán,	 ahol	 drága,
masszív,	 hivalkodó	 viktoriánus	 házak	 álltak,	 befordultak	 a	 gótikus
utánzatú	templom	sarkánál,	amelyben	Barry	ikerlányai	egyszer	fölléptek	a
József	 és	 a	 színes,	 szélesvásznú	 álomkabátban,	 és	 átvágtak	 a	 főtéren,
ahonnan	jól	látszott	a	város	sziluettjét	uraló	romos	apátság	sötét	csontváza
a	dombtetőn,	a	háttérben	az	ibolyalila	éggel.
Miközben	 a	 kormánykerékkel	 manőverezve	 cikcakkozott	 az	 ismerős

kanyarokban,	Barry	csak	a	hibákra	tudott	gondolni,	amelyeket	bizonyosan
elkövetett,	 mert	 annyira	 sürgős	 volt	 elküldenie	 e-mailben	 a	 Yarvil	 és
vidéke	 újságnak	 a	 rohamtempóban	 összecsapott	 cikket.	 Az	 életben
bőbeszédű	és	megnyerő	volt,	de	ez	nehezen	jött	át	az	írásaiban.
A	golfklub	mindössze	négy	percre	volt	a	főtértől,	valamivel	túl	azon	a

ponton,	ahol	a	városka,	mintegy	utolsót	sóhajtva	elkezdett	szanaszét	álló,
ódon	 kunyhókká	 ritkulni.	 Barry	 leparkolta	 a	 kombit	 a	 klub	 étterme,	 a
Birdie	 előtt,	 és	 ült	 még	 egy	 percig	 a	 nyitott	 ajtajú	 autóban,	 amíg	Mary
átrúzsozta	 a	 száját.	 Az	 esti	 levegő	 kellemesen	 hűtötte	 az	 arcát.	 Figyelte,
ahogy	a	golfpálya	körvonalai	feloldódnak	a	szürkületben,	és	nem	értette,
miért	 nem	 lépett	 már	 ki	 a	 klubból.	 Rosszul	 golfozik,	 az	 ütései
egyenetlenek,	a	hendikepje	magas.	Annyi	minden	másra	kell	az	idő.	A	feje
csúnyábban	lüktetett,	mint	valaha.
Mary	 lekapcsolta	 a	 tükör	 lámpáját,	 majd	 becsukta	 maga	 után	 az

anyósülés	ajtaját.	Barry	megnyomta	a	kulcskarikán	az	automata	ajtózárat.
Felesége	 tűsarkai	 kopogtak	 az	 aszfalton,	 a	 zár	 sípolt,	 Barry	 pedig	 azon



töprengett,	hogy	elmúlik-e	vajon	az	evéstől	a	hányingere.
Abban	 a	 pillanatban	 sosem	 érzett	 kín	 hasított	 az	 agyába,	 mint	 egy

lövedék.	Alig	 érzékelte	 tőle	 azt	 az	 éles	 fájdalmat,	 amellyel	 térdre	 esett	 a
hideg	 aszfalton;	 koponyáját	 elöntötte	 a	 tűz	 és	 a	 vér,	 a	 szenvedés
elviselhetetlen	volt,	de	a	semmi	még	váratott	magára	egy	percet.
Mary	felsikoltott,	és	abba	sem	hagyta	a	sikoltozást.	Emberek	futottak	ki

a	bárból.	Az	egyik	visszarohant	az	épületbe,	hogy	megnézze,	nincs-e	ott	a
klub	 nyugdíjas	 orvosa.	 Egy	 házaspár,	 Barry	 és	 Mary	 ismerősei,	 az
étteremből	hallották	a	felbolydulást,	otthagyták	az	előételüket,	és	kisiettek,
hogy	lássák,	mit	tehetnek.	A	férj	hívta	a	mobilján	a	999-et.
A	mentőnek	a	szomszédos	Yarvil	városból	kellett	átjönnie,	így	huszonöt

percig	 tartott,	 amíg	megérkezett.	Mire	 a	 lüktető	 kék	 fény	 bevilágította	 a
jelenetet,	 Barry	 mozdulatlanul	 és	 érzéketlenül	 hevert	 saját	 hányásának
tócsájában;	 Mary	 mellette	 guggolt,	 szakadt	 térdű	 harisnyanadrágban,
szorongatta	a	férje	kezét,	zokogott,	és	Barry	nevét	suttogta.

Ha	érdekli	a	folytatás,	vásárolja	meg	a	teljes	e-könyvet	a	www.dibook.hu
oldalon.

Kiadónk	összes	könyve	a	www.gabo.hu	oldalon	nézhető	meg.

http://www.dibook.hu
http://www.gabo.hu
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