




Barbara Murray-nek,
aki egyszerre dolgozik szociális munkásként,
a Munkások Oktatási Társulásában, tanárként,

ugyanakkor feleség, anya, nagymama is,
elképesztő bridzsjátékos,

és
a világ legjobb anyósa.



Biz ők keresték mindenütt nyomát,
a hírét, s hogy hazája hol terült;
De mit se leltek. S az, mit sorsa szült,
a sok kemény s reménytelen csapás,
hogy kedvesét elhagyni kényszerült,
hosszú mese…

EDMUND SPENSER:
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Ha nem így lenne, akkor valahol valami semmivé válva eltűnne,
ami matematikailag abszurdum.
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Thoth könyve{2}
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Biz ily volt ő, kiről mesém sugall,
az igazság lovagja, Artegall…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Te is cornwalli vagy, itt születtél, itt nevelkedtél! – jelentette ki Dave
Polworth ingerülten. – A Strike nem is a rendes neved! Igazából Nancarrow-
nak kéne hívjanak. Most komolyan azt akarod mondani, hogy angolnak
mondanád magad?

A Victory kocsma annyira megtelt ezen a kellemesen meleg augusztusi
estén, hogy a vendégek tömege már kint hömpölygött előtte, az öbölhöz
levezető széles kőlépcsőkön. Polworth és Strike egy sarokasztalnál
üldögéltek, hogy néhány pint sörrel megünnepeljék Polworth
harminckilencedik születésnapját. Már húsz perce a cornwalli nacionalizmus
volt a téma, bár Strike-nak ez sokkal több időnek tűnt.

– Mondanám vajon, hogy angol vagyok? – gondolkodott el hangosan. –
Nem, inkább azt, hogy brit.

– Menj már a picsába! – háborodott fel Polworth. – Dehogy mondanád!
Csak fel akarsz húzni!

Ránézésre a két barát egymás szöges ellentétének tűnt. Polworth alacsony
volt és szikár, mint egy zsoké, a bőre napszítta, az arca máris ráncos, leégett
fejbőre át is látszott a ritkuló haján. A pólója gyűrött, mintha csak a padlóról
kapta volna fel, vagy a mosott ruhák közül a kosárból, a farmere pedig
szakadt. A bal alkarján Szent Pirán fekete-fehér keresztjét ábrázoló tetoválás,
jobb kezén pedig jókora sebhely, amelyet egy cápával való találkozásakor
szerzett.

Barátja, Strike meg úgy nézett ki, mint egy rossz formában lévő bokszoló;
egyébként valóban az is volt. Nagydarab, jóval 180 centi fölött, az orra kissé
ferde, sötét, sűrű haja göndör. Neki nem volt tetoválása, és a sűrűn növő



szakálla miatt folyamatosan borostás képe ellenére volt benne valami olyan
ápolt, alapvetően összeszedett, amiből sugárzott, hogy valaha rendőr vagy
katona lehetett.

– Te itt születtél! – ragaszkodott az igazához Polworth. – Szóval cornwalli
vagy!

– Az a baj, hogy ezzel az erővel te meg birminghami.
– Na, tényleg menj a picsába! – kiáltott fel Polworth, immár valóban

sértetten. – Két hónapos korom óta vagyok itt, anyám meg egy Trevelyan! Ez
identitás kérdése, azé, hogy itt mit érzel! – Azzal a mellkasára csapott a szíve
fölött. – Anyám családja évszázadok óta van Cornwallban…

– Ja, hát a vér és föld nekem sosem volt a…
– Hallottad, mi volt a legutóbbi felmérésnél? – torkolta le Polworth. –

„Mely etnikumból származik Ön?”, ez volt a kérdés, és a válaszadók fele,
érted, fele, azt ikszelte, hogy „cornwalli”, nem azt, hogy „angol”. Óriási
növekedés!

– Remek – felelte Strike. – És mi lesz legközelebb, lehet majd azt is
ikszelni, hogy „dumnoniai” meg hogy „római”?

– Na, csak beszélj ilyen kibaszottul leereszkedően – nézett rá Polworth –,
meglátod, mire lesz jó! Túl sokat voltál te a kibaszott Londonban, öreg…
Semmi baj azzal, ha az ember büszke rá, honnan származik. Semmi baj azzal,
ha a helyi közösségek vissza akarnak szerezni egy kis hatalmat
Westminstertől. A skótok fognak ebben elöl járni jövőre, meglátod! Amikor
majd függetlenednek, na, az lesz a jel! Akkor az országban mindenütt
beindulnak majd a kelta származásúak! Na, kérsz még egyet? – tette hozzá, és
Strike üres pohara felé intett.

Strike azért jött el a kocsmába, mert egy kis enyhülésre vágyott a
feszültségből, az aggodalomból, nem pedig azért, hogy a cornwalli politikáról
hallgasson dühödt kiselőadást. Polworth tizenhat éves korában lépett be a
Mebyon Kernow nevű nacionalista pártba, és úgy tűnt, a legutóbbi
találkozásuk óta eltelt nagyjából egy év alatt még szorosabbra fűzte velük a
szálakat. Dave általában úgy meg tudta nevettetni Strike-ot, mint szinte senki
más, de a cornwalli függetlenség ügyében nem ismert tréfát; Strike-ot viszont
nagyjából annyira izgatta ez a téma, mint a rövidáru vagy a
vonatmegfigyelés. Egy pillanatra átfutott az agyán, ne mondja-e azt, hogy
vissza kell mennie a nagynénjéékhez, de ez a kilátás legalább annyira
nyomasztónak tűnt, mint tovább hallgatni a barátja mérges tirádáit az olyan
szupermarketek ellen, akik nem voltak hajlandóak rátenni Szent Pirán



keresztjét a cornwalli eredetű termékekre.
– Aha, köszi – mondta, és átnyújtotta Dave-nek az üres poharát. Az

elindult a pulthoz, és közben számos ismerősének köszöngetett jobbra-balra.
Most, hogy egyedül maradt az asztalnál, Strike szórakozottan végignézett a

kocsmán, amelyet mindig is az igazi törzshelyének tartott. Az évek során
változott ugyan valamennyit, de még mindig felismerhetően ugyanaz a hely
volt, ahol tinédzserkoruk végén találkozgattak a cornwalli barátaival. Fura
kettősséget érzett – hogy ott van, ahová tartozik, és ahová sosem tartozott –,
egyszerre erős otthonosságot és kívülállást.

Ahogy a tekintete céltalanul ugrált a fapadlóról a falon függő hajós
nyomatokra, Strike hirtelen azon kapta magát, hogy egyenesen egy nő nagy,
szorongó szemébe néz, aki a pultnál állt egy barátnőjével. Hosszúkás, sápadt
arca volt, sötét, vállig érő hajában már ősz szálak is látszottak. Strike nem
találta ismerősnek, de az utóbbi egy órában már észrevette, hogy egyes
helyiek a nyakukat nyújtogatva nézegetik, vagy igyekeznek elkapni a
pillantását. Strike félrenézett, előhúzta a telefonját, és úgy tett, mintha
üzenetet írna.

Az ismerőseinek remek okuk volt beszélgetni vele, ha a hajlandóság
legkisebb jelét is mutatta, mert St. Mawesban, úgy tűnt, mindenki tudja, hogy
a nagynénjénél, Joannál előrehaladott petefészekrákot diagnosztizáltak tíz
nappal azelőtt, és erre Strike, a féltestvére, Lucy, és Lucy három gyereke
rögtön siettek Joanékhoz, hogy ahogy csak lehet, támogassák. Strike már egy
hete válaszolgatott kérdésekre, fogadta az együttérzést, és udvariasan
elutasította a felajánlott segítséget, valahányszor csak kimerészkedett a
házból. Elege volt már abból, hogy hányféleképpen lehet elmondani: „igen,
úgy néz ki, végstádium, és igen, elég szar ez mindannyiunknak”.

Polworth most átnyomakodott a tömegen, vissza az asztalhoz, kezében két
újabb pinttel.

– Itt van, tessék, Diddy – mondta, és visszaült a bárszékére.
Strike-nak ez a régi beceneve nem ironikus utalás volt a méretére, mint a

legtöbben gondolták, hanem a cornwalli „didicoy” szóból származott, ami
cigányt jelentett. Strike el is lágyult kicsit a hallatán, mert ez az eszébe
juttatta, miért is Polworth a legrégebbi, legkitartóbb barátja.

Harmincöt éve Strike féléves csúszással kezdett járni a St. Mawes-i
általános iskolába; szokatlanul nagydarab volt a korához képest, és a kiejtése
is hallhatóan kilógott a helyiek búgó beszédéből. Bár Cornwallban született,
az anyja gyorsan magával vitte, amint rendbe jött a szülés után, és a



csecsemővel a karjában eltűnt az éjszakában, vissza a londoni életbe, amelyet
úgy szeretett, lakásról foglaltházra és buliból buliba járva. Négy évvel Strike
születése után az anyja ismét visszatért St. Mawesba a fiával és az újszülött
Lucyvel, majd kora hajnalban megint lelépett, ezúttal otthagyva Strike-ot és a
kis féltestvérét.

Hogy pontosan mit is írt Leda abban az üzenetben, amit a konyhaasztalon
hagyott, Strike sosem tudta meg. Minden bizonnyal ideiglenesen nehézségei
adódtak a szállásadójával, vagy barátjával, vagy talán valami zenei fesztivál
volt, amire feltétlenül menni akart: nehéz mindig pontosan azt csinálni, amit
az ember akar, ha két gyerek lóg a nyakában. Akármi is volt az oka az egyre
hosszabbra nyúló távollétének, Leda sógornője, Joan, aki éppoly
konvencionális és rendszerető volt, mint amilyen állhatatlan és kaotikus
Leda, vett Strike-nak egyenruhát, és beíratta a helyi iskolába.

A többi négy és fél éves csak nézett, amikor bemutatták az osztálynak.
Néhányan kuncogni kezdtek, amikor a tanárnő megmondta a nevét:
Cormoran. Strike aggódott az egész „iskoladolog” miatt, mert biztosan
emlékezett, hogy az anyja azt mondta, otthon fogja tanítani. Próbált szólni
Ted bácsinak, hogy szerinte az anyja nem akarná ezt, de Ted, bár rendesen
nagyon is megértő volt, most határozottan kijelentette, hogy márpedig
iskolába kell járnia, így hát járt, a sok fura kiejtésű ismeretlennel együtt.
Strike sosem volt egy sírós gyerek, de ekkor úgy ült a régi redőnyös
íróasztalnál, mintha egy alma méretű gombóc lenne a torkában.

Hogy Dave Polworth, a legkisebb fiú az osztályban, miért is döntött úgy,
hogy összebarátkozik az új gyerekkel, arra még Strike sem kapott soha
magyarázatot. Nem lehetett azért, mert megijedt, mekkora: Dave két legjobb
barátja jókora halászgyerek volt, és Dave egyébként is nagy verekedő hírében
állt, akinek lendülete épp fordítottan arányos a magasságával. De az első nap
végére Polworth barátja és nagy képviselője is lett Strike-nak, és magára
vállalta, hogy az osztálytársaiknak jól a fejébe verje, miért is kell tisztelniük
az új fiút. Strike születésére nézve cornwalli, az életmentő Ted Nancarrow
unokaöccse, fogalma sincs, hol az anyja, és nem az ő hibája, hogy hülyén
beszél.

Strike nagynénje persze örült neki, hogy az unokaöccse egy egész hétig
itthon volt, és bár Strike másnap reggel már indulni szándékozott haza, Joan
még így, betegen is gyakorlatilag kidobta a házból, hogy menjen csak el a
„kis Dave” születésnapját megünnepelni este. Joan rettentő nagyra becsülte a
régi kötelékeket, és nagyon örült neki, hogy Strike és Dave Polworth ennyi



év után még mindig jó barátok. Ez a barátság is bizonyította a szemében,
hogy igaza volt, amikor a mihaszna anyja elképzeléseinek ellenében is
elküldte Strike-ot az iskolába, és hogy az unokaöccse valódi otthona
Cornwall, akármennyit is járt-kelt a világban azóta, annak ellenére is, hogy
most is Londonban él.

Polworth nagyot kortyolt a negyedik pintjéből, majd a válla fölött gyorsan
hátrapillantott a sötét hajú nőre meg a szőke barátnőjére, akik még mindig
Strike-ot figyelték.

– Hülye jöttmentek!
– Na és mi lenne a kerteddel turisták nélkül? – kérdezte Strike.
– Kafa lenne! – vágta rá rögtön Polworth. – Egy csomó helyi jön be, és

csomóan aztán vissza is jönnek megint.
Polworth nemrég felmondott a vezetői állásában egy bristoli mérnöki

irodánál, hogy egy nagy közkertben dolgozzon főkertészként, nem messze a
tengerparton. Tapasztalt búvár volt, ügyes szörfös, a Vasember-versenyek
örökös résztvevője: gyerekkora óta hajthatatlanul, nyughatatlanul hajszolta a
fizikai fáradalmakat, s ezen sem az idő, sem az irodai munka nem
változtatott.

– Akkor nem bántad meg? – érdeklődött Strike.
– Hát kurvára nem! – felelte lelkesen Polworth. – Muszáj volt már, hogy

megint a két kezemmel dolgozzak valamit. Hogy kint legyek a szabadban.
Jövőre negyven leszek, most vagy soha!

Polworth úgy pályázta meg az állást, hogy a feleségének nem is szólt, mire
készül. Mikor aztán megkapta, felmondott a munkahelyén, és hazament
mindent kész tényként bejelenteni a családnak.

– És már Penny is megbékélt? – kérdezte Strike.
– Még most is hetente egyszer el akar válni – válaszolt közömbösen

Polworth. – De jobb volt kész tényként megmondani neki, mint öt évig
vitatkozni az egész hülyeségen. És minden remekül alakult. A gyerekek
imádják az új sulit, Penny cége belement, hogy áthelyezzék a Nagy Városba.
– Ez alatt Polworth Trurót értette, nem Londont. – Tök boldog. Csak nem
akarja bevallani.

Strike azért kételkedett ebben. Az, hogy a kellemetlen tényekről nem vett
tudomást, Polworthnél együtt járt azzal, mennyire szerette a kockázatot és a
nagy romantikus ügyeket. Csakhogy Strike-nak volt elég baja, nem kellett
neki, hogy még a barátja gondjaiért is aggódjon, ezért felemelte a sörét, és
remélve, hogy ezzel eltereli Polworth figyelmét a politikáról, azt mondta:



– Hát, sok boldog szülinapot, öreg!
– Köszi! – emelte meg a korsóját az is. – Na és mit gondolsz, van esélye az

Arsenalnak? Be fognak jutni?
Strike vállat vont. Attól félt, ha nekiállnak arról beszélni, mennyi esélye

van az ő londoni csapatának bejutni a Bajnokok Ligájába, akkor a cornwalli
hazafisághoz fognak visszakanyarodni.

– Na és a szerelmi életed? – próbálkozott valami mással Polworth.
– Olyanom nincs – vágta rá rögtön Strike.
Polworth elvigyorodott.
– Joanie mindig azt mondja, szerinte az üzlettársad mellett fogsz kikötni.

Az a Robin nevű csaj.
– Tényleg? – kérdezett vissza Strike.
– Egy csomót beszélt erről, amikor náluk jártam, az előző előtti hétvégén.

Amikor a kábeltévés dobozt megszereltem.
– Nem is mondták, hogy megszerelted! – nézett fel Strike, és megint

emelte poharát Polworthre. – Hát ez nagyon kedves volt tőled, köszi, öreg!
Ha azt hitte, ezzel leszerelheti a barátját, nagyot tévedett.
– De nemcsak ő, mindketten, Joan és Ted is – folytatta az. – Mindketten

azt mondják, hogy Robin lesz a vége.
És amikor Strike nem szólt semmit, még tovább erőltette:
– De akkor nincs semmi?
– Nincs – felelte Strike.
– Hogyhogy? – nézett rá megint vigyorogva Polworth. Akárcsak a

cornwalli függetlenség ügyében, Strike itt sem volt hajlandó magáévá tenni
az egyértelműen vonzó célt. – Hát jól néz ki! Láttam az újságban. Jó, lehet,
hogy nem annyira, mint Lady Buggyant. – Polworth réges-rég adta ezt a
nevet Strike exmenyasszonyának. – Na de másrészről meg legalább nem egy
kibaszott bolond picsa, Diddy! Vagy igen?

Strike nevetett.
– Lucy bírja – folytatta Polworth. – Azt mondja, tökéletesek lennétek

együtt.
– Te mikor beszélgettél Lucyvel az én szerelmi életemről? – kérdezett

vissza Strike, immár egy árnyalatnyit kevésbé kedélyesen.
– Úgy egy hónapja – mondta Polworth. – Lejött a fiúkkal hétvégére, mi

meg áthívtuk őket grillezni.
Strike ivott egy kortyot, és nem mondott semmit.
– Azt mondja, remekül kijöttök egymással. – Polworth figyelmesen várta a



reakciót.
– Hát igen, remekül – bólintott Strike.
Polworth nem szólt, felhúzott szemöldökkel, várakozón nézett.
– De ez elcseszne mindent – szólalt meg végül Strike. – Nem kockáztatom

a nyomozóirodát.
– Értem – felelte Polworth. – De azért már eszedbe jutott?
Rövid szünet következett. Strike odafigyelt rá, hogy ne nézzen a sötét hajú

nőre meg a barátnőjére, akik (biztos volt benne) épp róla beszéltek.
– Hát lehet, hogy voltak olyan pillanatok – vallotta be –, hogy megfordult a

fejemben. De hát Robin épp egy ronda válásban van, és így is a fél életünket
együtt töltjük, és nagyon jó így, hogy az üzlettársam.

Tekintettel régi barátságukra, arra, hogy a politikán már összekaptak, meg
hogy Polworthnek születésnapja volt, Strike igyekezett nem mutatni, hogy
bosszantja ez a kérdezősködés. Minden házasságban élő ember, akit csak
ismert, láthatólag kétségbeesetten próbált mindenki mást is a házasság felé
terelni, akármilyen rossz fényt is vetett ő maga erre az intézményre.
Polworthék például úgy tűnt, folyamatos és kölcsönös ellenségeskedésben
élnek. Penny többször hivatkozott a férjére úgy, hogy „az a pöcs”, mint a
nevén, és Polworth is számos estén szórakoztatta már a baráti kört olyan
esetek részletes elbeszéléseivel, amikor a felesége ellenében, vagy egyenesen
tiltakozása ellenére, sikerült olyasmit csinálnia, amit ő inkább akart vagy ami
őt inkább érdekelte. Úgy tűnt, mindketten a saját nemük társaságában érzik
magukat legjobban, legkényelmesebben, és azon néhány alkalommal, amikor
Strike-ot otthon látták vendégül, az esték mindig ugyanazt a mintát követték:
természetes módon váltak el egymástól a férfiak és a nők, az egyik csapat a
ház egyik sarkában gyűlt össze, a másik egy másikban.

– Na és mi lesz, ha Robin gyerekeket akar? – kérdezte Polworth.
– Szerintem nem akar – felelte Strike. – Szereti ezt a melót.
– Mind ezt mondják – legyintett Polworth. – Mennyi idős is most?
– Tíz évvel fiatalabb nálunk.
– Majd fog akarni gyereket – jelentette ki Polworth magabiztosan. – Mind

akarnak. És a nőknél gyorsabban jön. Náluk ketyeg az óra.
– Hát, velem úgyse lenne gyereke, mert én meg nem akarok. És egyébként

is, ahogy öregszem, egyre kevésbé érzem úgy, hogy a házasodós fajta lennék.
– Én is pont ezt gondoltam, öreg – jegyezte meg Polworth. – De aztán

rájöttem, hogy rosszul közelítem meg. Meséltem már, hogy volt, nem? Hogy
hogy kértem meg Penny kezét?



– Szerintem nem – nézett rá Strike.
– Sose meséltem azt a tolsztojos sztorit? – kérdezte Polworth, látható

meglepetéssel.
Strike épp felemelte a poharát, hogy kortyoljon egyet, de most elképedve

leengedte a szájától. Polworth, akinek mindig is vágott az esze, mint a
borotva, de mélységesen lenézett minden olyan tudást, amit nem lehetett
azonnal, praktikus módon felhasználni, iskolás koruk óta nem olvasott
semmit, kizárólag gyakorlati kézikönyveket. Polworth félreértette a gesztust:

– Tolsztoj. Az egy író.
– Igen – bólintott Strike. – Köszi. De hogy jön Tolsztoj a…
– Hát most mondom! Akkor épp másodszorra is szakítottunk Pennyvel.

Állandóan azzal jött, hogy jegyezzem el, én meg nem nagyon akartam.
Szóval épp egy kocsmában ültem, Chris haveromnak meséltem, mennyire
elegem van, hogy folyton csak a gyűrűvel jön… emlékszel Chrisre?
Nagydarab gyerek, selypít. Találkoztatok Rozwyn keresztelőjén. Mindegy,
szóval volt ott a pultnál egy idősebb csávó, berúgva, egyedül, kicsit ilyen
piperkőc a kordzakójával, meg hullámos hajával, és az igazat megvallva
zabos is voltam rá, mert láttam, hogy hallgatózik, szóval megkérdeztem, mi a
faszt néz, mire ő egyenesen a szemembe néz, és azt mondja: „Terhet vinni, s
közben a kezeddel is csinálni valamit, akkor lehet csak, ha a teher a hátadra
van kötve. Ez a házasság. Ezt éreztem én, amikor megnősültem. A kezem
egyszeriben szabaddá vált. De ha házasság nélkül cipeled a terhet, a kezed
úgy teli lesz, hogy nem kezdhetsz semmit vele. Nézd meg Mazankovot,
Krupovot. Nő miatt tették tönkre a pályájukat.”{3} Gondoltam, Mazankov
meg Krupov biztos a barátai. Kérdeztem, mi a fasznak mondja ezt nekem.
Erre ő, hogy ez idézet volt egy Tolsztoj nevű írótól. Elkezdtünk dumálni, és
állítom neked, Diddy, ez ilyen sorsdöntő pillanat volt. Kigyulladt a kis
villanykörte. – És Polworth a levegőre mutatott a kopaszodó feje mellett. –
Amit mondott, attól teljesen tisztán láttam. A férfiak helyzetét, öreg! Ott
vagyok csütörtök este, próbálkozom, hogy legyen kefe, aztán megyek haza
megint egyedül, nulla pénzzel, és még szarrá is untam magam. Arra
gondoltam, mennyi zsét szórtam el a pináért, meg mennyi fáradságot öltem
bele, meg hogy tényleg pornót akarok nézni egyedül, negyvenévesen, és
akkor jutott eszembe, hogy hát ez a lényeg. Erre való a házasság. Találok én
jobbat, mint Penny? Hát élvezem én, hogy nyomom a szar dumát a csajoknak
egy bárban? Pennyvel meg tök jól kijövünk. Lehetne sokkal-sokkal rosszabb.
Nem néz ki épp szarul. Hát már várna otthon a kefe, nem?



– Milyen kár, hogy nem hallja – jegyezte meg Strike. – Erre most megint
beléd szeretne!

– Én megráztam a kezét annak a piperkőc csávónak! – folytatta Polworth,
Strike gúnyos közbeszólásáról tudomást sem véve. – Megkértem, hogy írja le
nekem a könyv címét is. Kijöttem a kocsmából, fogtam egy taxit, és
elmentem Pennyhez, dörömböltem az ajtón, fel is keltettem. Persze kurva
dühös volt. Aszitte, azért jöttem, mert be vagyok rúgva, nem találtam jobbat,
és csak dugni akarok. Mondtam neki, „nem, te hülye tyúk, hát azért jöttem,
mert feleségül akarlak venni!” És meg is mondom, mi a címe a könyvnek –
fejezte be Polworth. – Anna Karenina. – Azzal kiitta a sörét. – De szar.

Strike elnevette magát.
Polworth hangosan böfögött egyet, aztán az órájára pillantott. Mindig

tudta, mi a megfelelő pillanat lelépni, és a hosszas búcsúzkodásra sem volt
több ideje, mint az orosz irodalomra.

– Na, nekem mennem kell, Diddy – mondta, és felállt. – Ha fél tizenegy
előtt hazaérek, lesz szülinapi szopás! Na és pont ezt mondom, öreg, pont ezt!

Strike vigyorogva megrázta a kezét. Polworth még a lelkére kötötte,
mondja meg Joannak, hogy üdvözli, és hogy hívja fel, ha legközelebb itthon
lesz, aztán a tömegen keresztül kinyomakodott a kocsmából, és eltűnt.
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A szív, amely csak szúr, ím elcsitúlt,
midőn reá remény sugára hullt…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike még mindig Polworth sztoriján vigyorgott, amikor észrevette, hogy a
pultnál álló sötét hajú nő nagyon úgy néz ki, hogy oda akar jönni hozzá. A
szemüveges, szőke barátnője mintha próbálta volna lebeszélni erről. Strike
kihörpintette a sörét, eltette a tárcáját, ellenőrizte, hogy a zsebében van-e a
cigarettája, és a falnak támaszkodva felállt, gondosan ügyelve az egyensúly
megtalálására, mielőtt megpróbálna elindulni. A műlába időnként nem volt
hajlandó rendesen működni négy pint után. Miután megbizonyosodott róla,
hogy tökéletesen talpon tud maradni, megindult a kijárat felé, mosoly nélkül
odabólogatott annak a néhány helyinek, akit nem lehetett sértődés nélkül nem
észrevenni, és szerencsésen ki is ért a langyos sötétségbe anélkül, hogy bárki
megállította volna.

A tengerpartra vezető széles, egyenetlen kőlépcsőkön még mindig
rengetegen ittak és dohányoztak. Strike elindult, kerülgetve őket, és menet
közben előhúzta a cigarettáját.

Balzsamos augusztusi este volt, a festői tengerparton még mindig turisták
sétálgattak. Strike előtt tizenöt perces séta állt, vissza a nagynénjéék házához,
ennek egy része meredek emelkedőn. Hirtelen ötlettel jobbra fordult, átment
az úton, és a parkolót és a kompkikötőt a tengertől elválasztó magas kőfalhoz
indult. Nekidőlve cigarettára gyújtott, és csak bámult ki a füstszerűen
szürkés-ezüstös óceánra, és a sötétben ő is csak egy turistává változott, aki
nyugodtan dohányozhat magában, nem kell kérdésekre válaszolnia a rákról;
szándékosan halasztgatta, hogy visszatérjen a kényelmetlen kanapéra, ahol az
utóbbi hat éjszakát töltötte.

Amikor megérkezett, közölték vele, hogy mint gyermektelen, egyedülálló



férfi és volt katona, biztosan nem bánja, hogy a nappaliban kell majd aludnia,
hisz „te aztán elalszol bárhol”. Joan nyilván azt a lehetőséget akarta kizárni,
amit Strike a telefonban felvetett: hogy esetleg kivesz egy szobát egy kis
szállóban, és nem kockáztatja, hogy a családtagok csurig töltik a házat. Strike
ritkán látogatott ide, különösen a húgával és annak gyerekeivel egyidőben,
Joan pedig a lehető legjobban ki akarta élvezni, hogy itt van; azt akarta
érezni, hogy most megint ő a gondoskodó, a háziasszony, akármennyire is
legyengítette az első kör kemoterápia.

Így hát a magas, nagydarab Strike, aki sokkal nagyobb örömmel aludt
volna igazi tábori ágyon, minden este zokszó nélkül lehevert a csúszós
szaténnal borított kemény lószőr kanapéra, hogy aztán minden reggel a kis
unokaöccsei ébresszék, akik meg rendszerint megfeledkeztek a kérésről,
hogy lehetőleg reggel nyolc után rohangáljanak csak a nappaliban. Jackben
legalább annyi volt, hogy suttogva bocsánatot kérjen, amikor észrevette, hogy
ismét felébresztette a nagybátyját. A legidősebb, Luke viszont nagy
csattogással-kiabálással rohant le a keskeny lépcsőn minden reggel, és csak
kuncogott, ahogy elszaladt Strike mellett, ki a konyhába.

Luke Strike vadonatúj fülhallgatóját is eltörte, bár a nyomozó úgy érezte,
kötelessége úgy tenni, mintha ez egyáltalán nem lenne baj. Ez a legidősebb
unokaöccse azt is viccesnek találta egy reggel, hogy kirohant a kertbe Strike
műlábával, és az ablakon beintegetett vele. Amikor a fiú végre visszahozta
neki, Strike (akinek már tele volt a hólyagja, de a meredek lépcsőn fél lábon
nem tudott felugrálni a vécére) halkan úgy lehordta, hogy Luke a délelőtt
nagy részében szokatlanul csendesen viselkedett.

Közben Joan minden reggel közölte Strike-kal: „jól aludtál!”, a kérdés
legkisebb jele nélkül. Joannak egész életében szokása volt finom nyomással
rávenni a családját, hogy azt mondják neki, amit hallani akart. Azokban az
időkben, amikor Strike az irodájában lakott, és folyamatosan a csőd
fenyegette (az igaz, hogy ezekről nem számolt be a nagynénjének és
nagybátyjának), Joan nagy örömmel közölte vele a telefonban, hogy „annyira
jól mennek a dolgaid!”, és Strike, mint mindig, úgy érezte, szükségtelen
kötözködés lenne ellentmondania ennek az optimista kijelentésnek. Miután a
lábszárát elvesztette Afganisztánban, Joan könnyekkel küszködve állt ott a
kórházi ágya végében, míg ő morfiumködben lebegve igyekezett
koncentrálni; „de legalább kényelmes neked itt”, közölte Joan. „Nincsenek
fájdalmaid.” Strike szerette a nagynénjét, hiszen gyerekkora jelentős részében
igazából ő nevelte, de ha hosszabb időt kellett a társaságában töltenie, úgy



érezte, megdermed, megfullad. Kimerítette, ahogy Joan a társasági élet
hamisságának fenntartásához ragaszkodott, a kényelmetlen tényekről pedig
nem is vett tudomást, csak letagadta őket.

Valami megcsillant a vízben – áramvonalas ezüsttest és két koromfekete
szem: egy fóka forgolódott lustán lent alatta. Strike nézte, ahogy forog a
vízben, azon gondolkodott, vajon látja-e őt az állat is, és saját maga számára
is megmagyarázhatatlan módon gondolatai visszatértek a nyomozóirodájára
és a társára.

Nagyon jól tudta, hogy Polworthnek nem mondta el a teljes igazságot a
Robin Ellacott-tal való kapcsolatáról, hiszen végül is ehhez senkinek semmi
köze. Az igazság pedig az volt, hogy az érzései közt akadtak olyan
árnyalatok, bonyodalmak is, amelyeket inkább nem vizsgált meg közelebbről.
Például, ha egyedül volt, unatkozott vagy rossz kedve volt, gyakran szerette
volna az ő hangját hallani.

Az órájára nézett. Robin ma szabadnapos, de azért van még egy kis esély,
hogy esetleg ébren lehet, és még ürügye is lenne üzenetet küldeni: Saul
Morrisnak, a legújabb külsős alvállalkozójuknak ki kell fizetni a havi
költségeit, és erre vonatkozóan Strike nem hagyott utasítást az irodában. Ha
most küld egy üzenetet Morrisról, könnyen lehetséges, hogy Robin
visszahívja, és megkérdezi, hogy van Joan.

– Elnézést… – szólalt meg egy ideges női hang mögötte.
Strike-nak hátra sem kellett fordulnia, úgy is tudta, hogy ez a sötét hajú nő

lesz a kocsmából. London környéki kiejtést hallott a hangjában, és pontosan
azt a mentegetőzéssel kevert izgalmat, amit általában olyanoknál szokott,
akik a nyomozói sikereiről akarnak vele beszélni.

– Igen? – fordult oda felé.
A nővel kijött a szőke barátnője is. Vagy az is lehet, gondolta Strike, hogy

nem is csak barátnők. Valami meghatározhatatlan közelség fűzte őket egybe,
és mindketten negyven körül lehettek. Farmert és pólót viseltek, és különösen
a szőkében látott valami viharvert szikárságot is, ami túrázással vagy
biciklizéssel töltött hétvégékre utalt. A legtöbben „csinos” nőnek nevezték
volna, ami azt jelentette, mindennapi arca van. Az arccsontja magas, az orrán
szemüveg, haját lófarokba fogta össze, és így még szigorúnak is tűnt.

A sötét hajú nő alacsonyabb volt nála. Hosszúkás arcában halványan izzott
a két nagy, szürke szeme. Valami intenzitás, szinte már fanatizmus sugárzott
belőle a félhomályban, mint egy középkori mártírból.

– Ön… ön ugye Cormoran Strike? – kérdezte.



– Igen – felelte Strike gondosan közömbös hangon.
– Ó! – sóhajtott fel a nő, és izgatott kis kézmozdulatot is tett. – Hát ez…

hát ez annyira fura! Gondolom, valószínűleg nem szeretné, hogy… elnézést,
hogy megzavartam, tudom, hogy most nem dolgozik – és idegesen felnevetett
–, de… Egyébként a nevem Anna, és… azon tűnődtem… – vett nagy levegőt
–, hogy beszélhetnék-e önnel az anyámról.

Strike nem szólt semmit.
– Mert eltűnt – folytatta Anna. – A neve Margot Bamborough. Körzeti

orvos volt. Egy este végzett a munkájával, kisétált a rendelőből, és azóta
senki se látta.

– A rendőrséget értesítette már? – kérdezte Strike.
Anna furán felnevetett.
– Ó, persze… úgy értem, tudtak róla… nyomoztak is. De végül nem

találtak semmit. Ez az egész eltűnés – tette hozzá – 1974-ben történt.
A sötét víz csobogott kicsit a köveken, és Strike mintha még a nedves orrát

fújó fókát is hallotta volna. Három részeg fiatal csalinkázott el mellettük a
kompkikötő felé. Vajon tudják, gondolta Strike, hogy az utolsó komp már
hatkor elment?

– Én csak… – folytatta a nő sietve –, mármint hogy… múlt héten…
elmentem egy médiumhoz.

Ó, bassza meg, gondolta Strike.
Nyomozói pályafutása során időnként összefutott már paranormális

információforrásokkal, és a megvetésen kívül nem érzett semmit sem irántuk:
ezek piócák, gondolta, akik a megzavarodott, kétségbeesett emberek pénzét
szipkázzák el.

Motorcsónak jött pöfögve a vízen, a hangja darabokra zúzta az éjszakai
csendet. Nyilván ez volt, amihez a három részeg srác igyekezett. Rögtön
nevetgélni is kezdtek, és oldalba böködték egymást a közeledő
tengeribetegség gondolatára.

– A médium azt mondta, hogy kapok „vezetést” – folytatta Anna. – Azt
mondta: „ki fogja deríteni, mi történt az édesanyjával. Kap vezetést, és
követnie kell. Nagyon hamar nyilvánvaló lesz, merre kell mennie.” Szóval,
amikor az előbb megláttam a kocsmában… Cormoran Strike, a Victoryban!
Akkor az olyan hihetetlen egybeesésnek tűnt, és azt gondoltam… azt
gondoltam, muszáj önnel beszélnem.

Lágy szellő borzolta Anna ősszel tarkított sötét haját.
– Gyere, Anna, menjünk! – szólalt meg határozottan a szőke.



Át is karolta a másik nőt. Strike jegygyűrűt látott csillanni a kezén.
– Elnézést, hogy megzavartuk! – fordult hozzá a szőke.
Azzal finoman próbálta elkormányozni a társát Strike felől. Az szipogva

hozzátette:
– Elnézést, én… valószínűleg túl sok bort ittam.
– Várjanak!
Strike gyakran haragudott erre a javíthatatlan késztetésre magában: a

késztetésre, hogy kiderítsen valamit, hogy megvakarja, ami viszket,
különösen, amikor fáradt volt és gondterhelt – mint ma este. De 1974 az ő
születésének éve is. Margot Bamborough épp olyan rég nincs meg, mint
amilyen rég ő itt van. Nem tudta fékezni magát: többet akart tudni róla.

– Nyaralni vannak itt? – érdeklődött.
– Igen – felelte a szőke. – Nos, van egy házunk Falmouthban is. De

igazából Londonban élünk.
– Magam is megyek vissza épp Londonba holnap – mondta Strike. (Mi a

lófaszt csinálsz?, kérdezte egy hang a fejében.) – De gondolom, be tudnék
ugrani magukhoz Falmouthban holnap délelőtt, ha ráérnek.

– Komolyan? – Annának elállt a lélegzete. Strike ugyan nem látta, hogy
könnyek is szöktek-e a szemébe, de biztosan úgy volt, ugyanis most letörölte
őket. – Jaj, hát az remek lenne! Köszönöm. Köszönöm! Mindjárt megadom a
címet.

A szőke nem tűnt valami lelkesnek a gondolatra, hogy megint találkozhat
majd Strike-kal. De amikor Anna kotorászni kezdett a táskájában, ő is
megszólalt:

– Hagyd, van nálam névjegy! – A farzsebéből tárcát húzott elő, és
átnyújtott Strike-nak egy névjegyet. „Dr. Kim Sullivan, Brit Pszichológiai
Társaságnál regisztrált pszichológus”, állt rajta, és alatta egy falmouthi cím.

– Remek – mondta Strike, és elrakta a névjegyet a saját tárcájába. – Nos,
akkor holnap délelőtt találkozunk!

– Nekem lesz egy konferenciahívásom délelőtt – jegyezte meg Kim. –
Tizenkettőre végzek. Vagy az önnek már túl késő?

A célzás félreérthetetlen volt: nem beszélhet Annával, csak az én
jelenlétemben.

– Nem, az tökéletes – felelte Strike. – Akkor tizenkettőkor.
– Nagyon-nagyon köszönöm! – mondta Anna.
Kim Anna kezéért nyúlt, és a két nő magára hagyta Strike-ot. Nézte, ahogy

elmennek egy villanyoszlop fénykörén keresztül, aztán visszafordult a tenger



felé. A részeg fiatalokat szállító motorcsónak közben már el is pöfögött. Már
csak apró pontnak látszott, eltörpült a széles öbölben, és fokozatosan a motor
zaja is távoli búgássá halványult.

Strike egy pillanatra megfeledkezett róla, hogy üzenetet akart írni
Robinnak. Rágyújtott egy második cigarettára, előhúzta a telefonját, és
rákeresett Margot Bamborough-ra.

Két különböző fényképet dobott fel a keresés. Az első szemcsés portré volt
egy vonzó, határozott arcú nőről, távol ülő szemekkel, hullámos, sötétszőke
haja középen elválasztva. Széles galléros blúzt viselt egy ránézésre kötött
felsőre véve.

A második képen ugyanaz a nő volt, csak fiatalabb korában és a híres
Playboy-nyuszik fekete fűzőjében, a fején fekete nyuszifülek, a lábán fekete
harisnya, hátul fehér nyuszifarok. A kezében egy tálca, azon talán cigaretták,
úgy mosolygott a fényképezőgép lencséjébe. Mögötte ragyogó mosollyal egy
másik fiatal nő állt ugyanilyen öltözékben; kicsit nagyobb fogú, teltebb, mint
a karcsú barátnője.

Strike továbbgörgetett lefelé, míg rá nem bukkant Margot-é mellett egy
híres névre:
 

…a fiatal doktornő és édesanya, Margaret „Margot” Bamborough, akinek 1974. október 11-ei
eltűnése mutatott ahhoz hasonló jegyeket, ahogy Creed Vera Kennyt és Gail Wrightmant elrabolta.
 
Bamborough, aki a clerkenwelli Szent János orvosi rendelőben dolgozott, egy barátnőjével kellett
volna találkozzon a helyi Három Királyok nevű kocsmában este hatkor. De nem érkezett meg.
 
Több szemtanú is látott egy kisebb fehér furgont a környéken száguldozni nagyjából akkor, amikor
Bamborough-nak épp útban kellett volna lennie a találkozóra.
 

Bill Talbot felügyelő, aki Bamborough eltűnésének ügyében a nyomozást vezette, már a nyomozás
korai szakaszától kezdve meg volt győződve róla, hogy a fiatal doktornő az akkor épp a London

délkeleti részén tevékenykedő, ismert sorozatgyilkos áldozatául esett. Bamborough holttestének
azonban semmi nyomát nem találták abban az alagsori lakásban, ahol Dennis Creed fogva tartott,
megkínzott és megölt hét másik nőt.
 
Creed védjegye az volt, hogy áldozatai holttestét lefejezte…
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De Britomartot zengje most a dal,
kalandjait, s mi nyomta hős szivét

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Ha úgy ment volna a nap, ahogy tervezte, Robin Ellacott most az ágyában
feküdt volna az Earl’s Court-i albérletében, felfrissülve egy hosszú fürdő
után, a ruhák kimosva, és valami új regényt olvasott volna. Ehelyett az ősrégi
Land Roverében ült, és a kellemesen langyos éjszaka dacára fázott, úgy ki
volt merülve. Még mindig ugyanazt viselte, amit huszonnégy órával ezelőtt,
reggel vett fel, és egy Pizza Express nagy kivilágított ablakát figyelte
Torquay-ban. Az oldalsó tükörből sápadt arc nézett vissza rá, a pillanatnyilag
fekete kötött sapka alá dugott vörösesszőke haját pedig épp ideje lett volna
már megmosni.

Robin időről időre benyúlt egy zacskóba maga mellett, az anyósülésen, és
evett belőle egy kis mandulát. Nagyon is könnyű volt a gyorskajából és
csokoládéból álló étrendre áttérni, ha az ember megfigyeléses munkát végez,
a szükségesnél gyakrabban nassolni – pusztán unalomból. Robin a
barátságtalan munkarendje dacára igyekezett egészségesen étkezni, de a
mandulát már rég nem érezte étvágygerjesztőnek, és már csak egy szelet
pizzára vágyott, amit ott látott az étterem ablakánál ülő túlsúlyos pár előtt.
Szinte érezte is az ízét, habár a levegőben a tenger sós illata lebegett, alatta
meg a Land Rover réges-régi textilborítású üléseiből áradó állandó
gumicsizma- és ázottkutya-szag.

A megfigyelés tárgya, akit Strike-kal Borzasnak neveztek el a rossz
parókájáról, most épp nem is látszott. Másfél órával ezelőtt lépett be a
pizzériába negyedmagával. Az egyiket, egy begipszelt karú kamaszt, Robin
épp látta is, ha oldalt áthajolt az anyósülés fölé. Ezt nagyjából ötpercenként
meg is tette, hogy lássa, hogy haladnak a vacsorával ezek négyen. Amikor



legutóbb nézte, épp fagylaltot szolgáltak fel nekik. Most már azért csak nem
tart olyan sokáig.

Robin valami depressziószerű érzéssel küzdött, amelyről jól tudta, hogy
legalább részben a teljes kimerültség okozza, a sok-sok vezetőülésben
eltöltött órából származó merevség az egész testében, meg a rég várt
szabadnapjának elveszítése. Mivel Strike egész héten nem tudott a
nyomozóiroda dolgaival foglalkozni, Robin most már huszonnégy órája
dolgozott megállás nélkül. Legjobb külsősüknek, Sam Barclay-nak kellett
volna átvennie Borzas megfigyelését ma Skóciában, csakhogy Borzas nem
repült Glasgow-ba, ahogy várták. Hanem nagy meglepetésükre Torquay-ba
ment, és Robinnak nem maradt más választása, mint hogy ő maga követi.

Más oka is volt a rosszkedvének, persze; az egyiket el is ismerte, a másik
miatt meg dühös volt magára, hogy ennyire foglalkoztatja.

Az első, azaz a bevallható ok az épp folyó válása volt, amely hétről hétre
egyre problémásabbá vált. Miután Robin tudomást szerzett elhidegült férje
viszonyáról, még volt egy hűvös és keserű találkozásuk, véletlenül épp egy
Pizza Expressben, Matthew munkahelye közelében, amikor is megbeszélték,
hogy közös megegyezésen alapuló válást kérnek két év különélés után. Robin
túl őszinte ember volt, hogy ne vallja be, ő is felelős a kapcsolatuk
kudarcáért. Lehet, hogy Matthew hűtlenkedett, de Robin tudta, hogy ő maga
sem kötelezte el magát teljesen a házasságukban, hogy a munkáját majdnem
mindig Matthew elé helyezte, és a végén már szinte várta az ürügyet, hogy
kiszállhasson. A fiú viszonya megdöbbentette, de egyben megkönnyebbülést
is hozott.

Csakhogy a Matthew-val elfogyasztott pizza óta eltelt tizenkét hónapban
Robinnak rá kellett jönnie, hogy a volt férje egyáltalán nem „közös
megegyezést” akar, hanem teljes egészében őt teszi felelőssé a házasságuk
felbomlásáért, és eltökélte, hogy e tettéért mind érzelmileg, mind anyagilag
megfizettet vele. A közös bankszámlájukat, amelyen ott volt a régi lakásuk
eladásából származó összeg is, befagyasztották, míg az ügyvédek azon
vitatkoztak, mennyire is tarthat igényt reálisan Robin, hiszen végül is
annyival kevesebbet keresett, mint Matthew, ráadásul (mint a legutóbbi levél
erősen sugallta) kizárólag azért ment hozzá, hogy olyan anyagi helyzetbe
kerüljön, amelybe magától sohasem tudott volna.

Matthew ügyvédjének minden egyes levele további stresszt, dühöt és
nyomorúságot keltett Robinban. Nem kellett, hogy a saját ügyvédje mutasson
rá neki: úgy látszik, Matthew arra próbálja rászorítani, költse a nemlétező



pénzét ügyvédi huzakodásra, húzza az időt, míg Robin anyagi eszközei
kimerülnek, és a végén a lehető legkevesebbel kell majd távoznia.

– Sosem hallottam még gyermektelen válásról, amely ennyire vitatott lett
volna! – mondta a lánynak az ügyvédje, de ez ugyan nem nyugtatta meg.

Matthew továbbra is majdnem annyi helyet foglalt Robin gondolatai közt,
mint amikor még házasok voltak. Úgy érezte, ki tudja olvasni a fiú
gondolatait a sok-sok mérföldön meg a hallgatáson keresztül is, amely a
nagyon is különböző új életüket egymástól elválasztja. Matthew sohasem
tudott veszíteni. Ebből a zavarba ejtően rövid házasságból is nyertesként kell
kikerülnie azzal, hogy megtartja az összes pénzüket, és megbélyegzi Robint,
mint a kudarc egyetlen okozóját.

Ez persze mind bőven elég volt a jelenlegi rosszkedvéhez, csakhogy ott
volt még a másik ok, a bevallhatatlan ok, és Robin még haragudott is magára,
hogy ennyit nyűglődik rajta.

Ez a dolog előző nap történt az irodában. Saul Morrisnak, a nyomozóiroda
legújabb külsősének még tartoztak az e havi költségekkel, így miután Borzast
szépen leadta a hitvesi háznál Windsorban, Robin visszament a Denmark
Streetre, hogy Saulnak kifizesse a pénzét.

Morris hat hete dolgozott nekik. Exrendőr volt, tagadhatatlanul jóképű,
fekete hajjal és ragyogó kék szemekkel, bár volt benne valami, amitől
Robinnak a hideg futkosott a hátán. Sokszor lágyabb hangon szokott vele
beszélni, a leghétköznapibb beszélgetéseikbe is huncut elszólásokat és
túlságosan személyes megjegyzéseket fűzött, és semmilyen kétértelmű utalás
nem úszta meg reakció nélkül, ha Morris is jelen volt. Robin átkozta a napot,
amikor a férfi rájött, hogy épp mindketten válófélben vannak, mert úgy tűnt,
azt hitte, ez elég alapot ad számára az újonnan jött bensőségeskedéshez.

Robin remélte, még azelőtt visszaér Windsorból, hogy Pat Chauncey, az új
irodavezetőjük hazamenne, de már tíz perccel elmúlt hat óra, mire Robin
felkapaszkodott a lépcsőn, és ott találta Morrist a bezárt ajtó előtt.

– Elnézést – mondta neki. – Rémes volt a forgalom.
Kifizette Morrist készpénzben, az új széfből, aztán kurtán közölte vele,

hogy most haza kell mennie, de a férfi a hajába ragadt rágógumiként tapadt
rá, és hosszan ecsetelte a volt felesége késő éjjel küldözgetett sms-eit. Robin
igyekezett udvariasan és hűvösen válaszolgatni, míg végül megcsörrent a
telefon az ő régi íróasztalán. Rendesen hagyta volna, hogy hangpostára
menjen, de most annyira szeretett volna megszabadulni Morristól, hogy azt
mondta:



– Elnézést, ezt fel kell vennem. Szép estét magának! – Azzal felvette a
kagylót.

– Strike Nyomozóiroda, itt Robin!
– Heló, Robin! – köszönt egy kissé rekedt női hang. – A főnök ott van?
Mivel Robin csak egyetlenegyszer beszélt Charlotte Campbell-lel azelőtt,

azt is már három éve, talán meglepő, de azonnal tudta, ki beszél. Robin azóta
szinte nevetségesen sokat elemezgette ezt a néhány szót. Mintha nevetést
hallott volna benne, mintha Charlotte viccesnek találta volna őt. Azon is
eltűnődött, milyen könnyedén szólította a keresztnevén, Strike-ra meg „a
főnök”-ként hivatkozott.

– Nem, attól tartok, nincs – felelte, és már nyúlt is a tollért. A szíve kicsit
szaporábban vert. – Átadhatok üzenetet?

– Megkérné, hogy hívja vissza Charlotte Campbellt? Van nálam valami,
ami kell neki. A számomat tudja.

– Rendben – válaszolt Robin.
– Nagyon köszönöm! – Charlotte a hangjából ítélve még mindig remekül

szórakozott. – Akkor visszhall!
Robin kötelességtudóan leírta: „Charlotte Campbell hívta, van valamije a

maga számára”, és az üzenetet Strike asztalára tette.
Charlotte Strike exmenyasszonya volt. Az eljegyzésük három éve ért

véget, pont azon a napon, amikor Robin az irodába került helyettes
titkárnőként. Bár Strike nagyon is szűkszavú volt a témáról, Robin tudta,
hogy tizenhat évig voltak együtt („se vele, se nélküle”, hangsúlyozta
általában Strike, mert a kapcsolatuk a lezárulása előtt is átment már sok rázós
időszakon), hogy Charlotte-ot alig két héttel azután jegyezte el a jelenlegi
férje, hogy Strike elhagyta, és hogy a nőnek nemrég ikrei születtek.

De közel sem csak ennyit tudott, mert miután elhagyta a férjét, Robin öt
hétig lakott Nick és Ilsa Herbert vendégszobájában, akik pedig Strike legjobb
barátai közé tartoztak. Ezalatt Robin és Ilsa is összebarátkozott, úgyhogy
azóta is találkozgattak meginni egy italt vagy egy kávét. Ilsa a legkevésbé
sem titkolta azt a reményteli meggyőződését, hogy egy nap (minél hamarabb,
annál jobb) Strike és Robin majd rájönnek, hogy „egymásnak vannak
teremtve”. Bár Robin rendszeresen megkérte Ilsát, hogy hagyja már abba a
célozgatást, mert nekik Strike-kal teljesen megfelel a barátság és a
munkakapcsolat, vidám barátnőjét ez egyáltalán nem győzte meg.

Robin nagyon is kedvelte Ilsát, de valóban őszintén kérte tőle, hogy ne
próbálja már összeboronálni Strike-kal. Halálra rémült a gondolatra, hogy



esetleg Strike azt hiszi, Ilsa az ő jóváhagyásával igyekszik állandóan olyan
alkalmakat teremteni négyüknek, amelyek valamelyest dupla randikra
emlékeztethettek. Strike lemondta a legutóbbi két ilyen alkalmat, és noha a
nyomozóiroda leterheltsége jelenleg valóban nem nagyon tette lehetővé a
társasági életet, Robinnak az a kellemetlen érzése támadt, hogy Strike nagyon
is tisztában van Ilsa terveivel. Ahogy saját rövid házaséletére visszatekintett,
Robin biztos volt benne, hogy sosem bánt úgy az egyedülálló ismerőseivel,
ahogy most Ilsa vele: vidáman figyelmen kívül hagyta az érzéseit, és gyakran
nagyon is bumfordi módon próbálta irányítani a szerelmi életét.

Ilsa egyik indoka a Strike-ról való beszélgetésre az volt, hogy elmondott
neki mindent Charlotte-ról, és ebben Robin is bűnösnek érezte magát, mert
csak ritkán zárta rövidre ezeket a Charlotte-os beszélgetéseket. Azért utána
mindig olyan érzése támadt, mintha épp teletömte volna magát gyorskajával:
kényelmetlen volt, azt kívánta, bár ellen tudna állni, és mégis még többet
akart belőle.

Tudott például a számos „én vagy a sereg” ultimátumról is, két
öngyilkossági kísérletről („az arrani az nem volt igazi”, tette hozzá Ilsa
csípősen. „Csak tiszta manipuláció!”), és a tíznapos kényszerkezelésről a
pszichiátriai klinikán. Végighallgatta a sztorikat, amelyeknek Ilsa olcsó
krimikhez illő címeket adott: A kenyérvágó kés éjszakája, A fekete
csipkeruha esete, és A véres üzenet. Jól tudta, hogy Ilsa szerint Charlotte
romlott volt, nem bolond, és hogy Ilsa és a férje, Nick legrémesebb
veszekedései is Charlotte miatt törtek ki – „és egyébként ha ezt tudná, hát
még örülne is”, tette hozzá.

És most Charlotte az irodát hívogatja, és arra kéri Strike-ot, hogy hívja
vissza; ahogy ott ült a Pizza Express előtt, Robin azon kapta magát, hogy
megint ezen a híváson tűnődik, mint amikor az ember a nyelvével piszkálja a
fájdalmas sebet a szájában. Ha az irodát hívja, Charlotte nyilván nem tudja,
hogy Strike Cornwallban van a halálos beteg nagynénjénél, és ez nem arra
utal, hogy rendszeres köztük a kommunikáció. Másrészről viszont Charlotte
vidám hangja mintha valami kapcsolatot sugallt volna közte és Strike között.

Az anyósülésen, a mandulás zacskó mellett felbúgott Robin telefonja.
Bárminek örült, ami elterelheti a figyelmét: megnézte, és látta, hogy Strike-
tól jött üzenet.
 
Ébren van?
 

Robin vissza is írt:



 
Nem
 
Ahogy várta is, a telefon rögtön megcsörrent.

– Hát pedig nem kéne! – kezdte Strike köszönés nélkül. – Biztos
holtfáradt. Mennyi is volt, három éjszaka egymás után Borzason?

– Még most is őt figyelem.
– Mi? – Strike hangjában bosszankodás tűnt fel. – Glasgow-ban van? És

hol van Barclay?
– Glasgow-ban. Ott volt, készen állt, csakhogy Borzas nem szállt fel a

gépre. Hanem lekocsikázott Torquay-ba. Most épp pizzát eszik. Kint ülök az
étterem előtt.

– Mi a fenét csinál Torquay-ban, amikor a szeretője Skóciában van?
– Az eredeti családját látogatja meg – felelte Robin, és azt kívánta, bár

láthatná Strike arcát, ahogy a nagy hírt közli vele: – Ugyanis bigámista.
Teljes csend követte a bejelentését.
– Ott voltam a windsori házuknál hatkor – folytatta Robin –, azt hittem,

követem Stanstedig, szépen végignézem, ahogy felszáll a gépre, szólok
Barclay-nak, hogy úton van, de nem a reptérre ment. Úgy rohant ki a házból,
mint aki teljesen be van pánikolva, egy csomagmegőrzőhöz ment, bevitte a
bőröndjét, és kijött tök más csomagokkal, meg a parókája nélkül. Aztán fogta
magát, és levezetett ide. Ez a mi windsori ügyfelünk hamarosan arról fog
értesülni, hogy jogilag nem is házas. Borzasnak húsz éve itt ez a felesége
Torquay-ban. Beszéltem egy kicsit a szomszédokkal. Úgy tettem, mint aki
valami felmérést végez. Van az utcában egy nő, aki ott volt az eredeti
esküvőn. Borzas sokat utazik üzleti ügyekben, mondta, de azért remek ember.
Imádja a fiait. Két fia van ugyanis – mesélt tovább Robin, mert Strike
továbbra is döbbent csendbe burkolózott. – Tanulnak, mindketten késő
tizenévesek, és mindkettő kiköpött Borzas. Az egyik tegnap leesett a
motorjáról, most be van gipszelve az egyik karja, tiszta véraláfutás meg vágás
mindenütt, ezt mind az egyik szomszéd mesélte. Borzas biztos hírt kapott a
balesetről, azért rohant le most ide, és nem Skóciába. Errefelé Borzast
Edward Campion néven ismerik, nem Johnként. Mint kiderült, a John a
második keresztneve, ezt már megnéztem az internetes nyilvántartásban. Az
első feleségével meg a gyerekekkel egy csinos kis villában laknak, kilátással
a tengerre, jókora kerttel.

– Azt a kurva! – szólalt meg Strike. – Tehát a mi terhes barátunk Glasgow-
ban…



– …az utolsó, amiért a windsori Mrs. Campionnak aggódnia kell – fejezte
be Robin. – Hármas életet él. Két feleség, egy szerető.

– És úgy néz ki, mint egy kopaszodó majom. Akkor van remény
mindannyiunknak. Mit mondott, most épp vacsoráznak?

– Pizzáznak, a feleséggel meg a gyerekekkel. Itt parkolok az étterem előtt.
Eddig nem sikerült lefényképeznem a fiúkkal, de szeretném, mert ennél nem
kell jobb bizonyíték. Két kis Borzas, mint a másik kettő Windsorban. Mit
gondol, mit mondott, hol volt eddig?

– Olajfúró tornyon? – találgatta Strike. – Külföldön? A Közel-Keleten?
Lehet, hogy ezért olyan fontos neki, hogy mindig rendesen le legyen
barnulva.

Robin sóhajtott.
– Az ügyfelünk össze fog omlani.
– Meg a skóciai szeretője is – kontrázott Strike. – Bármelyik percben

megszülhet.
– Csodálatosan stabil az ízlése – mondta Robin. – Ha egymás mellé

állítanánk őket, a torquay-i feleségét, a windsori feleségét, meg a glasgow-i
szeretőjét, olyan lenne, mintha ugyanazt a nőt látnánk húsz-húsz év
különbséggel.

– Hol akar aludni?
– Egy Travelodge-ban vagy valami panzióban – felelte Robin, és megint

ásított egyet. – Már ha találok bárhol helyet a nyári főszezon kellős közepén.
Legszívesebben egyenesen visszamennék Londonba, de rémesen fáradt
vagyok. Hajnali négykor keltem, és már tegnap is tíz órát dolgoztam.

– Nem vezethet, és nem alhat a kocsiban – jelentette ki Strike. – Vegyen ki
egy szobát!

– És hogy van Joan? – érdeklődött Robin. – Boldogulunk a munkával, ha
maradna Cornwallban még egy kicsit.

– Amíg mind itt vagyunk, csak sürgölődik. Ted is azt mondja, nyugalomra
van szüksége. Majd lejövök megint néhány hét múlva.

– Akkor miért is hívott, hogy mi van Borzassal?
– Igazából azért hívtam, mert történt épp most valami érdekes. Épp

kijöttem a kocsmából…
Strike néhány tömör mondatban összefoglalta a találkozást Margot

Bamborough lányával.
– Most gyorsan rá is kerestem – folytatta. – Margot Bamborough,

huszonkilenc éves, orvos, férjezett, a kislánya egyéves. Kilépett a körzeti



orvosi rendelőjéből Clerkenwellben egy nap, azt mondta, találkozik egy
barátnőjével egy gyors italra, aztán megy haza. A kocsma ötperces sétára
volt. A barátnője ott várta, de Margot nem érkezett meg, és senki sem látta
többé.

Szünet következett. Robin még mindig a pizzéria kirakatát figyelte.
– És a lánya azt gondolja – kérdezte aztán –, hogy maga most kideríti, mi

történt… majdnem negyven évvel később?
– Úgy tűnt, nagy hatással volt rá, hogy véletlenül pont belém botlott a

kocsmában, pont miután egy médium azt mondta neki, hogy kap majd valami
„vezetést”.

– Hmm – felelte Robin. – És maga mit gondol, mennyi esély van
kideríteni, mi történt, ennyi idő után?

– Kevés vagy semennyi – vallotta be Strike. – Másrészről viszont az
igazság ott van valahol. Az emberek nem válnak köddé.

Robin valami ismerőst hallott a hangjában: ez azt jelezte, kérdéseken,
lehetőségeken tűnődik.

– Szóval akkor beszél a lányával megint holnap?
– Baj nem lehet belőle, nem? – kérdezett vissza Strike.
Robin nem válaszolt.
– Tudom, mire gondol – szólalt meg Strike, kissé talán védekezőn. –

Érzelmileg túlfűtött ügyfél… médium… kihasználható helyzet…
– Nem azt akartam mondani, hogy maga ki akarja hasz…
– Akkor azzal az erővel meg is hallgathatom, nem? Nem úgy, mint egy

csomó más ember, én nem fogadnám el a pénzét a semmiért. És ha minden
lehetőség kimerült…

– Ismerem én magát! – vágott közbe Robin. – Minél kevesebbet derít ki,
annál jobban érdekli az ügy!

– Szerintem meggyűlne a bajom a feleségével, ha belátható időn belül nem
produkálok eredményt. Merthogy ők egy meleg pár – tette hozzá Strike
magyarázatként. – A feleség pszichol…

– Cormoran, mindjárt visszahívom! – vágott megint közbe Robin, és a
választ meg sem várva letette a telefont, és vissza is dobta az anyósülésre.

Borzas épp kisétált az étteremből, nyomában a felesége és a fiai.
Mosolyogva, beszélgetve megindultak az autójuk felé, amely öt kocsival
Robin Land Rovere mögött parkolt. A lány előkapta a fényképezőgépet, és
csinált egy sorozatnyi képet, ahogy a család közeledett felé.

Amikor elmentek mellette, a fényképezőgép már az ölében hevert, Robin



pedig a telefonja fölé hajolva úgy tett, mint aki üzenetet ír. A
visszapillantóban nézte, ahogy Borzas és a családja beszállnak a Range
Roverükbe, és elhajtanak a tengerparti villájukhoz.

Robin megint ásított egyet, aztán fogta a telefonját, és visszahívta Strike-
ot.

– Sikerült minden? – kérdezte az.
– Aha – felelte Robin, és fél kézzel végigpörgette a képeket, míg a telefont

a fülére szorította. – Van néhány éles róla meg a fiúkról. Azt a mindenit, jó
erős génjei vannak! Mind a négy gyerek pontosan úgy néz ki, mint ő.

Azzal eltette a fényképezőgépet a táskájába.
– Ugye tudja, hogy most csak pár órányira vagyok St. Mawestól?
– Inkább olyan három órára – javította ki Strike.
– Ha szeretné…
– Nem akar maga ide levezetni, aztán majd vissza Londonba! Épp most

mondta, mennyire készen van.
De Robin érezte a hangján, hogy tetszik neki a gondolat. Strike vonattal,

taxival és komppal jutott el Cornwallba, mert amióta elvesztette a lábszárát, a
hosszú autóutak nem voltak számára sem kényelmesek, sem különösebben
élvezetesek.

– Szeretnék én is találkozni ezzel az Annával. Aztán visszamehetünk
kocsival mindketten.

– Hát, ha biztos benne, az tényleg remek lenne – felelte Strike most már
kimondottan vidáman. – Ha elfogadjuk az ügyet, akkor ketten kéne rajta
dolgoznunk. Rengeteg mindent kellene átnézni, egy ilyen kihűlt ügynél, és
úgy hallom, Borzassal úgyis végzett ma este.

– Igen – sóhajtotta Robin. – Le van zárva, már csak úgy fél tucat élet
romba döntése van hátra.

– Hát nem maga dönti romba senki életét – emlékeztette megnyugtatóan
Strike. – Hanem ő. Mi lenne jobb: hogy mind a három nő megtudja most,
vagy csak majd ha meghal, és képzelje csak, micsoda kurva nagy balhé lenne
abból?

– Tudom, tudom – ásított megint Robin. – Akkor mit akar, menjek oda a
házukhoz St. Ma…

Strike rögtön rávágta a határozott nemet.
– Anna meg a felesége Falmouthban vannak. Találkozzunk ott! Akkor nem

is kell annyit vezetnie.
– Jól van – bólintott Robin. – Mikor?



– Oda tud érni fél tizenkettőre?
– Persze – felelte Robin.
– Megírom, hol találkozzunk. Most pedig menjen, és aludjon egyet!
Ahogy elfordította a slusszkulcsot, Robin azt vette észre, hogy határozottan

jobb kedve lett. Mintha valami rosszalló bizottság figyelte volna, köztük Ilsa,
Matthew és Charlotte Campbell, gondosan elfojtotta a mosolyt, ahogy
kitolatott a parkolóhelyéről.
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Bár atyjuk más, de anyjuk egy vala,
egészen más volt lelkük dallama…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike másnap reggel nem sokkal öt előtt ébredt. Joan nappalijának vékonyka
függönyein máris ömlött be a fény. A lószőr kanapé minden éjjel más-más
testrészét nyomorgatta meg, és ma reggel épp úgy érezte, mintha jól vesén
verték volna. A telefonjáért nyúlt, megnézte rajta az időt, konstatálta, hogy
túlságosan fáj mindene, hogy visszaaludjon, aztán felült a kanapén.

Egy percig még csak nyújtózkodott, megvakarta a hónalját, és szoktatta a
szemét a Joan és Ted nappalijának félhomályában mindenfelől felbukkanó
dolgok formáihoz, aztán megint rákeresett Margot Bamborough-ra, röviden
megnézte a mosolygó, hullámos hajú, távol ülő szemű doktornőt, majd
lejjebb görgetett a keresési eredmények között, míg nem talált róla említést
egy sorozatgyilkosokkal foglalkozó oldalon. Itt talált egy hosszú cikket
Dennis Creedről, amelyben sok kép is volt róla különböző életkorokban:
cuki, szőke göndör hajú kisgyerekkorától egészen a rendőrségi képéig,
amelyről karcsú férfi nézett rá vissza vékony, érzéki szájjal és nagy, szögletes
szemüveggel.

Strike ekkor egy internetes könyváruház oldalára váltott, és talált is egy
könyvet a sorozatgyilkos életéről. 1985-ben adták ki, és az volt a címe, hogy
A Paradise Park démona. Egy köztiszteletben álló, azóta már halott
oknyomozó újságíró írta. A címlapon Creed jellegtelen arca díszelgett
színesben, mögötte kísérteties fekete-fehérben annak a hét nőnek az arcképe,
akiket biztosan ő kínzott és ölt meg. Margot Bamborough nem szerepelt
köztük. Strike rendelt egy használt példányt, 1 fontért, az irodai címre.

Visszadugta a töltőre a telefont, felcsatolta a műlábát, fogta a cigarettáját
és az öngyújtót, aztán körülményesen kerülgetve a rozoga asztalkákat, rajtuk



a szárazvirágos vázákkal, és vigyázva, nehogy lelökje a falra függesztett
dísztányérokat, kilépett az ajtón, és lement a három magas lépcsőfokon a
konyhába. Jéghidegnek érezte az egyetlen talpa alatt a linóleumot, amely már
gyerekkorában is ugyanilyen volt.

Csinált magának egy csésze teát, és kiment a hátsó ajtón, még mindig csak
egy boxerben és pólóban. Élvezte a kora reggeli hűvöst, nekidőlt a ház
falának, cigarettázás közben beszívta a tengeri sós levegőt, és a köddé vált
édesanyákról gondolkodott. Az utóbbi tíz napban gyakran jutott eszébe Leda,
mert annyira más volt, mint Joan: ég és föld.

– Kipróbáltad már a cigit, Cormy? – kérdezte tőle Leda egyszer csak úgy, a
saját kékes füstfelhőjébe burkolózva. – Nem tesz jót az embernek, de
Jézusom, hogy imádom!

Időnként megkérdezték tőle, a gyámhatóság miért nem intézkedett soha
Leda Strike családjánál. Az volt a válasza, hogy Leda sosem maradt egy
helyben annyi ideig, hogy elég jó célpontot nyújtson. Gyakran előfordult,
hogy a gyerekei alig néhány hete jártak egy iskolába, amikor elkapta őt
valami új lelkesedés, és már mentek is – új városba, új foglaltházba, a padlón
aludni valami barátainál, vagy ritkábban albérletbe. Az egyedüliek, akik
tudták, mi folyik náluk, és akik a gyámhatóságot is értesíthették volna, Joan
és Ted voltak, az egyetlen fix pont a gyerekek életében. Talán Ted félt tőle,
hogy ezzel tönkretenné a viszonyt közte és makacs húga közt, vagy Joan
aggódott, hogy a gyerekek sosem bocsátanák meg, de mégsem hívták ki a
hatóságot.

Strike egyik legélénkebb gyerekkori emléke az egyik olyan ritka alkalom
volt, amikor, emlékezett, elsírta magát: Leda hirtelen megjelent minden
előzetes bejelentés nélkül, miután Strike már hat hete járt a St. Mawes-i
általános iskolába. Az anyjuk elképedve és dühösen látta, hogy a távollétében
ilyen nagy lépésekre került sor, mint az iskolába való beíratás; és már terelte
is Strike-ot meg a húgát fel a kompra, mindenféle csuda dolgokat ígérve
nekik fent, Londonban. Strike bömbölt, próbálta elmagyarázni az anyjának,
hogy de ő meg Dave Polworth csempészbarlangokat akartak felfedezni
hétvégén, amelyek egyébként lehet, hogy csak Dave képzeletében léteztek, de
Strike-nak azért akkor is valóságosak voltak.

– Majd megnézed a barlangokat! – ígérte Leda, és már a Londonba tartó
vonaton édességekkel igyekezett kiengesztelni. – Hamarosan találkoztok a
hogyishívjákkal, megígérem!

– Dave-vel! – zokogta Strike. – A neve D-Dave!



Ne gondolj rá, mondta magában, és az első végéről rögtön egy második
cigarettára gyújtott.

– Stick, meg fogsz fázni itt kint egy szál gatyában!
Erre körbenézett. Az ajtóban ott állt a húga, rajta gyapjú fürdőköpeny és

báránybőr papucs. Ránézésre annyira nem hasonlítottak egymásra, hogy
sokan csak nehezen hitték el, hogy rokonok, ráadásul féltestvérek. Lucy
alacsony volt, szőke és pirospozsgás arcú, nagyon hasonlított az apjára, aki
ugyan nem volt annyira híres zenész, mint Strike-é, viszont sokkal
komolyabban vette a gyerekével való kapcsolattartást.

– Reggelt! – köszönt Lucynek, de a lány már be is ment, majd gyorsan újra
megjelent a nadrágjával, pulóverével, cipőjével és zoknijával.

– Luce, nincs hideg…
– Tüdőgyulladást fogsz kapni! Öltözz föl!
Akárcsak Joan, Lucy is teljes önbizalommal döntött maga arról, mi is lenne

jó a szeretteinek. Strike kicsit jobb képet tudott vágni a dologhoz, mint akkor
tudott volna, ha nem indulna hamarosan vissza Londonba. Fogta a nadrágját,
és ügyetlenül egyensúlyozva belebújt, kockáztatva, hogy elesik a
kőzúzalékba. Mire felhúzta az egyetlen lábára a zoknit és a cipőt, Lucy már
csinált is neki egy csésze friss teát a sajátjával együtt.

– Én se tudtam aludni – mondta a lány, átnyújtotta a teát, és leült a
kőpadra. Egész héten most először voltak együtt így kettesben. Lucy eddig
folyton Joanon csüggött, ragaszkodott hozzá, hogy ő főzzön és ő takarítson,
Joan pedig, aki képtelenségnek találta nyugton maradni, amikor tele a ház
vendégekkel, csak téblábolt és aggodalmaskodott körülötte. Azon ritka
alkalmakkor, amikor Joan nem volt ott, általában ott volt Lucy valamelyik
gyereke. Jack Strike-kal akart beszélgetni, a másik kettő meg többnyire csak
Lucyt nyaggatta valamiért.

– Rémes, nem? – szólalt meg Lucy, miközben a gyepet és Ted nagy
gonddal nevelt virágágyásait bámulta.

– Az – sóhajtott fel Strike. – De azért reménykedjünk. A kemó…
– De az nem gyógyítja meg. Az csak elnyújtja a… elnyúj…
Lucy megrázta a fejét, és megtörölte a szemét a fürdőköpeny zsebéből

előhúzott, összegyűrt vécépapírral.
– Hetente kétszer hívom fel már majdnem húsz éve, Stick. Ez itt szinte

második otthona a gyerekeknek. Gyakorlatilag Joan volt az anyám.
Strike tudta, hogy nem lenne szabad ebbe belemennie. De mégis válaszolt:
– Mármint az igazi anyánkon kívül, úgy érted.



– Nekem Leda nem volt az anyám – felelte hűvösen Lucy. Strike még
sosem hallotta, hogy ezt így kimondta volna, bár sugalmazni gyakran
sugalmazta. – Tizennégy éves korom óta nem gondoltam rá anyámként. Sőt,
már azelőtt sem. Nekem Joan az anyám.

Amikor Strike nem szólt, folytatta:
– Te Ledát választottad. Tudom, hogy szereted Joant, de mi ketten teljesen

különböző módon viszonyulunk hozzá.
– Nem tudtam, hogy ez ilyen verseny – jegyezte meg Strike, és újabb

cigarettáért nyúlt.
– Csak azt mondom, én hogy érzek!
És azt is megmondod, hogy én hogy érzek.
Ebben az egy hétben, amit egymás közelében kényszerültek eltölteni, Lucy

számos szúrós megjegyzést is tett, milyen ritkán is látogat ide Strike. Ő
kibírta, hogy ne szóljon vissza bosszúsan. Elsődleges célja volt úgy
hazamenni, hogy senkivel sem veszett össze.

– Én mindig utáltam, amikor megjött Leda, és elvitt innen minket –
mondta most Lucy. – Te meg örömmel mentél.

Strike megint megjegyezte, hogy Joanhoz hasonlóan a húga is kijelentést
tesz, nem pedig érdeklődik.

– Nem mentem mindig örömmel – mondott most ellent Lucynek, mert
eszébe jutott a komp, Dave Polworth és a csempészbarlangok, de a húga
mintha úgy érezte volna, el akar tőle venni valamit.

– Csak azt mondom, hogy te már sok-sok éve elveszítetted az anyád. És
most én is… lehet, hogy én is… elveszítem az enyémet.

És megint megtörölte a szemét a nedves vécépapírral.
Strike-nak lüktetett a dereka, szúrt a szeme a fáradtságtól, de csak

dohányzott tovább némán. Tudta, hogy Lucy legszívesebben még az emlékei
közül is kitörölné Ledát mindörökre, és néha, ha eszébe jutott, mi mindent
csinált meg velük az anyjuk, meg tudta érteni. De ma reggel Leda szelleme
mintha ott lebegett volna körülötte a cigarettafüstjében. Hallotta a hangját,
ahogy azt mondja Lucynek: „csak sírj nyugodtan, drágám, az mindig segít!”,
neki meg: „adj már anyádnak egy cigit, Cormy!” Nem tudta gyűlölni.

– És el sem hiszem, hogy elmentél tegnap este inni Dave Polworthtel! –
bökte ki hirtelen Lucy. – Az utolsó estéden!

– Joan gyakorlatilag kidobott a házból! – felelte bosszúsan Strike. – Imádja
Dave-et. Egyébként is jövök megint néhány héten belül!

– Tényleg? – kérdezett vissza Lucy. A szempilláin most már könnyek



csillogtak. – Vagy majd belebonyolódsz valami ügybe, és elfelejted?
Strike kifújta a füstöt az egyre világosodó levegőbe. Olyan tompa kékes

színe volt, mint napkelte előtt közvetlenül szokott. Ha jobb felé pillantott, a
Hillhead nevű domboldalban ülő házak teteje fölött homályosan látható
horizonton egyre élesebbé vált a tengert és az eget elválasztó vonal.

– Nem – felelte. – Nem felejtem el.
– Csak mert te jó vagy krízishelyzetben – folytatta Lucy. – Ezt nem

tagadom, inkább azzal van problémád, hogy elkötelezetten fenntarts valamit.
Joannal most több hónapon át kell majd foglalkozni, nem csak amikor…

– Tudom, Luce! – szakította félbe Strike, mert már nem tudott tovább
uralkodni magán. – Tudom, milyen dolog a betegség, meg a felépülés, akár
hiszed, akár…

– Hát igen – bólintott Lucy. – Akkor is remek voltál, amikor Jack
kórházban volt, de amikor nincs semmi baj, akkor nem is foglalkozol vele.

– Két hete vittem el Jacket múzeumba, mégis miről be…
– Még arra sem voltál képes, hogy elgyere Luke szülinapi zsúrjára! Már

elmondta minden barátjának, hogy ott leszel…
– Hát, nem kellett volna, mert neked én a telefonban határozottan

megmondtam, hogy…
– Azt mondtad, megpróbálsz jönni…
– Nem, te mondtad, hogy megpróbálok jönni! – mondott ellent Strike. A

legjobb szándéka ellenére is egyre mérgesebb lett. – Te mondtad, hogy „azért
ha tudsz, majd jössz”. Hát, nem tudtam, és előre meg is mondtam neked, és
az nem az én hibám, ha te valami mást mondtál Luke-nak…

– Az nagyon jó, hogy időnként elviszed Jacket – torkolta le Lucy. – De az
soha eszedbe sem jutott, milyen jó lenne, ha a másik kettő is mehetne? Adam
sírt, amikor Jack hazaért a Churchill bunkerből! És erre most is lejössz ide…
– folytatta: úgy tűnt, most már elhatározta, hogy ha már belekezdett, kiad
minden sérelmet magából –, és csak Jacknek hozol ajándékot! És Luke és
Adam?

– Ted hívott, hogy mi van Joannal, én meg rögtön jöttem. Azokat a
jelvényeket már rég rakosgattam Jacknek, azért hoztam el most.

– Na és mit gondolsz, hogy érzi ettől magát Luke és Adam? Nyilván azt
hiszik, hogy nem szereted őket annyira, mint Jacket!

– Hát nem is – vágta rá Strike, immár végleg kijőve a sodrából. – Adam
egy kis nyafogós mamlasz, Luke meg komplett seggfej.

Elnyomta a cigarettát a falon, a csikket a sövénybe pöccintette, és



visszament a házba. Lucy csak tátogott némán, mint egy partra vetett hal.
A sötét nappaliba visszaérve Strike rögtön bele is futott a rozoga

asztalkákba. A szárazvirágos váza nehéz puffanással a mintás szőnyegre
esett, és mielőtt még átláthatta volna a helyzetet, a műlábával már porrá is
zúzta a törékeny szárakat, papírvékony virágfejeket. Még akkor is a
maradványokat szedegette, amikor Lucy némán elsétált mellette a lépcsőhöz,
és áradt belőle az anyai felháborodás. Strike visszatette az immár üres vázát
az asztalkára, megvárta, amíg Lucy mögött becsukódik a háló ajtaja, aztán
füstölögve felment ő is a fürdőszobába.

Attól félt, hogy a zuhanyozással felébresztené Tedet és Joant, de csak
amikor lehúzta a vécét, jutott eszébe, milyen hangos ez a régi víztartály.
Amíg megmosakodott a langyos vízben, a tartály egy betonkeverő zajával
töltött fel. Aki erre nem ébred fel, gondolta Strike, az be van gyógyszerezve.

És amikor kilépett a fürdő ajtaján, hát persze hogy Joannal találta szemben
magát. A nagynénje alig ért Strike mellkasáig. Lenézett a gyérülő, ősz hajára,
a valaha nefelejcskék szemekbe, amelyeket most már elhalványított a kor. A
steppelt, zsinórgombos piros fürdőköpenye olyan ünnepélyesnek, rituálisnak
tűnt, mint valami kabuki köntös.

– Reggelt! – köszönt Strike. Igyekezett vidámnak tűnni, de csak mesterkélt
kedélyességet tudott produkálni. – Ugye nem ébresztettelek fel?

– Nem, nem, már ébren voltam egy ideje. Milyen volt Dave-vel? –
kérdezte Joan.

– Remek – felelte őszintén Strike. – Imádja az új munkáját.
– És Penny meg a lányok?
– Hát, ők is örülnek, hogy hazajöhettek Cornwallba.
– Jaj, de jó – bólintott Joan. – Dave mamája azt mondta, szerinte lehet,

hogy Penny nem igazán akar eljönni Bristolból.
– Nem, nem, minden remekül elrendeződött.
Joan mögött kinyílt a szoba ajtaja. Luke állt a küszöbön pizsamában, és

látványosan a szemét dörzsölte.
– Felébresztettetek! – közölte Strike-kal és Joannal.
– Jaj, ne haragudj, drágám! – felelte neki Joan.
– Ehetek csokis golyókat?
– Persze hogy ehetsz! – vágta rá Joan ellágyulva.
Luke lerohant a lépcsőn, külön rádobbantva minden lépcsőfokra, hogy a

lehető leghangosabb legyen. Egy perce sem tűnt el lent, és már rohant is
vissza, szeplős arcán kitörő örömmel.



– Nagyi, Cormoran bácsi összetörte a virágokat!
Te kis szemét!
– Ja, bocs. A szárazat – vallotta be Strike. – Lelöktem. De a vázának

semmi baja.
– Ó, a legkevésbé sem számít – legyintett Joan, és már ment is le a

lépcsőn. – Hozom a szőnyegtisztítót.
– Nem kell! – szólt utána Strike. – Én már…
– De még vannak darabkák a szőnyegen! – vágott közbe Luke. – Rá is

léptem!
Majd én rád lépek mindjárt, te kis seggfej!
Strike és Luke Joan nyomában visszamentek a nappaliba, és Strike

ragaszkodott hozzá, hogy elvegye tőle a szőnyegtisztítót. A törékeny, régies
szerkezetet talán még a ’70-es években szerezhette be Joan. Amíg Strike
ezzel munkálkodott, Luke ott állt a konyhaajtóban, és vigyorogva figyelte,
miközben csokis golyókat tömött a szájába. Mire Joan teljes megelégedésére
elég tiszta lett a szőnyeg, már Jack és Adam is csatlakozott a kora reggeli
összejövetelhez, és a szobormerev arcú Lucy is megjelent, immár rendesen
felöltözve.

– Kimehetünk a partra ma, anya?
– Lehet úszni?
– Kimehetek a hajóval Ted bácsival?
– Ülj már le! – szólt rá Joanra Strike. – Hozok egy csésze teát.
De Lucy már hozott. Joan kezébe nyomta a csészét, megvető pillantást

vetett Strike-ra, aztán már ment is vissza a konyhába, közben válaszolgatva a
gyerekek kérdéseire.

– Mi van itt? – csoszogott be Ted is még pizsamában, mert nem értette, mi
ez a nagy tevékenykedés így kora reggel.

Valaha majdnem olyan magas volt, mint Strike, aki nagyon hasonlított is
rá. Ted sűrű, göndör haja mostanra hófehérre őszült, napbarnított arcán
inkább repedéseknek, mint ráncoknak tűnő barázdák sorakoztak, de azért
még mindig erős ember volt, még ha kissé görnyedt is. Joan betegsége
viszont mintha őt is fizikailag gyengítette volna meg. Tényleg látszott rajta a
megrázkódtatás, kicsit zavartnak és bizonytalannak is tűnt.

– Csak összepakolom a cuccomat, Ted – felelte neki Strike, és hirtelen
elsöprő vágyat érzett a távozásra. – El kéne csípnem az első kompot, hogy
elérjem a korai vonatot.

– Á! – nézett rá Ted. – Akkor mész vissza egyenesen Londonba, mi?



– Aha – bólintott Strike, és bedobta a telefontöltőjét meg a dezodorát a
málhazsákjába, az összes többi, már ott lévő dolga mellé. – De néhány héten
belül jövök megint. Szólsz, ha van valami hír, ugye?

– De hát nem indulhatsz reggeli nélkül! – szólt rá aggódva Joan. –
Csinálok neked egy szendvicset…

– Ilyen korán nem tudok enni – hazudta Strike. – Ittam egy teát, majd a
vonaton bekapok valamit. Szólj már neki! – fordult Tedhez, mert Joan meg
sem hallotta, és már szaladt is a konyhába.

– Joanie! – kiabált utána Ted. – Nem kér semmit!
Strike felkapta a zakóját az egyik szék támlájáról, és kicipelte a szobából a

málhazsákot.
– Feküdj inkább vissza! – mondta Joannak, ahogy az sietett ki elbúcsúzni.

– Tényleg nem akartalak felkelteni. Pihenj sokat, jó? Hadd sürgölődjön
valaki más egy-két hétig!

– Úgy szeretném, ha nem dohányoznál! – szólalt meg Joan szomorúan.
Strike-nak valahogy sikerült viccesen vágnia egy pofát, aztán megölelte

Joant. Az úgy csüggött rajta, mint annak idején, amikor Leda türelmetlenül
várt az ajtóban, hogy induljanak már, és Strike is megszorította. Megint
érezte a kétfelé húzó szívét, hogy ő egyszerre a csatatér és a nagydíj is, hogy
el kell neveznie valamit, ami besorolhatatlan, megismerhetetlen.

– Viszlát, Ted! – köszönt el, és megölelte a nagybátyját is. – Felhívlak, ha
hazaértem, és kitaláljuk, mikor jövök legközelebb!

– Elvihettelek volna kocsival! – nyögte ki Ted. – Biztos ne vigyelek el?
– Szeretek kompozni – hazudta Strike. Igazából a hajóhoz levezető

egyenetlen lépcsőkön szinte lehetetlen volt lemennie a kompos segítsége
nélkül, de mivel tudta, hogy az öregek örülnének neki, így folytatta: – Arra
emlékeztet, amikor gyerekkorunkban vásárolni vittetek minket Falmouthba!

Lucy az ajtón keresztül figyelte a nappaliból, ránézésre teljesen
közömbösen. Luke és Adam nem kívánták otthagyni a csokis golyókat, de
Jack lélekszakadva befurakodott közéjük az aprócska előszobában.

– Kösz a jelvényeket, Corm bácsi!
– Szívesen – felelte Strike, és megsimogatta a fiú haját. – Szia, Luke! –

szólt be az ajtón. – Viszlát hamarosan, Jack! – tette még hozzá.
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Aligha szólt, de lám, a férfi szív
bizony erősen tiltakozva tűrt,
de látta titkát az, ki nem naiv:
rosszalló arca ráncain kiült…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A panzióban, ahol Robin az éjszakát töltötte, épp csak befért a szobájába egy
egyszemélyes ágy, egy fiókos szekrény, meg a sarokba besuvasztott rozoga
mosdókagyló. A mályvaszínű, virágmintás tapéta már a ’70-es években is
egészen biztosan szörnyűnek számított, gondolta Robin; a lepedő mintha
nyirkos lett volna, és az összegabalyodott reluxa sem fedte el rendesen az
ablakot.

A laza vesszőfonatos lámpabúra nem nagyon lágyította meg a villanykörte
fényét. A tükörképe kimerülten, fésületlenül nézett vissza rá, a szeme alatt
lila karikákkal. A hátizsákjában csak az volt, amit mindig magával vitt a
megfigyelési munkákra: kötött sapka arra az esetre, ha el kellene rejtenie a
nagyon is jellegzetes vörösesszőke haját, napszemüveg, egy tiszta felső,
hitelkártya, és igazolványok, több különböző néven is. A tiszta póló, amit épp
az imént húzott elő, jól összegyűrődött, és a haját is sürgősen meg kellett
volna már mosnia. A mosdókagylóhoz nem járt szappan, ő pedig nem rakott
el fogkefét-fogkrémet, mert nem gondolta, hogy nem otthon fog éjszakázni.

Nyolckor már úton is volt újra. Newton Abbotban megállt egy patikánál és
egy élelmiszerboltnál, és az alapvető tisztálkodási eszközök meg a
szárazsampon mellett vett egy olcsó, kis üveg 4711 nevű kölnit is. A
szupermarket mosdójában fogat mosott, és amennyire csak lehetett, rendbe
szedte magát. Épp fésülködött, amikor megjött Strike üzenete:
 

A Palacio Lounge kávézóban leszek a Mooron, Falmouth központjában. Azt bárki meg tudja
mondani, h a Moort hol találja.



 
Ahogy nyugat felé autózott, úgy lett egyre virulóbb, zöldebb a táj. Robin
Yorkshire-ből származott, így egészen különlegesnek érezte az angol földben
a pálmafákat Torquay-ban. Ezek a kanyargó, zöldellő kis utacskák, a dús
növényzet, ez a szinte szubtrópusi bujaság meglepő olyasvalakinek, aki
kopasz, hullámzó dombok között nőtt fel. Aztán balról néha megpillantotta a
higanyosan csillogó tengert is, hatalmas volt és ragyogó, mintha egy
üvegtábla lett volna, és most már halvány sós illat is vegyült a sietve
beszerzett kölnije citrusos illatába. Akármilyen fáradt is volt, ez a csodás
reggel felpörgette, különösen, hogy az út végén ott várja Strike.

Tizenegykor ért Falmouthba, és parkolóhelyet keresve körbekocsikázott a
turistákkal teli utcákon, el a műanyag játékokkal teliaggatott boltajtók,
zászlókkal és színes virágládákkal díszített kocsmák előtt. Amint sikerült
leparkolnia, épp a Mooron (ez egy széles, nyitott piactér volt a városka
szívében), már látta, hogy a giccses nyári cicomák rétege alatt Falmouth
nagyon szép, régi 19. századi épületekkel is büszkélkedhet. A Palacio Lounge
kávézó és étterem is egy ilyenben kapott helyet.

Régi bírósági épületnek tűnt ez, a klasszikusan arányos, magas
helyiségeket tudatosan bolondos stílusban rendezték be. A virágmintás, rikító
narancssárga tapétával borított falon több száz giccses képecske lógott
pasztellszínű keretben, és egy kitömött róka is volt bírónak öltöztetve. A
főleg diákokból és a szüleikből álló vendégsereg szedett-vedett faszékeken
ült, csevegésük visszhangzott a hatalmas helyiségben. Robin néhány
pillanatnyi keresés után meg is pillantotta Strike-ot: a nagydarab nyomozó
mogorva képpel üldögélt egy hátsó asztalnál, és úgy tűnt, nem örül
túlságosan, hogy a szomszéd asztalnál ülő két család számtalan, többnyire
batikolt ruhákba öltöztetett kisgyereke ott rohangál az asztalok között.

Ahogy az asztalokat kerülgetve megindult felé, Robin látta, Strike-nak
eszébe jutott, hogy fel kéne állnia üdvözölni, de aztán úgy döntött, mégsem
fog. Ránézésre tudta, milyen a férfi, ha fáj a lába, a szája körül mélyebbek a
ráncok a szokásosnál, mintha erősen összeszorítaná az állkapcsát. Ha ő maga
fáradtnak tűnt a panzió koszos tükrében három órával ezelőtt, Strike most
teljesen kimerültnek látszott, borostás arca mintha koszos is lett volna, a
szeme alatt sötétkék karikák.

– Reggelt! – köszönt, bár elég nehezen lehetett hallani a hippigyerekek
sikoltozásától. – Le tudott rendben parkolni?

– Épp itt a sarkon – bólintott Robin, és leült.



– Azért választottam ezt a helyet, mert gondoltam, ezt könnyű megtalálni.
Egy kisfiú nekiütközött az asztaluknak, amitől Strike kávéja ki is loccsant

a croissant-morzsákkal teleszórt tányérjára. A kisfiú továbbszaladt.
– Mit kér?
– Egy kávé remek lenne – felelte hangosan Robin, túlharsogva a körülöttük

kiabáló gyerekeket. – Mi újság St. Mawesban?
– Semmi új – mondta Strike.
– Sajnálom.
– Miért sajnálja? Nem a maga hibája – dörmögte Strike.
Robin egyáltalán nem ilyen fogadtatásra számított, miután két és fél órát

vezetett, hogy összeszedje Strike-ot. Lehet, hogy meg is látszott rajta a
bosszúság, mert Strike gyorsan hozzátette:

– Köszönöm, hogy eljött. Nagyon értékelem. Jaj, ne tegyél már úgy,
mintha nem látnál, te pöcs! – bukott ki belőle bosszankodva, amikor a fiatal
pincér a felemelt kezére ügyet se vetve elsétált.

– Majd odamegyek a pulthoz – mondta Robin. – Úgyis el kell mennem a
mosdóba.

Mire visszaért a mosdóból, és az űzött pincértől kávét is sikerült rendelnie,
a feje bal oldalában lüktető fejfájás alakult ki. Az asztalhoz visszaérve látta,
hogy Strike szeme már villámokat szór, mert a szomszédos asztalok gyerekei
még az eddiginél is hangosabban kiabáltak és rohangáltak a rájuk ügyet sem
vető szüleik körül. Azok egyszerűen csak őket túlkiabálva beszélgettek.
Robinban felmerült a gondolat, hogy most átadhatná neki Charlotte üzenetét,
de rögtön elvetette az ötletet.

Valójában Strike-nak azért volt ilyen harapós kedve, mert eszeveszetten
fájt az amputált lába csonkja. Ugyanis elesett (mint valami hülye fasz, mondta
magában), amikor felszállt a falmouthi kompra. Ehhez a bravúrhoz az kellett,
hogy előbb bizonytalanul leereszkedjen a kopott kőlépcsőkön, kapaszkodó
nélkül, majd úgy lépjen át a csónakba, hogy csak a kompos kezébe
kapaszkodhatott. A kicsit több mint százkilós Strike-ot nehéz volt megtartani,
ha megcsúszott, márpedig megcsúszott, és ezért most erős fájdalmai voltak.

Robin paracetamolt vett elő a táskájából.
– Fáj a fejem – mondta, ahogy elkapta Strike pillantását.
– Hát azt rohadtul nem csodálom! – felelte Strike nagyon hangosan, és a

gyerekzsivajban egymással kiabáló szülők felé nézett, de azok nem hallották.
Felmerült benne, hogy kér Robintól fájdalomcsillapítót, de az kérdezősködést
jelent és aggodalmaskodást, ezekből pedig már bőven elege volt az előző hét



után, így tovább szenvedett némán.
– Hol az ügyfél? – érdeklődött Robin, miután a kávéjával bevette a

pirulákat.
– Autóval olyan öt percre. A hely neve Wodehouse Terrace.
Ekkor történt, hogy a körülöttük rohangáló legkisebb gyerek, egy kislány,

megbotlott és arcra esett a fapadlón. A sivítozása, jajgatása hasogatta Robin
dobhártyáját.

– Jaj, Daffy! – sipított fel az egyik batikba öltözött anyuka. – Hát mit
csináltál?

A kislány szájából vér szivárgott. Az anyja leguggolt az asztaluk mellett,
és hangosan leszidta, majd vigasztalta is, a kislány testvérei és kis barátai
meg érdeklődve bámulták. A komp utasai reggel ugyanilyen arcot vágtak,
amikor Strike elesett a fedélzeten.

– Műlába van! – kiabálta ki a kompos, részben azért, gyanította Strike,
nehogy valaki azt gondolja, az ő figyelmetlensége okozta az esést. Ez a
bejelentés a legkevésbé sem csökkentette sem Strike megaláztatását, sem a
többi utas érdeklődését.

– Akkor menjünk? – állt fel Robin.
– Mindenképpen – felelte Strike, és összerándult, ahogy felállt és

megemelte a málhazsákját. – Rohadt kölkök! – motyogta még, és sántítva
elindult Robin nyomában ki, a napsütésbe.
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Szép hölgy, a kőszív is hasadna tán
temérdek oktalan gyötrelmeid nyomán.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A Wodehouse Terrace egy kis dombocskán húzódott, szép kilátás nyílt róla
az alatta elterülő öbölre. Sok házat egyterűvé alakítottak itt, de már az utcáról
látták, hogy Anna és Kim házát még a többinél is jobban átépítették. A tető
helyén valami szögletes üvegdobozszerű csillogott.

– Anna mivel foglalkozik? – kérdezte Robin, míg felmentek a lépcsőn a
mélykék színű bejárati ajtóhoz.

– Fogalmam sincs – felelte Strike. – De a felesége pszichológus. Az az
érzésem alakult ki, hogy ő nem nagyon örül ennek a nyomozásdolognak.

Megnyomta a csengőt. Lépteket hallottak valószínűleg nyersfa padlón, és
dr. Sullivan ajtót is nyitott: magas volt, szőke, mezítláb volt és farmerben-
pólóban, a nap megcsillant a szemüvegén. Strike-ról rögtön Robinra
pillantott, kissé meglepetten.

– A társam, Robin Ellacott – magyarázta meg Strike.
– Ó – válaszolt Kim. – De azt tudják… hogy ez egyelőre elvileg csak

előzetes egyeztetés?
– Robin épp lent volt a déli parton egy másik ügyben, ezért…
– Nem probléma, megvárom a kocsiban – jegyezte meg Robin udvariasan

–, ha Anna inkább egyedül Cormorannal beszélne.
– Hát… meglátjuk, mit mond Anna.
Hátrébb lépett, hogy be tudjanak jönni.
– Csak egyenesen fel a lépcsőn, a nappaliba!
A házat nyilvánvalóan teljesen átépítették, méghozzá nagyon is ügyesen.

Mindenütt világos fa és üveg fogadta őket. A hálószobát, ahová Robin a
nyitva hagyott ajtón bepillanthatott, lehozták a földszintre egy



dolgozószobával együtt. Az emeleten pedig, az üvegdobozban, amit az
utcáról láttak, egy egybenyitott konyha-nappali-étkező volt, ahonnan
lélegzetelállító kilátás nyílt a tengerre.

Anna egy csillogó-villogó, drága kávégép mellett állt, bő, kék pamut
melegítőt és fehér vászoncipőt viselt, ami Robinnak stílusosnak, Strike-nak
pedig slamposnak tűnt. A haját hátul összekötötte, és így látszott, milyen
finom arccsontjai is vannak.

– Á, jó napot! – köszönt, miután kissé összerezzent, amikor megjelentek. –
Nem is hallottam a csengőt a kávégéptől.

– Annie – lépett be Strike és Robin nyomában Kim is –, ő itt Robin
Ellacott, ööö… Cameron társa. De szívesen vár kint, ha inkább csak…

– Cormoran a neve – javította ki Anna. – Sokszor el szokták téveszteni? –
fordult Strike-hoz.

– Gyakrabban igen, mint nem – felelte Strike, bár mosolyogni nem
mosolygott hozzá. – De hát tényleg elég hülye név.

Anna elnevette magát.
– Nem zavar, maradjon csak – mondta Robinnak. Odament és kezet

nyújtott. – Azt hiszem, magáról is olvastam – tette hozzá, és Robin úgy tett,
mintha nem látta volna, ahogy lepillantott az alkarján a hosszú hegre.

– Kérem, üljenek le! – intett Kim egy alacsony, átlátszó műanyag asztal
körül lévő beépített ülősarok felé.

– Kávét? – kérdezte Anna, amire mindketten igennel feleltek.
Lassú léptekkel egy ragdoll macska jött be a szobába, óvatosan lépkedve a

padlóra eső napfény tócsái között. Ragyogó kék szeme pont mint Joané, az
öböl másik partján. Miután mind Strike-ot, mind Robint alaposan megnézte
magának, könnyedén felugrott a kanapéra, aztán Strike ölébe.

– Milyen ironikus – jegyezte meg Kim, aki épp odaért a csészékkel és
teasüteménnyel megrakott tálcával az asztalhoz –, hogy Cagney feltétel
nélkül imádja a férfiakat.

Strike és Robin udvariasan felnevettek. Anna is megérkezett a kávés
kancsóval, és a két nő leült egymás mellé, Strike-kal és Robinnal szemben.
Egyenesen az arcukba tűzött a nap, de Anna felkapott egy távirányítót, mire
leereszkedtek a krémszínű árnyékolók.

– Csodás ez a ház! – jegyezte meg körülnézve Robin.
– Köszönjük – nyugtázta Kim. – Az ő munkája, ő az építész – tette hozzá,

és megveregette Anna térdét.
Anna megköszörülte a torkát.



– Szeretnék elnézést kérni… – kezdte egyenesen Strike-ra szegezve
szokatlanul ezüstös kék szemét – a tegnap esti viselkedésem miatt. Volt
bennem néhány pohár bor. Gondolom, azt hitte, bolond vagyok.

– Ha azt gondoltam volna – felelte Strike, és közben a hangosan
doromboló macskát simogatta –, most nem lennék itt.

– De a médium emlegetése biztosan nem keltette a legjobb benyomást…
mert higgye el, Kim már jól megmondta, milyen hülye voltam, hogy
elmentem hozzá.

– Én nem gondolom, hogy hülye vagy, Annie – szólalt meg Kim halkan. –
Csak sebezhető. Nagy különbség.

– Megkérdezhetem, mit mondott ez a médium? – érdeklődött Strike.
– Számít az? – kérdezett vissza Kim, és Robin mintha bizalmatlanságot

látott volna abban, ahogy Strike-ra nézett.
– A nyomozás szempontjából nem – felelte Strike. – De mivel ez az úr…

vagy hölgy… az oka, hogy Anna odajött hozzám…
– Nő volt – mondta gyorsan Anna. – És nem igazán mondott semmi

hasznosat… nem mintha azt gondolnám, hogy…
Idegesen felnevetett, megrázta a fejét, és inkább újra belekezdett.
– Tudom én, hogy hülyeség volt. Mos… mostanában nehéz időszakon

mentem keresztül… kiléptem a régi cégtől, és hamarosan negyvenéves is
leszek… és hát Kim egy képzésen volt, én meg… hát, gondolom, azt
akartam, hogy…

Gúnyosan legyintett, aztán nagy levegőt véve folytatta:
– Ez egy teljesen mindennapi kinézetű nő, Chiswickben lakik. Teli van a

háza angyalokkal, mármint hogy kerámia és üveg angyalfigurákkal, és volt
egy nagy festmény is, bársonyra festve, a kandalló fölött. Kim… – mondta
tovább Anna, Robin pedig a pszichológusnőre pillantott, aki szenvtelen arccal
hallgatta. – Kim szerint ő… mármint a médium… tudta, ki az anyám… hogy
rákeresett, mielőtt odamentem. Az igazi nevemet mondtam neki. Amikor
odaértem, csak annyit mondtam neki, hogy az anyám régen meghalt… bár
persze… – itt Anna megint legyintett egyet idegesen a vékonyka kezével –
nincs rá bizonyíték, hogy anyám meghalt… részben ez is a… de mindegy,
szóval azt mondtam a médiumnak, hogy meghalt, és soha senki nem tisztázta
nekem megnyugtatóan, hogy is halt meg. Szóval ez a nő akkor… hát,
gondolom, azt mondhatnánk, transzba esett – folytatta Anna, és mintha
zavarba jött volna –, és azt mondta, az emberek azt gondolják, csak engem
védenek, az én érdekemben, de ideje megtudnom az igazságot, és hogy



hamarosan kapok „vezetést”, ami elvisz hozzá. És még azt is, hogy „az
édesanyja nagyon büszke önre”, és „mindig őrködik ön fölött”, meg ilyenek,
gondolom, ez megszokott szöveg… és aztán, a végén, még azt, hogy
„megszentelt helyen nyugszik”.

– „Megszentelt helyen nyugszik”? – ismételte Strike.
– Igen. Gondolom, azt hitte, ez megnyugtató lesz, de hát én nem járok

templomba. Hogy anyám végső nyughelye az szent vagy sem… már ha el
van temetve… mármint hogy közel sem ez a legnagyobb kérdésem.

– Nem bánja, ha jegyzetelek? – kérdezte Strike.
Előhúzta a jegyzetfüzetét és a tollát, amelyről Cagney, a macska azt hitte,

csakis az ő szórakoztatására történt. A mancsával a tollat próbálta löködni,
míg Strike leírta a dátumot.

– Gyere már ide, te lüke dög! – szólt rá Kim, és felállt, hogy levegye a
macskát Strike öléből, és letegye a langyos fapadlóra.

– Kezdjük akkor az elején! – javasolta Strike. – Ön nyilván nagyon fiatal
volt, amikor az édesanyja eltűnt.

– Épp csak egyéves – bólintott Anna. – Szóval egyáltalán nem emlékszem
rá. Nem volt róla kép a házban gyerekkoromban. Sokáig nem is tudtam, mi
történt vele. Persze, akkor még nem volt internet… különben is, anyám a
házasságkötés után megtartotta a családnevét. Én úgy nőttem fel, hogy Anna
Phippsnek hívnak, ami meg az apám neve. Ha tizenegy éves korom előtt
bármikor bárki megemlíti „Margot Bamborough”-t, hát azt sem tudtam volna,
hogy bármi közöm van hozzá. Azt hittem, Cynthia az anyám. Ő volt a
gyerekfelügyelőm kicsi koromban – fűzte hozzá magyarázatként. – Apám
harmad-unokatestvére, és jóval fiatalabb nála, de az ő neve is Phipps, szóval
természetesnek vettem, hogy rendes, normális család vagyunk. Miért ne
vettem volna? Arra emlékszem, hogy amikor elkezdtem az iskolát, szöget
ütött a fejembe, ugyan miért hívom Cynt „Cynnek” és nem „anyának”. De
aztán apa és Cyn úgy döntöttek, hogy összeházasodnak, és azt mondták, most
már hívhatom anyának, ha akarom, én pedig azt gondoltam: á, értem, eddig
azért kellett a nevén szólítani, mert nem voltak összeházasodva. Az ember
kilogikázza a hiányzó információkat, amikor kicsi, nem? Az ő saját fura
logikájával. Hét- vagy nyolcéves voltam, amikor az iskolában azt mondta
nekem egy lány: „ő nem is az igazi anyukád! Az igazi anyukád eltűnt!”
Őrültségnek hangzott. Nem is kérdeztem meg róla apát vagy Cynt. Csak
elzártam magamban, de azt hiszem, valami módon éreztem, hogy épp most
kaptam magyarázatot néhány olyan fura dologra, amire már felfigyeltem, de



sosem értettem. Tizenegy éves voltam, amikor rendesen kiderült az egész.
Akkorra már hallottam egyet s mást néhány gyerektől az iskolában. Köztük
azt is, hogy „az igazi anyukád megszökött!” Aztán egy nap egy igazán rémes
fiú azt mondta: „anyukádat megölte egy ember, és levágta a fejét!”
Hazamentem, és elmondtam apának, mit mondott a fiú. Azt akartam, hogy
nevessen rajta, mondja, hogy ez nevetséges, micsoda szörnyű egy fiú… de
csak elsápadt. Még aznap este Cynthiával lehívtak a szobámból, leültettek a
nappaliban, és elmondták az igazat. És összeomlott minden, amiről addig azt
hittem, biztosan tudom – mondta Anna halkan. – Ki gondolná, hogy valami
ilyesmi történt a családjában? Én imádtam Cynt. Jobban kijöttem vele, mint
az apámmal, igazság szerint. És akkor kiderül, hogy nem is az anyám, és
hogy mindketten hazudtak… igen, hazudtak, mulasztással hazudtak.
Elmesélték, hogy az anyám egy este kijött az orvosi rendelőjéből, és eltűnt.
Az utolsó, aki élve látta, a recepciós volt. Azt mondta, a kocsmába megy, az
öt percre volt onnan. Ott várta a legjobb barátnője. Amikor anyám nem ért
oda, a barátnője, Oonagh Kennedy, aki már egy órája várt, azt hitte, biztos
csak elfelejtette. Odatelefonált a szüleimhez. Anyám nem volt ott sem. Apám
felhívta a rendelőt, de már bezárt. Besötétedett. Anyám nem jött haza. Apám
hívta a rendőrséget. Több hónapig nyomoztak. Semmi. Semmi nyom, semmi
tanú… legalábbis apám és Cyn azt mondták, de én azóta olvastam olyat, ami
ellentmond ennek. Megkérdeztem apát és Cynt, hol vannak az anyám szülei.
Azt felelték, meghaltak. Mint kiderült, ez igaz. Nagyapám szívrohamban,
néhány évvel azután, hogy anyám eltűnt, nagyanyám pedig agyvérzésben,
egy évvel utána. Anyámnak nem voltak testvérei, szóval nem maradt más
rokon, akivel találkozhattam volna, beszélhettem volna róla. Kértem róla
képeket. Apám azt mondta, mind kidobta, de Cyn előkeresett nekem
néhányat, néhány héttel azután, hogy ez mind kiderült. Kérte, hogy ne
mondjam el apámnak, hogy dugjam el őket. És el is dugtam, volt egy nyuszi
formájú pizsamatárolóm, évekig abban tartottam az anyám fényképeit.

– Az édesapja és a nevelőanyja elmagyarázták, mi történhetett az
édesanyjával? – kérdezte Strike.

– Úgy érti, említették-e Dennis Creedet? – nézett rá Anna. – Igen, de
részleteket nem mondtak. Azt mondták, az is lehetséges, hogy megölte egy…
egy rossz ember. Ennyit muszáj volt mondaniuk, miután az a fiú az iskolában
kifecsegte. Rémes gondolat volt, hogy talán Creed ölte meg… hamarosan
persze megtudtam a nevét is, a suliban a többiek nagy örömmel elmondtak
mindent. Rémálmaim lettek, anyámat láttam fejetlenül. Időnként bejött a



szobámba éjszaka. Néha azt álmodtam, hogy a játékosládámban megtalálom
a fejét. Nagyon dühös lettem apámra és Cynre – folytatta, és összefűzte az
ujjait. – Nyilván azért, mert sosem mondták ezt el nekem, de azon is
elkezdtem gondolkodni, mi mást rejtegethetnek még, vajon benne voltak-e ők
is az anyám eltűnésében, nem ők akarták-e eltenni láb alól, hogy
összeházasodhassanak. Kicsit belebolondultam ebbe, lógni kezdtem a
suliból… egy hétvégén meg is szöktem, a rendőrök vittek haza. Apám
őrjöngött. Persze, így visszagondolva, az után, ami anyámmal történt…
nyilván az, hogy én is eltűntem, akár csak néhány órára… Pokollá tettem az
életüket, az az igazság – mondta ki Anna szégyenkezve. – De minden
elismerésem Cynnek, mert kiállt mellettem. Nem adta fel. Apával akkorra
már voltak saját gyerekeik is… van egy öcsém meg egy húgom… volt
családterápia, közös kirándulások, a kötődést megszilárdítandó, és mindent
Cyn intézett, mert apám aztán nem akart semmi ilyesmit csinálni. Anyám
említésére csak dühös lesz és sértett. Emlékszem, hogy kiabált velem, hogy
miért nem értem meg, neki milyen érzés, hogy ezt most megint
felhánytorgatjuk, mit gondolok, ő mit érez… Tizenöt éves koromban
megpróbáltam megkeresni anyám barátnőjét, Oonagh-t, akivel találkoznia
kellett volna aznap este, amikor eltűnt. Együtt voltak Nyuszilányok – mesélte
Anna kis mosollyal. – De ezt akkor még nem tudtam. Sikerült megtalálnom
Wolverhamptonban, nagy örömmel fogadta, hogy megkerestem. Volt néhány
nagyon kellemes telefonbeszélgetésünk. Elmondott pár olyan dolgot, amit
nagyon szerettem volna tudni, anyám humoráról, hogy milyen parfümöt
használt… Rive Gauche-t, másnap mentem, és a szülinapi pénzemet
eltapsoltam egy üvegnyire. Hogy mennyire imádta a csokoládét, és hogy
megszállott Joni Mitchell-rajongó volt. Sokkal élőbbnek tűnt anyám, amikor
Oonagh-val beszéltem, mint a fényképekről, vagy bármiből, amit apa vagy
Cyn meséltek. Csakhogy apám rájött, hogy beszéltem Oonagh-val, és rém
dühös lett. Elkérte a számát és felhívta, megvádolta, hogy arra bátorít,
szegüljek vele szembe, elmondta neki, hogy gondjaim vannak, terápiára
járok, és amire semmi szükség, az pont az, hogy mások „felkavarjanak”. Rám
parancsolt, hogy a Rive Gauche-t se használjam. Azt mondta, nem bírja a
szagát elviselni. Úgyhogy végül nem találkoztam Oonagh-val, és amikor
huszonévesen próbáltam újra megkeresni, már nem találtam. Akár az is lehet,
hogy azóta meghalt. Bejutottam az egyetemre, elköltöztem otthonról, és
nekiálltam végigolvasni mindent, amit csak lehetett Dennis Creedről. A
rémálmok újrakezdődtek, de ezzel sem jutottam közelebb ahhoz, hogy



kiderítsem, mi történt. Úgy néz ki, az, aki a nyomozást vezette anyám
eltűnése ügyében, egy Bill Talbot nevű rendőrfelügyelő, mindig is azt
gondolta, hogy Creed végzett vele. Talbot most már biztosan nem él, már
akkor is közel járt a nyugdíjhoz. Aztán néhány évvel azután, hogy végeztem
az egyetemen, az a csodás ötletem támadt, hogy csinálok egy weboldalt –
mesélte tovább. – Az akkori barátnőm nagy tech-mágus volt, segített
összedobni. De hát szörnyen naiv voltam – sóhajtott fel. – Megírtam, ki
vagyok, és kértem, hogy osszanak meg bármilyen információt anyámról.
Gondolom, el tudják képzelni, mi történt. Mindenféle elméletek jöttek: írtak
jósok, hogy pontosan hol kezdjek ásni, meg olyanok, akik szerint
nyilvánvalóan apám csinálta, volt, aki azt írta, nem is Margot lánya vagyok,
csak pénzt meg hírnevet akarok, és akadt néhány nagyon rosszindulatú üzenet
is, hogy anyám valószínűleg csak elszökött valami szeretőjével, vagy még
rosszabb. Egy-két újságíró is megkeresett. Az egyikük írt is egy rémes cikket
a Daily Expressben a családunkról, megkeresték apámat is, és nagyjából ez
volt az utolsó szög a kapcsolatunk koporsójába. És nem is jött rendbe utána
sem – folytatta reményvesztetten. – Amikor megmondtam neki, hogy meleg
vagyok, mintha úgy vette volna, csak azért csinálom, hogy vele kiszúrjak. És
az utóbbi néhány évben még Cyn is egy kicsit mellé állt. Mindig azt mondja:
„de hát én apádnak is lojalitással tartozom ám, Anna!” Szóval… – zárta le
Anna a történetet –, itt tartunk most.

Kis ideig senki sem szólt.
– Ez rémes lehet önnek – mondta végül Robin.
– Az – bólintott Kim, és megint Anna térdére tette a kezét. – És én is teljes

mértékben megértem Annát, hogy valamilyen feloldást szeretne, persze hogy
megértem. De hát reális az – pillantott most Robinról Strike-ra –, és ezzel
nem akarok tiszteletlen lenni önökkel, de reális, hogy önöknek sikerül az, ami
a rendőrségnek nem, ráadásul ennyi idő után?

– Hogy reális-e? – nézett vissza Strike. – Nem.
Robin észrevette, hogy Anna lehajtotta a fejét, és hirtelen könnyek szöktek

a szép nagy szemébe. Szörnyen sajnálta a nőt, de ugyanakkor Strike
őszinteségét is tiszteletben tartotta, és úgy tűnt, ez a szkeptikusabb Kimre is
nagy hatást gyakorolt.

– Elmondom, mit tudunk csinálni – kezdte Strike, aki tapintatosan a
jegyzeteit nézegette, amíg Anna a keze fejével meg nem törölte a szemét. –
Azt hiszem, egész jó eséllyel meg tudnánk szerezni az ügy régi rendőrségi
dossziéját, mert a rendőrségen elég jó kapcsolatokkal rendelkezünk.



Átnézhetjük újra az összes bizonyítékot, újra beszélhetünk a tanúkkal,
amennyire ez lehetséges. Alapvetően: meg tudunk róla bizonyosodni, hogy
mindent, de tényleg mindent megtettek. De esélyes, hogy ennyi idő után nem
találnánk semmi olyasmit, amit a rendőrség nem talált meg, és két nagy
akadály is lenne. Először is: semmi helyszíni bizonyíték. Úgy veszem ki, az
édesanyjának szó szerint semmi nyomát sem találták soha, ugye? Ruhadarab
vagy buszbérlet, vagy bármi.

– Így van – motyogta Anna.
– Másodszor: ahogy ön is épp említette, sokan azok közül, akik

kapcsolatban voltak vele, vagy láthattak bármit is aznap este, már jó eséllyel
halottak.

– Tudom – mondta Anna, és az orrán egy csillogó könnycsepp gördült le a
műanyag asztalkára. Kim átkarolta a vállát. – Lehet, hogy csak az az oka,
hogy mindjárt negyven leszek – bukott ki belőle a sírás. – De nem tudom
elviselni a gondolatot, hogy lehet, hogy anélkül halok meg, hogy tudnám,
mégis mi történt vele!

– Ezt megértem – bólintott Strike. – De nem akarok olyat ígérni önnek,
amit nagy valószínűséggel nem tudok teljesíteni.

– És nem volt semmi új fejlemény, vagy nem bukkant fel új nyom azóta
sem? – kérdezte meg Robin.

Kim válaszolt neki. Úgy tűnt, eléggé megrázta Anna nyilvánvaló
elkeseredése, és továbbra is átölelve tartotta.

– Amennyire mi tudjuk, nem, ugye, Annie? De bármi ilyesmiről biztosan
Roy tudna inkább, mármint Anna édesapja. És lehet, hogy nekünk nem is
szólna.

– Úgy viselkedik, mintha az egész meg sem történt volna. Ő így birkózik
meg vele – törölgette a könnyeit Anna. – Úgy tesz, mintha anyám soha nem
is létezett volna, csak hát ott a kellemetlen tény, hogy ha tényleg nem létezett
volna, nem lennék én sem. Akár hiszik, akár nem – folytatta –, leginkább az
kísért, mi van akkor, ha csak úgy magától elment, és sosem jött vissza, nem
akarta tudni, hogy vagyok, vagy tudatni velünk, mi van vele. Ezt a gondolatot
nem tudom elviselni. Az apai nagyanyám, akit sosem szerettem… az egyik
leggonoszabb öregasszony volt, akit csak valaha ismertem… fontosnak érezte
elmondani nekem, hogy ő mindig is úgy gondolta, anyám egyszerűen csak
megszökött. Hogy nem fűlt a foga ahhoz, hogy feleség legyen és anya. Ez
valami elmondhatatlanul bántott, a gondolat, hogy anyám hagyná, hogy mi
végigéljük azt a rettenetet, hogy nem tudjuk, mi történt vele, hogy nem lenne



rá kíváncsi, mi van a lányával… Még ha valóban Dennis Creed ölte is meg…
az rémes lenne, borzasztó… de legalább vége lenne. Tudnék gyászolni, és
nem azzal kellene élnem, hogy talán ott van valahol, vidáman él valami más
néven, és nem érdekli, mi lett velünk.

Rövid szünet következett, amelyben Strike és Robin is belekortyoltak a
kávéjukba, Anna szipogott, Kim pedig felállt, hogy tépjen egy kis papírtörlőt,
amit odanyújtott Annának.

Bejött a szobába még egy ragdoll macska. Gőgösen végigpillantott a négy
emberen, aztán lehevert egy napfényfoltban, és kinyújtózkodott.

– Ez Lacey – mondta Kim, amíg Anna az arcát törölgette. – Ő nem szeret
senkit, még minket sem.

Strike és Robin megint udvariasan nevettek.
– És hogy működne ez egyébként? – szólalt meg hirtelen Kim. – Mi

alapján számláznak?
– Órára – felelte Strike. – Havi részletes számlákat kapnak. E-mailben el

tudom küldeni az árjegyzékünket – ajánlotta. – De gondolom, önök még
szeretnék megbeszélni ezt, mielőtt döntenek.

– Igen, pontosan – vágta rá Kim, de míg megadta Strike-nak az e-mail-
címét, aggódva pillantott Annára, aki lehajtott fejjel ült, és még mindig
törölgette a szemét a papírtörlővel.

Strike csonkja eléggé tiltakozott az ellen, hogy megint ráhelyezze a súlyát,
ilyen kevéske ülés után, de úgy tűnt, nem nagyon maradt mit megbeszélni,
különösen, miután Anna könnyes némaságba vonult vissza. A nyomozó kicsit
sajnálta az érintetlen süteményeket a tányéron, amikor megszorította a nő
hűvös kezét.

– Mindenesetre köszönöm – mondta Anna, és Strike-nak az az érzése
támadt, hogy valahogy csalódást okozott neki, hogy abban reménykedett,
majd megígéri, hogy kideríti az igazságot, megesküszik a becsületére, hogy
megtesz mindent, amit mások nem tettek meg.

Kim kikísérte őket.
– Később hívjuk önöket – mondta. – Ma délután. Az jó lesz?
– Remek, várjuk a hívásukat! – felelte Strike.
Miután Strike-kal elindultak lefelé a napfényben úszó kerti lépcsőkön az

utcára, Robin visszapillantott, és úgy látta, mintha Kim furán nézne rájuk,
mintha valami olyasmi lett volna a két vendégben, amire nem számított.
Ahogy elkapta Robin tekintetét, ösztönösen elmosolyodott, és becsukta a kék
ajtót.
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Emígy utaztak szépen messze ők,
hol városon, hol pusztaságon át…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Mire kiértek Falmouthból, Strike egészen felvidult, és ezt Robin a talán új
ügy iránti érdeklődésnek tulajdonította. Sosem látott még olyat, hogy egy
érdekes probléma ne kötötte volna le a társa figyelmét, akármi is volt a
helyzet épp a magánéletében.

Részben igaza is volt: Strike érdeklődését határozottan birizgálta Anna
története, de főleg attól lett ilyen vidám, hogy most néhány óráig nem kell a
műlábára helyeznie a testsúlyát, másrészt pedig a tudattól, hogy minden
egyes perccel egyre távolabb kerül a húgától. Lehúzta az ablakot, hogy az
ismerősen sós tengeri levegő betóduljon az öreg kocsiba, rágyújtott egy
cigarettára, és a füstöt gondosan nem Robinra fújva megkérdezte:

– Morrisszal sokat találkozott, amíg én oda voltam?
– Legutóbb tegnap – felelte Robin. – Kifizettem neki a havi költségeit.
– Jaj, remek, köszönöm! – bólintott Strike. – Akartam is emlékeztetni,

hogy azt meg kéne csinálni. Na és mit gondol róla? Barclay azt mondja, jó
munkát végez, csak túl sokat pofázik a kocsiban.

– Aha – mondta Robin semlegesen. – Hát beszélni azt szeret.
– Hutchins szerint meg egy kicsit olyan mézesmázos – próbálkozott

óvatosan Strike.
Észrevette ugyanis, hogy Morris egy teljesen más hangon beszél Robinnal.

Hutchins is azt mesélte, hogy Morris rákérdezett nála, Robin kapcsolatban
van-e.

– Hmm – nyugtázta Robin. – Hát, én még nem dolgoztam vele eleget,
hogy véleményt tudjak formálni.

Úgy döntött, pillanatnyilag van elég baja Strike-nak, és a nyomozóiroda



különben is nehezen boldogul a sok munkával, így nem áll neki még
kritizálni is az új munkatársat. Kellett az a plusz ember. És Morris legalább jó
munkát végez.

– Pat kedveli – tette még hozzá, részben gonoszkodásból, és a szeme
sarkából örömmel látta, hogy Strike a homlokát ráncolva néz rá.

– Hát az aztán nem egy nagy ajánlás!
– Milyen rosszindulatú! – vágta rá Robin.
– Azt ugye tudja, hogy még egy hét, és sokkal nehezebb lesz kirúgni Patet?

Mindjárt lejár a próbaideje!
– Hát én nem akarom kirúgni – felelte a lány. – Szerintem nagyon jó.
– Jól van, akkor a maga hibája, ha később még bajunk lesz vele.
– Nem az én hibám lesz! – tiltakozott Robin. – Ne próbálja rám lőcsölni

Patet, együtt döntöttük el, hogy felvesszük! Maga mondta, hogy elege van
már a helyettesítőkből, és…

– És maga mondta, hogy „talán nem lenne rossz ötlet egy hagyományos
irodavezetőt felvenni”, meg hogy „attól, hogy idősebb, még ne zárjuk ki”…

– Tudom, mit mondtam, és a korával kapcsolatban tartom is. Igenis
olyasvalakire van szükségünk, aki tudja, mi az a rendes nyilvántartás, aki
rendben tartja a dolgokat, maga volt, aki…

– Nem akartam, hogy azt gondolja, kor alapján diszkriminálok!
– De maga volt, aki felajánlotta neki az állást! – fejezte be a mondatot

határozottan Robin.
– Hát nem t’om, mégis mit gondoltam – morogta Strike, és kipöccintette a

hamut az ablakon.
Patricia Chauncey ötvenhat éves volt, de hatvanötnek nézett ki. Vékony

asszony volt mély ráncokkal barázdált, majomszerű arccal és valószínűtlenül
sötét fekete hajjal, az irodában folyamatosan elektromos cigarettát szívott, de
amint a munkanap végén kilépett az épületből, azon nyomban rágyújtott egy
igazi Superkingre. Olyan mély és reszelős volt a hangja, hogy a telefonban
gyakran összekeverték Strike-kal. Annál az íróasztalnál ült a külső irodában,
ahol azelőtt Robin, és most, hogy Robin főállású nyomozó lett, ő vette át a
telefonálást és az iroda adminisztratív feladatainak nagy részét is.

Strike és Pat kapcsolata kezdettől elég viharos volt, és ez nagyon meglepte
Robint, mert ő mindkettejüket kedvelte. Már megszokta Strike időnkénti
rosszkedvét, és inkább elnézte ezeket neki, különösen, amikor arra
gyanakodott, hogy fáj a lába; de Patben nem volt ennyi együttérzés, és
minden további nélkül visszaszólt neki, hogy „belehalna, ha megköszönné?”,



amikor Strike nem mutatkozott elég hálásnak a telefonüzenetek átadásakor.
Nyilvánvaló volt, hogy egyáltalán nem érez olyan tiszteletet az eléggé híressé
vált nyomozó iránt, mint egyes helyettes titkárnőik. Az egyiket Strike ott
helyben kirúgta, amikor felfigyelt rá, hogy az a külső irodából a mobiljával
videót készít róla. Sőt, az új irodavezetőjük a viselkedéséből ítélve
mindennap arra számított, hogy valami kompromittálót tud meg Strike-ról, és
valamelyest megelégedéssel hallotta, hogy az egyik iratszekrény azért van
behorpadva, mert Strike egyszer belebokszolt dühében.

Másrészt viszont a nyilvántartást pontosan vezette, a könyvelés rendben
volt, a nyugták szépen iktatva, a telefont mindig rendesen felvette, és
gondosan kézbesítette az üzeneteket is. Sosem fogyott el a teafilter vagy a tej,
és Pat sohasem érkezett késve, akármilyen idő volt, és akármennyit is késett a
metró.

Az is igaz, hogy Pat kedvelte Morrist, főleg ő kapta tőle azokat az igen
ritka mosolyokat is. Morris mindig gondosan odafigyelt, hogy Patet elbájolja
a kék szemével, és csak azután koncentrált Robinra. És Patnek máris feltűnt,
hogy lehetne épp valami romantikus is a két fiatalabb kollégája között.

– Hát nagyon jóképű – jegyezte meg Robinnak épp a múlt héten, mikor
Morris betelefonált elmondani, hol van, hogy a pillanatnyilag elérhetetlen
Barclay-nak tudják majd továbbítani, hol vegye át tőle a megfigyelést a
legnagyobb ügyükben. – Azért azt magának is be kell vallania!

– Nem kell bevallanom semmit – felelt Robin kissé bosszúsan.
Épp elég volt neki, hogy szabadidejében Ilsa szekálja Strike-kal, nem

kellett még, hogy munkaidőben Pat meg Morrisszal jöjjön.
– Nagyon igaza van – vágta rá Pat. – Csak hadd dolgozzon meg érte!
– Na mindegy – szólalt meg most Strike, és elnyomta a cigarettáját a

fémdobozban, amit Robin pont e célból tartott a kesztyűtartóban. – Szóval
akkor Borzassal végzett. Rohadt jó munka volt!

– Köszönöm – nyugtázta Robin. – De ez benne lesz a lapokban. A bigámia
mindig nagy hír.

– Ja – bólintott Strike. – Hát, neki rosszabb lesz, mint nekünk, de azért
érdemes próbálkozni, hogy ha lehet, minket ne keverjenek bele. Akkor
beszélek a windsori Mrs. Campionnal. És akkor marad nekünk… – vastag
ujjain számolta a neveket – Dupla, Ugribugri, Képeslap és Ravaszdi.

A nyomozóirodában már gyakorlattá vált, hogy a célpontoknak és
ügyfeleknek becenevet adnak, főleg azért, nehogy véletlenül az igazi nevüket
használják nyilvánosan vagy e-mailben. Dupla egy régebbi ügyfelük volt, aki



nemrég előkerült megint, miután más magánnyomozókat is kipróbált, és nem
volt megelégedve velük. Strike és Robin korábban már két barátnőjét is
lenyomozta. Első ránézésre úgy tűnt, szörnyen balszerencsés a szerelemben,
partnerei pedig, akiket eredetileg a kövér bankszámlája vonzott be,
képtelenek a hűségre. De idővel Strike-nak és Robinnak meggyőződésévé
vált, hogy inkább valami homályos érzelmi vagy szexuális kielégülést nyer
abból, ha megcsalják, tehát az általuk megszerzett bizonyítékok a legkevésbé
sem törik össze, hanem inkább örömet okoznak neki. Amint az épp aktuális
barátnőt szembesíteni lehetett a hűtlensége fotografikus bizonyítékával,
Dupla szélnek eresztette, és jött a következő, akivel lejátszódott újra ugyanez.
Ezúttal egy glamour modellel járt, aki egyelőre hűségesnek tűnt, amit Dupla
rosszul leplezett csalódottsággal fogadott.

Ugribugri, akinek fantáziátlan becenevét Morris találta ki, egy huszonnégy
éves táncos volt, és jelenleg épp egy harminckilenc éves, kétszeresen elvált
asszonnyal folytatott viszonyt. Ő főleg régi kábítószerügyei és hatalmas
öröksége miatt lett híres. Az asszony apja fogadta fel őket, hogy derítsenek ki
mindent Ugribugri hátteréről, életmódjáról, hátha valamelyik részlet
segítségével el lehetne tőle választani a lányát.

Képeslap viszont, legalábbis egyelőre, teljesen titokzatosnak bizonyult.
Egy középkorú és Robin véleménye szerint meglehetősen csúnya tévés
meteorológus kereste fel őket, mert a rendőrségnél azt mondták neki, nem
tudnak mit csinálni a képeslapok ügyében, amelyek a munkahelyére érkeznek
számára, sőt, ami nyugtalanítóbb, amelyeket a lakására dob be valaki
személyesen a hajnali órákban. Ezek nem tartalmaztak semmi fenyegetőt,
gyakran nem is volt a szövegben semmi más, mint valami banális
megjegyzés arról, milyen nyakkendőt viselt legutóbb a tévében. Mégis azt
mutatták, hogy az illető sokkal többet tud a meteorológus magánéletéről és
arról, mikor hová megy, mint amennyit egy idegennek szabadna tudnia. Az,
hogy képeslapokat használt, szintén fura döntésnek tűnt, hiszen annyival
könnyebb lett volna manapság az interneten zaklatni valakit. Az egyik
külsősük, Andy Hutchins mostanra már két egész héten keresztül ült a férfi
háza előtt éjszakánként a leparkolt autójában, de Képeslap mindeddig nem
mutatkozott.

Végül pedig ott volt a legjövedelmezőbb ügyük, Ravaszdi, egy fiatal
befektetési bankár, aki olyan gyorsan emelkedett fel a cégben, hogy az
érthető módon bosszantotta a mellőzött kollégáit. Amikor három,
kétségtelenül alkalmasabb jelöltet is megelőzve közvetlenül a főnök



helyettesévé léptették elő, már konkrétan gyanúsnak tűnt a dolog. Most már
nemcsak Ravaszdi alárendeltjeit, hanem az igazgatótanács néhány
gyanakvóbb tagját is érdekelni kezdte, vajon pontosan mivel tartja sakkban
Ravaszdi a vezérigazgatót (akit a nyomozóirodában csak „Ravaszdi
főnökének” vagy RF-nek hívtak). Az igazgatótanácsi tagok egy sötét
belvárosi bárban találkoztak Strike-kal, és vázolták az aggályaikat. Strike
egyelőre ahhoz a stratégiához folyamodott, hogy a személyi titkárán keresztül
igyekezett többet megtudni Ravaszdiról. Morris kapta a feladatot, hogy
munkaidő után elegyedjen beszédbe vele, de ne árulja el se a valódi nevét, se
a foglalkozását, csak derítse ki, ha lehet, mennyire lojális a nő Ravaszdihoz.

– Van valami időpont, amikorra vissza kell érnie Londonba? – kérdezte
Strike rövid szünet után.

– Nincs – felelte Robin. – Miért?
– Akkor nem bánná, ha megállnánk enni valamit? – érdeklődött Strike. –

Kihagytam a reggelit.
Robin ugyan jól emlékezett, hogy amikor odaért a Palacio Lounge-ba,

Strike előtt egy croissant-morzsákkal teli tányért látott, de nem ellenkezett. A
férfi mintha olvasott volna a gondolataiban:

– A croissant nem számít. A nagy része levegő!
Robin elnevette magát.
Mire odaértek a Subwaybe a cornwalli pihenőhelyen, mindkettejük

fáradtsága dacára szinte vidám hangulat alakult ki az autóban. Robin az
egészségesebb étkezésre vonatkozó elhatározását észben tartva nekiállt a
salátájának, Strike pedig evett néhány kellemes falatot a marhahúsos-sajtos
szendvicséből, és elküldte Kimnek a számlázásról szóló szokásos
tájékoztatójukat.

– Összevesztem Lucyvel reggel – mondta aztán.
Biztos jó alaposan, gondolta Robin, abból ítélve, hogy Strike egyáltalán

megemlíti a dolgot.
– Reggel ötkor, a kertben, amíg csak csendesen cigizgettem.
– Kicsit korai időpont veszekedéshez – felelte Robin, miközben nem nagy

lelkesedéssel a káposztalevelek között válogatott.
– Hát, úgy tűnik, ellenfelek vagyunk a nagy „ki szereti jobban Joant”

derbin. Nem is tudtam, hogy beneveztek ebbe.
Rövid ideig némán evett tovább, aztán folytatta:
– A végén azt mondtam neki, hogy szerintem Adam egy kis nyafogós

mamlasz, Luke meg komplett seggfej.



Robin épp egy korty vizet ivott, de most hirtelen levegőt vett, és
köhögőroham jött rá. A szomszédos asztaloknál ülők is odafordultak, olyan
hangosan igyekezett úrrá lenni a légszomján. Felkapott egy szalvétát, hogy
megtörölje az állát és a szemét.

– Ezt meg… mi az istennek… mondta? – kérdezte zihálva.
– Mert Adam tényleg egy kis nyafogós mamlasz, Luke meg egy seggfej.
Robin még mindig a vizet igyekezett kiköhögni a légcsövéből, de közben

el is nevette magát. A szeméből dőlt a könny, és megrázta a fejét.
– A francba már, Cormoran! – nyögte ki, amikor végre levegőhöz tudott

jutni.
– Hát maga nem töltött el velük egy egész hetet! Luke eltörte az új

fülhallgatómat, aztán meg elszaladt a lábammal, a kis szemét! És akkor Lucy
megvádol, hogy Jacket jobban szeretem. Hát persze hogy jobban szeretem! Ő
az egyetlen normális köztük!

– Jó, de azt mondani az anyjuknak, hogy…
– Igen, tudom – sóhajtott nagyot Strike. – Majd felhívom, és bocsánatot

kérek. – Rövid szünet következett. – De a kurva életbe már! – morogta aztán.
– Miért kéne nekem mindhármat elvinnem? A másik kettő le se szarja a
hadsereget! „Adam sírt, amikor Jack hazaért a Churchill bunkerből”, persze!
A kis szemétnek nem tetszett, hogy vettem Jacknek dolgokat, ennyi az egész.
Ha Lucyn múlna, vihetném mindhármat csoportos kirándulásokra minden
hétvégén, és felváltva választhatnák ki, hová. Állatkert meg kibaszott
gokartozás lenne, és tönkretenne mindent, amit szeretek abban, hogy
találkozom Jackkel. Én bírom Jacket! – mondta Strike, és mintha meglepetés
lett volna a hangjában. – Ugyanazok a dolgok érdekelnek minket. De mi ez a
mánia, hogy mindhárommal ugyanúgy kell bánni? Azt gondolnám, hasznos
lecke az élethez, hogy rájönnek, nem jár nekik automatikusan. Hogy az
ember nem kap dolgokat csak úgy, csak azért, mert valakinek a rokona. De
jó, ha azt akarja, hogy a másik kettőnek is vegyek ajándékot – folytatta, és a
két kezével valami keretfélét rajzolt a levegőbe –, „Próbálj nem egy kis
szemét lenni!” Csináltatok egy ilyen táblát Luke-nak, a szobája falára.

Vettek némi nassolnivalót, és továbbmentek. Ahogy kifordultak az útra,
Strike annak is hangot adott, hogy bűntudatot érez, amiért nem veheti ki a
részét a vezetésből, mert a régi Land Rover túl nagy kihívás lett volna a
műlábának.

– Nem számít – felelte erre Robin. – Nekem nem baj. Mi olyan vicces? –
kérdezte aztán, amikor látta, hogy Strike nagyon vigyorog valamin, amit az



ételes szatyorban talált.
– Angol földieper!
– És az miért is olyan komikus?
Strike elmesélte, mennyire felhúzta magát Dave Polworth azon, hogy a

cornwalli termékeken nem szerepel az eredetmegjelölés, és hogy
ugyanennyire örült neki, hogy Cornwallban egyre többen érzik fontosabbnak
a cornwalli, mint az angol identitásukat.

– Az identitás társadalmi elméletei nagyon érdekesek – felelte Robin. –
Azok is, meg az önbesorolás elmélete is. Foglalkoztam velük az egyetemen.
Tudja, vannak implikációi, nemcsak az üzleti életben, hanem általában a
társadalomra nézve is…

Robin vidáman tovább beszélt még néhány percig, mire egy
oldalpillantásnál észrevette, hogy Strike közben elaludt. Úgy döntött, nem
veszi magára, hisz a nyomozó arca már szürkés volt a fáradtságtól, inkább
csak elhallgatott. Az időnkénti morgó horkantástól eltekintve Strike nem
szólt semmi mást, amíg Swindon környékén hirtelen összerezzenve fel nem
ébredt.

– Affrancba! – törölte meg a száját a keze fejével. – Elnézést. Mennyit
aludtam?

– Úgy három órát – válaszolta Robin.
– Affrancba! – mondta Strike megint. – Elnézést! – Majd rögtön egy

cigarettáért nyúlt. – A világ legkényelmetlenebb kanapéján aludtam egy
hétig, és a kölykök mindennap kibaszott hajnalban felvertek. Kér valamit a
kajás szatyorból?

– Igen! – felelte Robin, immár teljesen elengedve a diétát. Sürgősen be
kellett vinnie valami energiát. – Csokit. Angolt vagy cornwallit, nem érdekel.

– Szóval elnézést – ismételte Strike harmadszorra is. – Épp valaminek a
társadalmi elméletéről beszélt…

Robin elvigyorodott.
– Épp akkortájt aludt el, amikor arról beszéltem, milyen briliánsan

alkalmazom a társadalmi identitás elméletét a nyomozói gyakorlatban.
– Azaz? – igyekezett Strike udvariasan jóvátenni a korábbi

udvariatlanságát.
Robin persze pontosan tudta, hogy ezért teszi fel a kérdést.
– Lényegében mindannyian hajlunk arra, hogy önmagunkat és másokat is

csoportokba rendezve lássunk – mondta –, és ez általában ahhoz vezet, hogy
a csoport tagjai közt nagyobb hasonlóságot tételezünk fel, míg a tagok és nem



tagok közt alábecsüljük a hasonlóságokat.
– Akkor azt mondja, nem is minden cornwalli amolyan igazi, belevaló

kemény férfi, és nem minden angol nagyképű pöcs? – Strike kibontott egy
Yorkie márkájú csokit, és Robin kezébe adta. – Elég valószínűtlenül hangzik,
de legközelebb rákérdezek Polworthnél.

A földieperre, amit amúgy is Robin vett, ügyet sem vetve kinyitott egy
doboz Coca-Colát, dohányzás közben megitta, és nézte, ahogy az ég
vérvörösre vált London felé közeledve.

– Azt tudja, hogy Dennis Creed még mindig él? – jegyezte meg az ablakon
át az egyre homályosabb fákat bámulva. – Ma reggel utánaolvastam az
interneten.

– Hol van? – kérdezte Robin.
– A Broadmoorban – felelte Strike. – Eredetileg a Wakefieldben őrizték,

aztán a Belmarshban, végül ’95-ben helyezték át a Broadmoorba.
– Milyen pszichiátriai diagnózissal?
– Vitatottal. A tárgyaláson a pszichiáterek nem értettek egyet abban, hogy

épeszű-e. Nagyon magas az IQ-ja. Végül az esküdtszék kimondta, tudatában
kellett lennie, hogy amit tesz, az rossz, ezért került a börtönbe, és nem a
kórházba. De azóta biztos lettek tünetei, amelyek a gyógykezelést
igazolhatják. Ilyen nagyon kevés utánaolvasás után – folytatta – már értem,
miért gondolta a nyomozás vezetője, hogy talán Margot Bamborough is
Creednek esett áldozatul. Állítólag láttak azon a környéken egy kisebb
furgont veszélyesen száguldozni, nagyjából akkor, amikor Margot épp a
Három Királyok felé tarthatott. És Creed is egy furgont használt – tette hozzá
magyarázatul Robin kérdő tekintete láttán –, néhány más esetben, amikor
bizonyítottan ő rabolt el nőket.

Az út mellett kigyulladtak a lámpák, Robin pedig lenyelte a Yorkie utolsó
kockáját, és bedobta az idézetet:

– „Megszentelt helyen nyugszik.”
Strike csak horkant egyet két slukk között.
– Tipikus jósnőmaszlag.
– Gondolja?
– Hát persze hogy gondolom! – vágta rá Strike. – Milyen kapóra is jön,

hogy a túlvilágból kizárólag rejtvényekben képes mindenki beszélni!
Hagyjon már ezzel!

– Jól van, nyugodjon meg, csak hangosan gondolkodtam!
– Ha akarja, szinte bármire ráhúzhatja azt, hogy „megszentelt hely”.



Clerkenwell, ahol Margot eltűnt, na, annak az egész környéknek van valami
vallásos kapcsolódása. Szerzetesekkel vagy ilyesmi. Tudja, hol lakott Dennis
Creed 1974-ben?

– Na, mondja!
– A Paradise Parknál, Islingtonban!
– Ó – felelte Robin. – Szóval maga szerint ez a médium tényleg tudta, ki

Anna édesanyja?
– Ha a médiumbizniszben lennék, hát jó, hogy én is rákeresnék az ügyfél

nevére, mielőtt megjelenik. De az is lehet, hogy csak valami megnyugtatónak
szánt hülyeség volt, ahogy Anna is mondta. Utalás arra, hogy rendesen el van
temetve. Akármilyen szörnyű véget is ért, megtisztul attól, ahol a
maradványai nyugszanak. Egyébként Creed be is vallotta, hogy elszórt
csontdarabokat a Paradise Parkban. A virágágyásokba taposta őket.

Bár még mindig fülledt volt a kocsiban, Robin érezte, hogy önkéntelenül is
egy kis remegéshullám fut végig rajta.

– Rohadt hullarablók.
– Kik?
– Médiumok, jósok, az összes ilyen szemfényvesztő… Kirabolják az

embereket!
– Nem gondolja, hogy lehetnek köztük, akik hisznek abban, amit

csinálnak? Akik tényleg azt gondolják, hogy üzeneteket fognak a másik
oldalról?

– Azt gondolom, hogy tele a világ bolondokkal, és minél kevésbé
jutalmazzuk a bolondságukat, annál jobban járunk.

Strike-nak megcsörrent a zsebében a telefonja. Előhúzta és felvette.
– Cormoran Strike.
– Igen, halló… Itt Anna Phipps. Itt van velem Kim is.
Strike kihangosította a hívást.
– Remélem, hallanak – kezdte a régi Land Rover dübörgő, kattogó

zajában. – Még mindig az autóban vagyunk.
– Igen, elég nagy a zaj – felelte Anna.
– Pillanat, megállok! – szólt bele Robin is, és le is húzódott óvatosan a

leállósávba.
– Á, máris jobb! – mondta Anna, ahogy Robin leállította a motort. – Nos,

Kimmel átbeszéltük a dolgot, és eldöntöttük: szeretnénk felfogadni önöket!
Robinba izgatott kis villámcsapás hasított.
– Remek – felelte Strike. – Nagyon szeretnénk segíteni, ha tudunk.



– Csakhogy – vette át a szót Kim – úgy gondoljuk, hogy pszichológiai
és… nos, őszintén szólva, anyagi okokból szeretnénk, ha szabnánk egy
időhatárt a nyomozásnak, mert ha a rendőrség nem oldotta meg az ügyet
majd negyven év alatt… úgy értem, az is lehet, hogy önök még negyven év
alatt sem találnak semmit.

– Így van – helyeselt Strike. – Szóval akkor…
– Azt gondoltuk, legyen egy év – bökte ki Anna kissé ideges hangon. – Mit

gondol… ez tarthatónak tűnik?
– Magam is ezt javasoltam volna – felelte Strike. – Őszintén szólva nem is

nagyon hiszem, hogy bármire nagy esélyünk lenne ennél kevesebb idő alatt.
– Kell valamit tennem ahhoz, hogy kezdeni tudjanak? – kérdezte Anna,

ezúttal az idegességen felül némi izgalommal is.
– Biztos, hogy majd eszembe jut valami – mondta Strike, és előkapta a

jegyzetfüzetét, hogy megnézzen benne egy nevet. – De kezdetnek jó lenne,
ha beszélhetnénk az apjával és Cynthiával.

A vonal másik végén teljes csend fogadta ezt. Strike és Robin egymásra
néztek.

– Nem hiszem, hogy erre lenne bármi esély – felelte Anna. – Sajnálom, de
ha apám tudomást szerez erről, nem hiszem, hogy valaha megbocsátja
nekem.

– És mi a helyzet Cynthiával?
– A helyzet az – szólt közbe Kim hangja –, hogy Anna édesapja újabban

nincs jól. Kettejük közül Cynthia áll racionálisabban ehhez a dologhoz, de
most ő sem fog semmi olyanba belemenni, ami Royt felzaklathatja.

– Rendben, semmi baj – nyugtázta Strike, és felhúzott szemöldökkel
Robinra pillantott. – Legelőször is a rendőrségi dosszié megszerzését tűzzük
ki célul. Hamarosan elküldöm e-mailen önöknek a szokásos szerződésünket.
Nyomtassák ki, írják alá, küldjék vissza, és meg is vagyunk.

– Köszönjük! – felelte Anna.
– Akkor visszhall – tette hozzá kis késéssel Kim, és letették.
– Nohát, nohát – szólalt meg Strike. – Az első döglött ügyünk. Hát ez

érdekes lesz!
– És van rá egy évünk! – kanyarodott vissza közben az útra Robin.
– Meg fogják hosszabbítani, ha úgy néz ki, találtunk valamit – jelentette ki

Strike.
– Hiszem, ha látom! – felelte Robin gúnyosan. – Kim csak azért hajlandó

adni nekünk akár egy évet is, hogy azt mondhassa Annának: de hát ők



mindent megpróbáltak. Itt helyben fogadok egy ötösben, hogy semmilyen
hosszabbítást nem fogunk kapni!

– Hát ezt tartom – kontrázott Strike. – Ha a leghalványabban is úgy tűnik,
van valamink, Anna biztosan azt akarja majd, hogy menjünk rajta végig
rendesen.

A hazaút hátralévő részében az iroda négy futó nyomozásáról beszélgettek,
egészen a Denmark Street végéig, ahol Strike kiszállt.

– Cormoran! – szólt utána Robin, ahogy kiemelte a málhazsákját a Land
Rover hátuljából. – Az asztalán van egy üzenet Charlotte Campbelltől.
Tegnap hívta, és azt kérte, hívja vissza. Azt mondta, van nála valami, ami kell
magának.

Egy rövid pillanatig Strike csak nézett Robinra kifürkészhetetlen
arckifejezéssel.

– Rendben. Köszönöm. Hát akkor viszlát, holnap. Ja, nem is – módosított
azonnal. – Maga szabin lesz. Élvezze ki!

Azzal becsapta a hátsó ajtót, és bicegve elindult az iroda felé, lehajtott
fejjel, a málhazsákjával a vállán, és a kimerült Robin nem tudta meg, vajon
tényleg kell-e neki az a valami, ami Charlotte Campbellnél van.
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A baljós könyvben rémségekre hull
szeme…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Amikor Strike és Robin közölte vele, hogy a férje bigámista, a sápadt nő, akit
immár II. Mrs. Borzasnak hívtak maguk közt, néhány percig csak ült némán.
Kicsi, de kellemes windsori háza is csendes volt azon a kedd délelőttön, a fia
és lánya az iskolában, és ki is takarított, mielőtt Strike-ék megérkeztek: a
levegőben parkettatisztító illata érződött, a szőnyegen pedig még látszott a
porszívó nyoma. A csillogóra fényesített dohányzóasztalon tíz fénykép hevert
Borzasról Torquay-ban, a parókája nélkül, ahogy nevetve kisétál a
pizzériából a két tizenéves fiúval, akik elképesztően hasonlítottak a másik két
gyerekére Windsorban, és karján egy mosolygó nővel, aki meg akár az
ügyfelük nővére is lehetett volna.

Robin pontosan emlékezett rá, hogy érezte magát, amikor Sarah Shadlock
gyémántos fülbevalóját felfedezte a hitvesi ágyukban, de azt ő is csak
találgatni tudta, micsoda fájdalmat, megaláztatást, szégyent rejt el most a nő
feszült arca. Strike épp hagyományos együttérző formulákat mondott, de
Robin a teljes bankszámlájában fogadott volna, hogy Mrs. Borzas egyetlen
szót sem hall belőle – és amikor a nő hirtelen felugrott, olyan szörnyen
remegve, hogy a mondat közepén Strike is felállt nagy nehezen, hátha el
kellene kapni, Robin már tudta, hogy igaza volt. De Mrs. Borzas remegő
léptekkel kiment a helyiségből Strike mellett. Hamarosan hallották, ahogy
nyílik a bejárati ajtó, és az ablak fehér függönyén keresztül meg is
pillantották az ügyfelüket, ahogy a ház előtt parkoló piros Audi Q3 felé tart,
kezében egy golfütővel.

– A francba! – nyögte ki Robin.
Mire odaértek hozzá, II. Mrs. Borzas már betörte a szélvédőt, és több mély



horpadást is okozott a kocsi tetején. Az ablakokból szomszédok bámulták, és
a szemben lévő házban két törpespicc csaholt eszeveszetten az üvegajtó
mögött. Strike kicsavarta a kezéből az ütőt, mire Mrs. Borzas szitkozódott,
megpróbálta visszaszerezni, aztán keserves sírásra fakadt.

Robin átkarolta az ügyfelüket, és határozottan visszairányította a házba.
Strike mögöttük jött a golfütővel. Robin a konyhában kiadta neki feladatul,
hogy csináljon egy erős kávét, és keressen egy üveg brandyt. Tanácsára Mrs.
Borzas felhívta a bátyját, és könyörgött neki, hogy jöjjön azonnal. De amikor
letette, és a nő rögtön Borzas számát kezdte keresgélni, Robin kikapta a
telefont a szépen manikűrözött kezéből.

– Adja vissza! – nézett rá Mrs. Borzas vad tekintettel, harcra készen. – A
szemét… Asszemét… beszélni akarok vele! Adja vissza!

– Nem jó ötlet – tette le elé a kávét és a brandys üveget Strike. – Már így is
tudjuk, hogy ügyesen rejti el ön elől a pénzt és egyéb vagyontárgyakat.
Önnek egy rettentő ügyes ügyvéd kell!

Ott maradtak az ügyfelük mellett, amíg a bátyja, egy öltönybe bújt HR-es
fejes, meg nem érkezett. Bosszantotta, hogy el kellett jönnie hamarabb a
munkahelyéről, és annyira lassan fogta fel, amit mondtak neki, hogy Strike
majdnem ki is jött a sodrából, és Robin úgy érezte, muszáj közbeavatkoznia,
hogy a konfliktust elkerüljék.

– A kurva életbe már! – morogta Strike később, útban vissza Londonba. –
Már házas volt, amikor a maga húgát elvette. Olyan nehéz ezt megérteni?

– Nagyon nehéz! – felelte Robin kissé harapósan. – Az ember nem
gondolja, hogy ilyen helyzetben találhatja magát.

– Gondolja, hogy hallották, amikor azt kértem, ne mondják el a sajtónak,
hogy mi is benne voltunk?

– Nem – jelentette ki Robin.
Igaza is lett. Két héttel a Windsorban tett látogatásuk után egy nap arra

ébredtek, hogy három bulvárlap is a címlapon hozza Borzas és a három nője
leleplezését, és belül, a cikkben mindháromnál ott volt Strike képe, az
egyiknél pedig a neve is, a főcímben. Most már saját jogán is hírértékű volt,
és ha egymás mellé lehetett tenni a híres nyomozót meg a köpcös, kopaszodó,
gazdag pasast, akinek sikerült két családot meg egy szeretőt is fenntartania,
az ellenállhatatlannak bizonyult.

Strike csakis sűrű szakállal tanúskodott fontosabb ügyekben, amit
szerencsére nagyon gyorsan meg tudott növeszteni, ha szükség volt rá. A
sajtó által leggyakrabban használt fotóján még egyenruhában volt látható. De



még így is folyamatosan küszködött, hogy észrevétlen tudjon maradni, ahogy
választott szakmája megkívánta, és igazán el tudta volna viselni, ha nem
zaklatják folyton riporterek az irodájánál. A felszított érdeklődést csak tovább
fokozta, hogy a két Mrs. Borzas támadó szövetséget kötött immár elhidegült
férjük ellen. Nehéz lett volna előre látni, mennyire élvezték ezt az
érdeklődést, és nemcsak hogy közös interjút adtak egy női magazinnak,
hanem megjelentek együtt több napközbeni tévéműsorban is, és beszéltek
arról, milyen hosszan verték át őket, mennyire megdöbbentek, valamint
vadonatúj barátságukról, és arról is, hogy Borzas megkeserüli még a napot,
amikor velük megismerkedett. Alig leplezett fenyegetés is elhangzott a
glasgow-i terhes szeretőnek, aki meglepő módon úgy tűnt, Borzas mellé áll:
nehogy azt gondolja, hogy a pasasnak egyetlen pennyje is marad, mire a két
felesége végez vele.

Hűvösen, nyugalmasan telt tovább a szeptember. Strike felhívta Lucyt,
hogy bocsánatot kérjen, amiért rosszat mondott a gyerekeiről, de a húga ez
után is hűvösen viselkedett vele, nyilván, mert Strike csak azért tanúsított
megbánást, hogy kimondta a véleményét, de nem vonta azt vissza. Strike
megkönnyebbüléssel értesült, hogy a gyerekeknek minden hétvégén
sportprogramjuk van most, hogy ismét elkezdődött az iskola, ami azt
jelentette, hogy a legközelebbi St. Mawes-i látogatásakor nem kellett a
kanapén aludnia, és rendesen oda tudott figyelni Tedre és Joanra, nem vonta
el a figyelmét Lucy feszült, vádló jelenléte.

Bár a nagynénje továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy főzzön neki, a
kemoterápia már eléggé legyengítette. Rossz volt nézni, ahogy vonszolta
magát a konyhában, de le nem ült volna, még akkor sem, amikor Ted már
szinte könyörgött neki. Szombat este a nagybátyja meg is tört, miután Joan
elment lefeküdni, és ott zokogott Strike vállán. Ted valaha az erő
rendíthetetlen, sérthetetlen bástyájának tűnt az unokaöccse szemében, és bár
Strike általában szinte bármilyen körülmények között el tudott aludni, most
hajnali kettőnél is tovább hevert ébren, és bámult a londoni éjszakánál
sokkalta sűrűbb sötétségbe. Azon gondolkodott, maradjon-e még, és utálta
magát, mert úgy döntött, az a helyes, ha most visszamegy Londonba.

Az igaz, hogy a nyomozóiroda rengeteg munkája miatt már azért is
bűntudatot érzett, hogy a cornwalli hosszú hétvége miatt Robinra és a többi
külsősükre hárult az egész. A jelenleg is futó öt ügy mellett Robinnal
igyekeztek a megnövekedett számú csapat menedzselését is kézben tartani, és
kijárni még egy év hosszabbítást az irodájuk bérlésére az ingatlanfejlesztőtől,



aki az épületet megvette. Azzal is próbálkoztak, bár mindeddig sikertelenül,
hogy valamelyik rendőrségi kapcsolatukat rávegyék: keresse meg és adja át
nekik a negyvenéves dossziét Margot Bamborough eltűnéséről. Morris
exrendőr volt, és Hutchins, a legrégebbi külsősük is, egy csendes, búskomor
pasas, akinek szerencsére az utóbbi időben enyhültek a szklerózis multiplexes
tünetei. Mindketten próbáltak szívességeket behajtani régi kollégáktól, de
egyelőre az érdeklődésre kapott válaszok a „már biztos megették az egerek”
és a „menjen a francba, Strike, dolgozom” közti skálán helyezkedtek el.

Egy esős délutánon megcsörrent Strike telefonja, amikor épp Ravaszdi
nyomában járt a belvárosban, igyekezvén nem túl feltűnően sántítani, és
fejben elátkozva a második utcai esernyőárust, aki az útjába került. Arra
számított, megint valami megoldandó problémát szegeznek neki, így teljesen
készületlenül érte a hívó:

– Hahó, Strike! Itt George Layborn. Hallom, megnézi újra a Bamborough-
ügyet.

Strike csak egyszer találkozott eddig Layborn felügyelővel, és bár az
valóban egy olyan ügy kontextusában történt, amelyben ők Robinnal nagy
segítséget nyújtottak a rendőrségnek, ettől még nem érezte úgy, hogy elég
közeli lenne a viszonyuk ahhoz, hogy segítséget kérjen tőle a Bamborough-
dosszié megszerzéséhez.

– Heló, George! Aha, jól hallotta – felelte neki, és figyelte, ahogy Ravaszdi
bemegy egy borbárba.

– Na, találkozhatnánk holnap este, ha van kedve hozzá. Feathers, hatkor? –
kérdezte Layborn.

Így aztán Strike megkérte Barclay-t, hogy cseréljenek műszakot, és a
következő este elment a Scotland Yard közelében lévő kocsmába, ahol
Layborn már a pultnál ülve várt rá. Pocakos, őszülő hajú, középkorú pasas
volt. Vett mindkettejüknek egy pint London Pride-ot, aztán elvonultak egy
sarokasztalhoz.

– Apám még dolgozott a Bamborough-ügyön, Bill Talbot alatt – mondta
Strike-nak. – Elmesélt róla mindent. Eddig mije van?

– Semmim. Visszaolvasgattam a régi újságcikkeket, és most igyekszem
megtalálni azokat, akik ugyanabban a rendelőben dolgoztak, ahonnan eltűnt.
Sok mást nem tehetek, amíg át nem olvasom a rendőrségi dossziét, de ebben
egyelőre senki sem tudott segíteni.

Layborn, aki előző találkozásukkor különös hajlamot tanúsított egyfajta
kacifántosan obszcén beszédmódra, most furán visszafogottnak tűnt.



– Kurva nagy káosz volt, az egész Bamborough-nyomozás – mondta
halkan. – Bill Talbotról mesélt már magának valaki?

– Nem, de halljuk!
– Hát, megbolondult – felelte Layborn. – Rendes mentális összeomlása

volt. Már azelőtt is furán viselkedett, hogy megkapta az ügyet, de hát tudja,
ez a ’70-es években történt… a dolgozók mentális egészségével foglalkozni
buziság. De a maga idejében jó nyomozó volt, azt ne feledje. Néhány
fiatalabb rendőr felfigyelt rá, hogy furcsán viselkedik, de ha megemlítették
valakinek, megkapták, hogy hagyják a picsába. Már hat hónapja vezette a
nyomozást a Bamborough-ügyben, amikor a felesége az éjszaka közepén
kihívta a mentőt, és bevitette. Nyugdíjba küldték, de az ügynek már túl késő
volt. Jó tíz évvel ezelőtt halt meg, de úgy hallottam, sosem tette túl magát
azon, hogy elcseszte ezt a nyomozást. Amikor jobban lett, teljesen el volt
borzadva, hogy miket művelt.

– Mármint miket?
– Túlságosan bízott a megérzéseiben, nem bánt rendesen a

bizonyítékokkal, nem érdekelték a tanúk, ha nem illettek az elméletéhez…
– Mármint ahhoz, hogy Creed rabolta el, ugye?
– Pontosan – bólintott Layborn. – Bár Creedet akkor még mindig az Essexi

Mészárosnak hívták, mert az első néhány hullát az eppingi erdőben meg
Chigwellben rakta ki. – Kortyolt egy nagyot a söréből. – Jackie Aylett nagy
részét egy ipari szemetes konténerben találták meg. Ez egy állat, tényleg. Egy
állat.

– Ki vette át az ügyet Talbot után?
– A neve Lawson, Ken Lawson – felelte Layborn. – De hát hat hónap

hátrányban volt, a nyomok kihűltek, és jó nagy káoszt örökölt meg. Ráadásul
Margot Bamborough elég rossz időpontot is választott – folytatta. – Mert
tudja, mi történt egy hónappal azután, hogy ő eltűnt?

– Mi?
– Eltűnt Lord Lucan! – vágta ki a rendőr. – Próbáljon csak meg továbbra is

címlapra rakni egy eltűnt doktornőt, miután egy nemesember
gyerekfelügyelőjét agyonverik, ő meg szökésben van! A Nyuszilányos
képeket már ellőtték… azt tudta, hogy Bamborough Nyuszilány volt?

– Aha – bólintott Strike.
– Abból a pénzből végezte el az orvosit – mesélt tovább Layborn. – De az

öregem szerint a család nem szerette, ha ezt feszegetik. Ebben nagyon
megmakacsolták magukat, pedig azok a képek aztán biztosan segítettek, hogy



a nyilvánosság többet foglalkozzon az üggyel! De hát így megy ez, nem?
– És a maga apja mit gondolt, mi történt vele? – kérdezte Strike.
– Hát, igazság szerint – válaszolt Layborn – azt gondolta, Talbotnak

valószínűleg igaza volt, és Creed vitte el. Semmi jele nem volt, hogy le akart
volna lépni, az útlevelét megtalálták otthon, nem pakolt össze bőröndöt, nem
hiányzott egyetlen ruhája sem, stabil állása volt, pénzgondja meg nem, és
kisgyereke.

– Elég nehéz egy erős, egészséges huszonkilenc éves nőt az utcáról
elrabolni anélkül, hogy valaki észrevenné – jegyezte meg Strike.

– Az igaz – bólintott Layborn. – Creed általában részegen szedte össze
őket. De egyébként meg sötét volt és esett is. Ilyet csinált már azelőtt is. És
jól el tudta altatni a nők gyanakvását, meg rokonszenvet ébreszteni bennük.
Volt néhány, aki a saját akaratából ment be a lakásába.

– És volt egy furgon is, nem? Olyan, mint Creedé, ami a környéken
száguldozott.

– Aha – erősítette meg a rendőr. – És abból ítélve, amit apám mondott,
ennek sosem mentek utána rendesen. Tudja, Talbot nem akarta, hogy az
derüljön ki, valaki csak rohant haza teaidőre. Például hallottam olyat is, hogy
felbukkant akkoriban Bamborough egy régi pasija. Én aztán nem állítom,
hogy ez a pasi ölte meg, de apám azt mesélte, Talbot a fél kihallgatását azzal
töltötte, hogy próbálta kideríteni, hol volt azon az éjszakán, amikor Helen
Wardropot megtámadták.

– Kicsodát?
– Egy prostit. Creed megpróbálta elrabolni ’73-ban. Neki is voltak

kudarcai, tudja. Peggy Hiskett, ő is meglógott előle, és még leírást is adott a
rendőrségnek ’71-ben, de az nem volt nagy segítség. Azt mondta, sötét hajú
volt és köpcös, merthogy akkor parókát viselt és egy kitömött női kabátot.
Végül Melody Bower miatt kapták el. Énekesnő volt egy éjszakai lokálban,
úgy nézett ki, mint Diana Ross. Creed szóba elegyedett vele a
buszmegállóban, felajánlotta, hogy elviszi, és amikor nemet mondott,
megpróbálta bevonszolni a furgonba. De a nő kiszabadult és elszaladt, adott
egy rendes személyleírást a rendőrségnek, és azt is elmondta, hogy a pasas
állította, hogy a Paradise Park mellett lakik. A vége felé nem figyelt oda
rendesen. Az elbizakodottsága, az buktatta le.

– Maga jó sokat tud erről az ügyről, George.
– Hát ja, apám az elsők között volt, akik behatoltak Creed alagsori

lakásába, amikor letartóztatták. Arról sosem volt hajlandó beszélni, hogy mit



látott ott, pedig látott ő már bandaleszámolást, meg amit csak akar… Creed
sosem vallotta be, hogy ő ölte meg Bamborough-t, de ez nem jelenti, hogy
nem ő volt. Az a pöcs halála napjáig bizonytalanságban akar tartani
mindenkit. Igazi gonosz szarházi. Évekig játszadozott az ismert áldozatai
családjával is. Szeret arra utalgatni, hogy több nő is volt, de részleteket nem
mond soha. Valami újságíró csinált vele egy interjút a ’80-as évek elején, de
azóta senkinek sem hagyják, hogy beszéljen vele. Az Igazságügyi
Minisztérium beszigorított. Creed a nyilvánosságot használja, hogy tovább
kínozza a családokat. Más hatalma már nincsen.

Layborn kiitta az utolsó korty sörét, és az órájára pillantott.
– Meglátom, mit tehetek a dosszié ügyében. Az öregem szerette volna, ha

segítek ebben. Sosem volt számára megnyugtató, ahogy ezt hagyták
elsikkadni.

Mire Strike hazaért a tetőtéri lakásába, feltámadt a szél. Zörögtek a rossz
keretükben az esőpöttyös ablakok, ő pedig gondosan kiválogatta a tárcájában
lévő blokkok közül, melyeket kell majd a könyvelőnek benyújtania.

Este kilenckor, miután megette az egyrózsás rezsón főzött vacsoráját,
Strike lehevert az ágyára, és elővette a Dennis Creed-életrajzot, A Paradise
Park démonát, amelyet használtan vásárolt. Már egy hónapja rendelte, de
eddig érintetlenül állt az éjjeliszekrényén. Kigombolta a nadrágját, hogy
kényelmesebben elférjen a nagy adag spagetti, amit az imént benyomott;
hangosat és jólesőt böfögött, rágyújtott egy cigarettára, hátradőlt a párnáira,
és kinyitotta a könyvet rögtön a legelején, ahol egy kronológia foglalta össze
Dennis Creed erőszakkal és gyilkossággal teli, hosszú praxisát.
 
1937 Dennis Creed megszületik a Mile End-beli Greenwell Terrace-on.
1954 április: megkezdi sorkatonai szolgálatát.

november: megerőszakolja Vicky Hornchurch 15 éves iskolai tanulót.
2 évet kap a fiatalkorúak börtönében.

1955–1961 Rövid ideig tartó fizikai és irodai munkákat végez.
Prostituáltakhoz jár.

1961 július: megerőszakolja és megkínozza Sheila Gaskins 22 éves bolti
eladót.
5 évet kap a Pentonville börtönben.

1968 április: elrabolja, megerőszakolja, megkínozza és meggyilkolja
Geraldine Christie 16 éves iskolai tanulót.

1969 szeptember: elrabolja, megerőszakolja, megkínozza és meggyilkolja



Jackie Aylett 29 éves titkárnőt és egygyermekes anyát.
A sajtó elkezdi az „Essexi Mészárosnak” hívni a gyilkost.

1970 január: beköltözik Vi Hooper alagsorába a Liverpool
Roadon, a Paradise Park közelében.
Kiszállítóként kezd dolgozni egy vegytisztítóban.
február: elrabolja Vera Kenny 31 éves menzást és háromgyermekes
anyát. Három hétig tartja fogva az alagsorban. Megerőszakolja,
megkínozza és meggyilkolja.
november: elrabolja Noreen Sturrock 28 éves ingatlanközvetítőt. Négy
hétig tartja fogva az alagsorban. Megerőszakolja, megkínozza és
meggyilkolja.

1971 augusztus: nem sikerül elrabolnia Peggy Hiskett 34 éves
gyógyszerészt.

1972 szeptember: elrabolja Gail Wrightman 30 éves munkanélkülit. Fogva
tartja az alagsorban. Megerőszakolja és megkínozza.

1973 január: meggyilkolja Wrightmant.
december: nem sikerül elrabolnia Helen Wardrop 32 éves prostituáltat
és egygyermekes anyát.

1974 szeptember: elrabolja Susan Meyer 27 éves fodrászt. Fogva tartja az
alagsorban. Megerőszakolja és megkínozza.

1975 február: elrabolja Andrea Hooton 23 éves PhD-hallgatót. Hootont és
Meyert négy héten keresztül egyszerre tartja fogva az alagsorban.
március: meggyilkolja Susant.
április: meggyilkolja Andreát.

1976 január 25.: megkísérli elrabolni Melody Bower 26 éves bárénekesnőt.
január 31.: Vi Hooper, a főbérlője felismeri Creedet a leírás és a
fantomkép alapján.
február 2.: Creedet letartóztatják.

 
Strike lapozott egyet, és átfutotta a bevezetőt, amelyben idéztek az egyetlen
interjúból is, amelyet Creed anyja, Agnes Waite, valaha adott.
 
Azzal kezdte, hogy elmondta: a születési dátum, ami Creed születési
anyakönyvi kivonatán szerepel, hamis.

– Az van rajta, hogy december 20-án született, ugye? – kérdezte. – Hát az
nem jó. Hanem november 19-én este. Hazudott, amikor bejelentette a
születését, mert kifutottunk az időből, ami alatt be kellett az ilyesmit



jelenteni.
Agnes itt a nevelőapjáról, William Awdryról beszél, aki a környéken

erőszakos természetéről volt ismert…
– Amint megszületett a gyerek, kikapta a kezemből, és mondta, hogy

megöli. Belefojtja a kinti budiba. Könyörögtem, hogy ne tegye.
Könyörögtem, hogy hagyja élni a gyereket. Addig én se tudtam, mit
szeretnék, hogy maradjon életben vagy haljon meg, de ha már egyszer látta az
ember, a karjában tartotta… és erős gyerek volt Dennis, élni akart, azt lehetett
látni rajta.

– Hetekig ment ez a fenyegetőzés, hogy Awdry azzal fenyegetett, hogy
megöli. De addigra már a szomszédok hallották eleget a gyereksírást, meg
gondolom, azt is, hogy [Awdry] miket mondott rá. Tudta, hogy már nem
lehet letagadni tovább, hogy túl sokáig várt. Szóval bejelentette, hogy
megszületett, de a dátumról hazudott, hogy ne kérdezzék, miért ilyen sokára
jelentette be. Senki se volt, aki ellentmondjon, hogy hamarabb született
igazából, legalábbis olyan nem, aki számít. Bába vagy védőnő aztán sose
látott engemet…

Creed gyakran írt nekem hosszabb válaszokat is az olyan kérdésekre,
amelyeket nem volt elég időnk megbeszélni a személyes beszélgetéseinken.
Hónapokkal később a következőket írta az apjával kapcsolatos gyanúiról:

„A tükörben láttam egyszer, hogy ez az állítólagos mostohanagyapám
hogy nézeget. Ahogy nőttem, egyre jobban hasonlítottunk egymásra. A
szemem olyan, mint az övé, a fülem formája, a sárgás arcbőröm, a hosszú
nyakam. Ő nagyobb darab volt, mint én, férfiasabb kinézetű, és szerintem ez
a nagy ellenszenve irántam részben onnan jött, hogy nem szerette a saját
vonásait egy ilyen gyenge, lányos gyereken látni. A gyengeséget
megvetette…”

– Hát persze hogy az övé volt Dennis! – mondta Agnes. – [Awdry] akkor
kezdett molesztálni, amikor tizenhárom éves voltam. Sose mehettem sehová,
sose volt pasim. Amikor anyám rájött, hogy terhes vagyok, Awdry azt
mondta neki, hogy kisurrantam találkozgatni valakivel. Mégis mi mást
mondott volna? Anya meg elhitte neki. Vagy úgy tett, mintha elhinné.

Agnes nem sokkal Dennis második születésnapja előtt menekült el végleg
a mostohaapja túlzsúfolt házából: ekkor tizenhat és fél éves volt.

– Magammal akartam vinni Dennist, de az éjszaka közepén mentem, és
nem engedhettem meg magamnak, hogy zajt csapjak. Nem volt hová
mennem, nem volt munkám, se pénzem. Csak egy fiúm, aki megígérte, hogy



vigyáz rám. Szóval mentem vele.
Ez után már csak kétszer látta az elsőszülöttjét. Amikor megtudta, hogy

William Awdry kilenc hónapos börtönbüntetését tölti garázdaság miatt, ismét
elment az édesanyja házához, hátha el tudja hozni Dennist.

– Azt akartam mondani Bertnek [Agnes első férje], hogy az unokaöcsém,
mert Bert nem is tudott semmit erről az egészről. De szerintem Dennis nem is
emlékezett rám. Csak kapaszkodott anyukámba, nem is szólt hozzám,
anyukám meg azt mondta, most már túl késő, ha ennyire akarom, nem lett
volna szabad eddig itt hagyni. Úgyhogy hazamentem nélküle.

Agnes akkor látta utoljára szemtől szemben a fiát, amikor egyszer elment
az általános iskolájához, és odahívta a kerítéshez, hogy beszélhessen vele.
Bár ekkor csak ötéves volt, második találkozásunkkor Creed azt állította,
emlékszik erre az utolsó alkalomra.

– Vékony, jellegtelen kis nő volt, ribancnak öltözve – mesélte. – Nem úgy
nézett ki, mint a többiek anyukái. Ránézésre tudni lehetett, hogy nem rendes
ember. Nem is akartam, hogy a többiek meglássanak, amint vele beszélek.
Azt mondta, hogy ő az anyám, én meg, hogy nem igaz, de igazából tudtam,
hogy igaz. El is szaladtam tőle.

– Hallani sem akart rólam! – mondta erről Agnes. – Ezután fel is adtam. A
házhoz nem fogok menni, ha Awdry is ott van. És legalább Dennis iskolába
jár. Úgy nézett ki, hogy tiszta is…

– Sokat gondolkoztam ám róla, hogy van vajon, meg minden – folytatta. –
Az ember nyilván gondolkozik. A gyerek az belőlem van, a férfiak nem értik,
az milyen. Hát szóval gondolkoztam, de aztán meg északra költöztünk
Berttel, amikor kapta azt a munkát a postánál, aztán már sose mentem vissza
Londonba, még akkor sem, amikor anyukám meghalt, mert Awdry
megüzente, hogy ha én ott megjelenek, akkor ő nagyon zabos lesz.

Amikor elmondtam Agnesnek, hogy alig egy héttel azelőtt találkoztam
Dennisszel, hogy őt meglátogattam Romfordban, csak egyetlen dologra volt
kíváncsi:

– Azt mondják, nagyon okos, tényleg az?
Azt feleltem, hogy Dennis valóban kétségtelenül nagyon okos. Ez volt az

egyetlen dolog, amiben minden pszichiáter egyetértett. Az őrök azt mesélték,
rengeteget olvas, különösen pszichológiai tárgyú könyveket.

– Hát nem t’om, azt honnan örökölte. Tőlem aztán nem…
– Mindent elolvastam a újságban. Láttam a hírekben, hallottam, miket

csinált. Rettenetes, hát rettenetes! Mégis miért csinálna bárki ilyet?



– Mikor a tárgyalásnak vége lett, megint eszembe jutott, ahogy ott van
véresen meg pucéran a linóleumon, amikor született, a mostohaapám meg ott
áll fölöttünk, és fenyegetőzik, hogy megfojtja… és hát esküszöm magának –
mondta végül Agnes Waite –, azt kívánom, bár hagytam volna.
 
Strike elnyomta a cigarettáját, és a hamutál mellett álló Tennent’s
sörösdobozért nyúlt. Az ablakon kisebb eső dobolt, ő meg előrébb lapozott
kicsit a könyvben, és a 2. fejezet közepe felé állt meg.
 

…nagyanyja, Ena, nem akarta vagy nem tudta megvédeni a család
legkisebb tagját a férje egyre kegyetlenebb büntetéseitől.

Awdry különös örömmel alázta meg Dennist, amiért az még
mindig bepisilt éjszaka. Mostohanagyapja ilyenkor egy vödör vizet
öntött az ágyába, majd arra kényszerítette a fiút, hogy így aludjon
benne. Creed számos alkalomra emlékezett, amikor nadrág nélkül,
a csuromvizes pizsamaalsójában kellett lemennie a sarki boltba
Awdrynak cigarettáért.

„Az ember ilyenkor egy fantáziavilágba menekül – írta nekem
később. – Fejben teljesen szabad és boldog lehettem. De már ekkor
is voltak az anyagi világban egyes dolgok, amelyeket élvezettel
vettem be ebbe a titkos életembe. Olyan dolgok, amelyek a
képzelgéseimben totemszerű hatalomra tettek szert.”

Tizenkét éves korára Dennis felfedezte a kukkolás örömét.
„Izgalmasnak találtam – írta a harmadik találkozásunk után –

nézni egy nőt, amikor nem tudja, hogy nézik. A húgaimmal is
csináltam, de világos ablakokhoz is odakúsztam a sötétben. Ha
szerencsém volt, láthattam lányokat vagy nőket vetkőzni,
megigazítani a ruhájukat, vagy talán egy pillanatra meztelenül is.
Nemcsak a nyilvánvaló érzékiség izgatott fel, hanem a hatalom
érzése is. Úgy éreztem, ellopok valamit a lényegükből, valami olyat
veszek el, amiről azt gondolták, az az övék, titkos dolog.”

Hamarosan továbblépett arra, hogy női fehérneműket lopjon le a
szomszédok szárítóköteleiről, de még a nagyanyjától, Enától is.
Élvezte ezeket titokban felvenni és maszturbálni a…

 
Strike ásított és továbblapozott, majd megállapodott a 4. fejezet egy részénél:
 

…a Fleetwood Electric postázójának csendes munkatársa, aki egy



kollégákkal töltött estén mindenkit meglepett, amikor egy
kolléganője kabátját magára kapva nekiállt Kay Starr énekesnőt
utánozni.

– A kis Dennis, ahogy a „Wheel of Fortune”-t óbégatja Jenny
kabátjában! – mesélte egy névtelenséget kérő exkolléga az
újságíróknak Creed letartóztatása után. – Az idősebb férfiak közül
néhányan kényelmetlenül érezték ettől magukat. Páran később azt
hitték róla, hogy, hát tudja, hogy homokos. De a fiatalabbak, hát mi
mind tapsoltunk neki rendesen. Utána kicsit kevésbé visszahúzódó
is lett.

Csakhogy Creed titkos fantáziaéletének nem az amatőr előadó-
művészet vagy a kocsmai éneklés volt a középpontja. Senki sem
gondolta volna a színpadon álló spicces tizenhat éves láttán, hogy
fantazmagóriái közben egyre kegyetlenebbé váltak…

A kollégái a Fleetwood Electricnél megdöbbenve hallották, hogy
a „kis Dennist” letartóztatták, mert megerőszakolta és megkínozta a
huszonkét éves bolti eladót, Sheila Gaskinst, akinek egy éjszakai
buszról leszállva eredt a nyomába. Gaskins csak azért élte túl a
támadást, mert Creedet elijesztette a járőr, aki zajt hallott a
sikátorból. A nő így tanúskodott is ellene.

Bűnösnek találták, és öt évre ítélték a Pentonville börtönben. Ez
volt az utolsó eset, hogy Creed hirtelen ötlettel cselekedett.

 
Strike megállt, hogy újabb cigarettára gyújtson, aztán vagy tíz fejezetet
előrelapozott, míg meg nem akadt a szeme egy ismerős néven.
 

…Dr. Margot Bamborough clerkenwelli doktornő, 1974. október
11-én.

A nyomozást vezető Bill Talbot felügyelő rögtön felfigyelt rá,
milyen gyanúsan hasonló a fiatal doktornő és Vera Kenny, illetve
Gail Wrightman eltűnése.

Kennyt és Wrightmant is esős estéken rabolták el, amikor a sok
esernyő, a vizes szélvédők hasznosan akadályozhatták a lehetséges
szemtanúkat. Margot Bamborough eltűnésének estéjén is szakadt
az eső.

Eltűnésük előtt nem sokkal mind Kenny, mind Wrightman
lakásának környékén láttak tanúk egy kisebb furgont, a gyanú



szerint hamis rendszámtáblákkal. Három egymástól független
szemtanú is jelentkezett, hogy egy hasonló kinézetű fehér furgont
láttak gyorsan elhajtani Margot Bamborough rendelőjének
környékéről aznap este.

Még ennél is sokkal fontosabb lehetett annak a járművezetőnek a
vallomása, aki két nőt látott az utcán, az egyik mintha beteg vagy
gyenge lett volna, a másik pedig támogatta. Talbot rögtön meglátta
a kapcsolatot egyrészt a részeg Vera Kennyvel, akit láttak beszállni
egy furgonba ránézésre egy másik nővel; másrészt Peggy Hisket
vallomásával: ő egy nőnek öltözött férfiről tett bejelentést egy
elhagyatott buszmegállóban, aki győzködni próbálta, hogy igyon
meg vele egy üveg sört, majd agresszív lett, de Peggynek
szerencsére sikerült magára vonni egy autós figyelmét.

Talbot meg volt róla győződve, hogy Bamborough is az ekkor
már Essexi Mészárosnak nevezett sorozatgyilkosnak esett
áldozatul…

 
Megcsörrent a telefonja. Strike úgy tapogatózott utána, hogy ne felejtse el,
hol tartott, és meg sem nézte, ki hívja, csak felvette.

– Strike.
– Heló, Bluey! – mondta halkan egy női hang.
Strike felfordítva letette az ágyra a könyvet. Egyikük sem szólt, de addig is

hallotta Charlotte légzését.
– Mit akarsz?
– Beszélni veled – jött a válasz.
– Miről?
– Nem tudom – nevette el magát félig a lány. – Mondd meg te!
Strike jól ismerte ezt a kedvét. Fél üveg bornál járhatott, vagy esetleg

megivott néhány whiskyt. A részegségben pedig (nem is annyira a
részegségben, inkább az alkohol kiváltotta puhulásban) volt egy pont, ahol
egy kedves, akár vicces Charlotte tűnt elő, de még nem kötekedő, nem is
érzelgős. A jegyességük vége felé egyszer, amikor ösztönös őszintesége
rákényszerítette, hogy nézzen szembe a tényekkel és a nehéz kérdésekkel,
Strike el is tűnődött azon, vajon mennyire realisztikus vagy akár egészséges
dolog azt kívánni, bár lenne a felesége mindig csak egy kicsit berúgva.

– Nem hívtál vissza – szólalt meg Charlotte. – Hagytam üzenetet a te
Robinodnál. Nem adta át?



– De, átadta.
– De te nem hívtál.
– Mit akarsz, Charlotte?
Az agya józanabb része máris nógatta, hogy tegye csak le a telefont, de

mégis ott tartotta a fülénél tovább, hallgatott és várt. Ez a lány hosszú ideig
olyan volt neki, mint valami drog. Mint valami drog, vagy egy betegség.

– Érdekes – felelte álmodozón Charlotte. – Gondoltam, lehet, hogy úgy
döntött, nem adja át.

Strike nem szólt semmit.
– És együtt vagytok már? Elég jól néz ki! És mindig ott van. Mintha

csapon lenne. Olyan kényel…
– Miért hívtál?
– Már mondtam, beszélni akartam veled… Tudod, mi van ma? Az ikrek

első szülinapja. Eljött az egész famille Ross, hogy körberajongja őket. Most
vagyok először egyedül ma.

Strike persze tudta, hogy ikrei születtek. Megjelent a hír a Timesban, mert
Charlotte egy olyan arisztokratikus családba került be a házasságával, akiknél
az volt a szokás, hogy a születésekről, házasságokról és halálesetekről mindig
a Timesban adtak hírt. Bár Strike nem az újságban olvasta, hanem Ilsa
mondta neki, és rögtön eszébe is jutott, mit mondott neki a lány az asztalnál,
egy étteremben, ahová csellel érte el, hogy elmenjen vele, több mint egy
évvel ezelőtt.

Ezt az egész terhességet csakis azért tudtam végigcsinálni, mert azt
gondoltam, amint meglesznek, eltűnhetek.

De a két baba koraszülöttként jött a világra, és Charlotte nem hagyta ott
őket.

A gyerek az belőlem van, a férfiak nem értik, az milyen.
Az elmúlt egy évben két ehhez hasonló becsípett telefonhívás is volt már,

mindkettő késő éjszaka. Az elsőt Strike néhány másodperc után letette, mert
épp Robin is próbálta elérni. A másodiknál néhány perc után Charlotte tette le
hirtelen.

– Senki sem gondolta, hogy életben maradnak, tudtad te ezt? – mondta
most a lány. – Igazi… csoda! – suttogta.

– Ha a gyerekeid szülinapja van, akkor nem tartalak fel – vágta rá Strike. –
Viszlát, Char…

– Ne! – szólt vissza Charlotte hirtelen éllel. – Ne tedd le, légyszi, ne!
Tedd le, mondta a hang a fejében. Aztán nem tette le.



– Már alszanak, mélyen alszanak! Nem is tudják, hogy szülinapjuk van,
egy vicc ez az egész! Megemlékezni arról a kibaszott rémálomról az első
évfordulóján! Szörnyű volt, felvágták a…

– Mennem kell – vágott közbe Strike. – Dolgom van.
– Légyszi! – Már majdnem nyöszörgés volt a hangja. – Bluey, annyira

boldogtalan vagyok, azt te nem is tudod, annyira kurvára nyomorult…
– Férjnél vagy, két gyerekkel – közölte Strike keményen. – Én meg nem

vagyok a lelki segély. Vannak névtelen segélyvonalak, ha arra lenne
szükséged. Jó éjt, Charlotte!

Azzal letette.
Az eső közben egyre jobban esett. Dobolt a sötét ablakokon. A félretett

könyvön most fejjel lefelé látta Dennis Creed arcát. A világos szempillákkal
körbevett szeme is fordítva nézett rá. Nyugtalanító hatást keltett: mintha a
fénykép szemei élő, igazi szemek lennének.

Strike fogta a könyvet, és továbbolvasott.
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Ó, jó uram, kérlek, légy jó velem,
kalandjaid során követtelek,

s testem máig marja gyötrelem,
fizesd meg jussomat most énnekem!

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

George Laybornnak még Robin születésnapjára sem sikerült megszerezni a
Bamborough-dossziét.

Robin életében most először fordult elő, hogy felébredt október 9-én
reggel, konstatálta, milyen nap is van, és mégsem bizsergő izgalmat érzett,
hanem valami összeszoruló érzést a gyomrában. Ma huszonkilenc éves, és a
huszonkilenc az olyan furán hangzik. Ez a szám mintha nem is mérföldkő
lenne, hanem inkább figyelmeztető tábla: „Következő megálló: HARMINC!”
Néhány pillanatig csak hevert még ott egyedül, a dupla ágyában, a bérelt
szobájában, és az jutott eszébe, mit mondott a kedvenc unokatestvére, Katie,
amikor legutóbb otthon volt, és épp Katie kétéves kisfiának segített
gyurmából szörnyecskéket csinálni, hogy az beültethesse őket a dömperébe.

– Olyan, mintha te tök más irányba mennél, mint mindenki más!
Aztán láthatott valamit Robin arcán, amitől rögtön megbánta, amit

mondott, mert gyorsan hozzátette:
– De nem úgy értem, hogy ez rossz lenne! Mert tényleg boldognak tűnsz.

Mármint hogy szabadnak. Tényleg! – próbálkozott Katie elég átlátszón. –
Néha irigyellek is!

Robin egy pillanatra sem sajnálta, hogy véget vetett a házasságának,
amelyben a vége felé már mélységesen boldogtalan volt. Még most is fel
tudta idézni azt a hangulatot, amit szerencsére azóta egyetlenegyszer sem
érzett: amikor mintha minden szín eltűnt volna a világból – pedig milyen
kellemes világban élt akkor! Tudta, hogy a hajóskapitány háza, ahol végül



szakított Matthew-val, nagyon kedves kis ház volt, és mégis, mostanra már
alig néhány részletére emlékezett. Már csak azt tudta bármennyire is tisztán
felidézni, milyen tompa hangulatban is élt ott, a bűntudat, a rettegés
folyamatos érzését, és azt a felsejlő rettenetet, amely a felismeréssel jött,
hogy olyasvalakivel kötötte össze az életét, akit nem is kedvel, és akivel
jóformán nincsen semmi közös pontjuk.

De azért az, ahogy Katie naivan leírta Robin jelenlegi életét („boldog” és
„szabad”), nem volt teljesen pontos. Robin immár éveken át nézte, ahogy
Strike a munkáját minden más elé helyezi (most, hogy Joant rákkal
diagnosztizálták, történt meg először, hogy átrendezte a munkáit, és a
nyomozáson kívül bármi mást is fontosnak tekintett), és mostanában ő is úgy
érezte, elkapta a munka, ez pedig akkora megelégedést hozott, hogy szinte
teljesen átadta magát neki. Végre azzal foglalkozott, amivel mindig is akart,
attól a pillanattól kezdve, hogy először lépett be Strike irodájába az
üvegajtón; de most először értette meg, micsoda magányosság lehetősége
rejlik az ilyen szenvedéllyel végzett munkában.

Először nagy örömet okozott neki az is, hogy az ágy egyedül az övé. Nem
duzzog benne senki hátat fordítva, nem panaszkodik senki, hogy ő nem keres
eleget, és nem beszél folyamatosan a saját előlépési lehetőségeiről. Senki
nem követel tőle szexet, ami már inkább csak még egy feladattá vált, és
semmi örömet sem szerzett. Mégis, bár Matthew-t egyáltalán nem hiányolta,
már el tudott képzelni egy olyan időszakot (őszintén meggondolva látta, hogy
talán máris ott tart), amikor a fizikai kapcsolat, a gyengédség, sőt, a szex
hiánya (és Robinnál a szex bonyolultabb kérdés volt, mint sok más nőnél)
nem előnyként, hanem komoly megvonásként jelenik meg előtte.

És akkor mi lesz? Olyanná válik, mint Strike, sorban jönnek a szeretők,
akik a munka után mindig csakis a második helyet foglalhatják el? Amint ez
eszébe jutott, máris azon kezdett tűnődni, mint szinte mindennap azóta: hogy
vajon a társa visszahívta-e Charlotte Campbellt. Hirtelen türelmetlenséget
érzett saját magával szemben, ledobta magáról a takarót, és a fiókos szekrény
tetején várakozó csomagokról tudomást sem véve elment zuhanyozni.

Ez az új otthona a Finborough Roadon egy sorház felső két emeletén
helyezkedett el. A hálószobák és a fürdő a harmadikon, a közös helyiségek a
negyediken voltak. A nappalihoz kisebb terasz is tartozott, a tulajdonos idős,
durva szőrű tacskója, Wolfgang szeretett itt kint heverészni naposabb időben.

Robinnak nem voltak illúziói, miféle ingatlant tudna vásárolni egy átlagos
keresetű, egyedülálló nő Londonban, különösen, ha még ügyvédi költségekre



is szánnia kell pénzt. Szörnyen szerencsésnek is érezte magát, hogy tiszta, jól
karbantartott és ízlésesen berendezett lakásban lakhat, ahol van egy jókora
saját szobája, és még a lakótársát is kedveli. A szintén ott lakó főbérlőjét Max
Priestwoodnak hívták, negyvenkét éves volt, színész, és bérlő nélkül nem
tudta volna fenntartani a lakást. Max meleg volt és olyan, akit Robin
édesanyja markánsan jóképű férfinak nevezett volna: magas, széles vállú,
sűrű, sötétszőke hajjal és a szürke szemében mindig valami fáradt
csillogással. Ráadásul régi barátja volt Ilsának, aki Max öccsével járt együtt
egyetemre.

De hiába biztosította róla Ilsa, hogy Max „abszolút drága egy ember”,
Robin mégis azon tanakodott albérlőélete első néhány hónapjában, vajon nem
követett-e el óriási hibát azzal, hogy beköltözött hozzá. Max mintha valami
állandó búskomor állapotba süppedve élt volna. Robin megtett minden tőle
telhetőt, hogy jó lakótárs legyen: eleve tiszta, rendes volt, sosem hallgatott
hangosan zenét és sosem főzött semmi erős illatút, imádta Wolfgangot, és
nem felejtette el megetetni akkor sem, ha Max nem volt otthon, gondosan
odafigyelt, hogy mindig vegyen mosogatószert vagy vécépapírt, és hogy
udvariasan, vidáman viselkedjen, ha összetalálkozott Maxszel. Max viszont
szinte el sem mosolyodott soha, és amikor Robin beköltözött, azt látta, hogy a
férfinek mintha külön erőfeszítést jelentene hozzá szólnia. Kissé paranoiás
módon szöget ütött a fejébe, vajon nem Ilsa kényszerítette-e rá valahogy,
hogy fogadja őt be.

Ahogy teltek a hónapok, már kicsit könnyebben ment a beszélgetés, de
Max még így sem lett bőbeszédű. Néha Robin hálás is volt ezért az egy
szótagú beszédmódjáért, mert amikor egy tizenkét órás megfigyelési műszak
után hazaért, elgémberedve és kimerülten, az agyában zsibongtak a munka
részletei, a legkevésbé sem szeretett volna csip-csup dolgokról társalogni. De
máskor, amikor lett volna kedve felmenni a tágas nappaliba, mégis a
szobájában maradt, mert úgy érezte, betolakodna Max privát szférájába.

Robin gyanította, hogy Max állandó rosszkedvének oka az állandó
munkanélkülisége lehet. Amióta négy hónapja véget értek a West Enden
annak a darabnak az előadásai, amelyben volt egy kisebb szerepe, nem
sikerült új munkát találnia. A lány gyorsan megtanulta, hogy ne nagyon
érdeklődjön, vannak-e már újabb szereplőválogatások a láthatáron. Néha még
az is szükségtelen ítélkezésnek érződött, ha megkérdezte, milyen napja volt
Maxnek. Azt tudta, hogy a férfi azelőtt a fix barátjával lakott itt, akit
véletlenül éppen Matthew-nak hívtak. A szakításukról nem tudott semmit,



csak annyit, hogy Matthew szabad akaratából íratta át Maxre az ő
tulajdonrészét is a lakásból, és ez Robinnak igazán nagylelkű gesztusnak tűnt,
például a saját exférjéhez képest.

Lezuhanyozott, és egy fürdőköpenybe belebújva visszament a szobájába,
hogy kinyissa a csomagokat, amelyek postán érkeztek az utóbbi néhány nap
során, ő pedig erre a reggelre tartogatta őket. Gyanította, hogy igazából az
édesanyja vette az aromaterápiás fürdőolajokat, amelyeket elvileg Martin
bátyjától kapott, és hogy az állatorvos sógornője (aki jelenleg állapotos volt
Robin első unokahúgával vagy -öccsével) választotta a kézikötésű pulóvert,
mert eléggé Jenny saját stílusának tűnt, és hogy Jonathan öccsének biztosan
új barátnője van, aki a lelógós fülbevalókért felelős. Kicsit még rosszabb
kedve is lett, mint az ajándékbontás előtt. Felöltözött teljesen feketébe, ami jó
lesz az egész napos papírmunkához az irodában, a beszámolóhoz a
meteorológussal, Képeslap áldozatával, és még az esti szülinapi iszogatáshoz
is Ilsával és Vanessával, Robin rendőr barátnőjével. Ilsa felvetette, hogy
hívják Strike-ot is, Robin pedig azt válaszolta, hogy jobban szeretné, ha csak
lányos buli lenne ez, mert szerette volna elkerülni az olyan alkalmakat,
amelyeken Ilsa tovább próbálkozhat összehozni őket.

Már épp kilépett volna a szobájából, amikor megakadt a szeme A Paradise
Park démonán, amelyet Strike-hoz hasonlóan ő is az interneten vett. Az ő
példánya egy kicsit viseltesebb volt, és tovább is tartott, amíg megérkezett.
Még nem sokat olvasott el belőle, részben, mert estére általában túl fáradt
volt bármit is csinálni, és csak beesett az ágyba, részben pedig azért, mert
amennyit mégis elolvasott, az halványan máris újra előhozott néhány
pszichológiai tünetet, amelyekkel azóta élt együtt, hogy egy sötét estén
felhasították az alkarját. De ma bedugta a könyvet a táskájába, hogy majd a
metrón beleolvas.

A metrómegálló felé sétálva kapott egy sms-t az édesanyjától: Linda
boldog születésnapot kívánt, és azt írta, nézze meg az e-mailjeit. Robin meg
is tette, és látta, hogy a szülei küldtek neki egy 150 fontos Selfridges-
utalványt. Ennek az ajándéknak nagyon örült, mert miután az ügyvédi
számlákat, a lakbért és egyéb mindennapi költségeit kifizette, jóformán
semmi pénze nem maradt, amit magára költhetett volna.

Máris kicsit jobb kedvvel helyezkedett el egy sarokülésben a metrón,
elővette A Paradise Park démonát, és kinyitotta ott, ameddig legutóbb
eljutott.
 



5. fejezet
Bár Dennis Creed nem is tudott róla, a börtönből az igazi 29.
születésnapján, 1966. november 19-én engedték ki. Nagyanyja, Ena
meghalt, míg ő Brixtonban raboskodott, és az szóba sem jöhetett,
hogy visszamenjen lakni a mostohanagyapjához. Közeli barátai,
akikhez mehetett volna, nem voltak, és aki még esetleg hajlott
volna támogatni őt, a második nemi erőszakért történt elítélése után
az sem nagyon sietett találkozni vele vagy segíteni neki. Creed első
szabad éjszakáját egy hostelben töltötte a King’s Crosstól nem
messze.

Miután egy hétig aludt hostelekben és parkokban, padokon,
Creednek sikerült szerezni egy szobát egy panzióban. A következő
négy éve azzal telt, hogy egyik lerobbant szobából költözött a
másikba, egyik rövid távú, zsebbe fizetett munkától ment a
másikig, közben pedig időnként ideiglenesen az utcán élt. Később
elmondta nekem, hogy ekkoriban gyakran járt prostituáltakhoz,
1968-ban viszont eljutott oda, hogy megölte első áldozatát.

Geraldine Christie, iskolás tanuló, hazafelé sétált…
 
Robin átlapozta a következő másfél oldalt. A legkevésbé sem vágyott
végigolvasni, pontosan miféle dolgokat tett Creed Geraldine Christie-vel.
 

…míg végül 1970-ben Creednek sikerült állandó lakáshoz jutnia
Violet Cooper, egy nyugdíjas színházi öltöztető panziójának
alagsorában. Cooper, akárcsak Creed nagyanyja, kezdő alkoholista
volt. Az épület, amelyet azóta lebontottak, Creed
„kínzókamrájaként” vált hírhedtté. Magas, keskeny, koszos
téglából épült ház volt a Liverpool Roadon, közel a Paradise
Parkhoz.

Creed hamis ajánlásokat mutatott Coopernek, aki nem is vette a
fáradságot, hogy ezeknek utánajárjon. Azt állította, nemrég
veszítette el az állását egy bárban, de egy barátja ígért neki munkát
egy közeli étteremben. Amikor a tárgyaláson a védelem ügyvédje
megkérdezte, miért adott ki szobát kérdés nélkül egy állandó
lakcímmel nem rendelkező, munkanélküli férfinek, Cooper azt
felelte, „a jó szíve miatt”, és mert Creed „olyan kedves gyerek volt,
kicsit elveszett és magányos”.



Cooper később alaposan megfizetett azért, hogy először csak egy
szobát, később viszont az egész alagsort kiadta Dennis Creednek.
Hiába mondta el többször is a tárgyaláson, hogy fogalma sem volt,
mi zajlik a háza alagsorában, a Violet Cooper név azóta is csak
gyanút és ellenérzést szül az emberekben. Azóta új
személyazonosságot választott, én pedig megígértem neki, hogy
nem leplezem ezt le.

– Én azt hittem, homokos – emlékszik vissza Cooper. – A
színházban láttam egyet s mást. Sajnáltam, az az igazság.

A molett asszony, akinek arcán mély nyomokat hagyott az idő és
az ital, készséggel bevallja, hogy Creeddel hamar közeli barátok
lettek. Beszélgetésünk közben időnként mintha meg is feledkezne
róla, hogy a fiatal „Den”, akivel oly sok estét töltött az emeleti
magán-társalgójában, ahol mindketten spiccesen énekelték a
lemezgyűjteménye dalait, igazából az alagsorában lakó
sorozatgyilkos volt.

– Tudja, írtam is neki – folytatja. – Miután elítélték. Azt írtam:
„Ha valaha tényleg kedveltél engem, ha éreztél bármit is irántam
őszintén, akkor mondd meg, te ölted-e meg azt a többi nőt. Már
nincs mit veszítened, Den”, azt írtam. „És ezzel egy csomó
embernek segítenél feldolgozni.”

De Creed válaszlevelében nem vallott be semmit.
– Hát beteg. Akkor értettem meg. Csak leírta egy régi Rosemary

Clooney-szám szövegét, mennyit énekeltük együtt! A „Come On-A
My House”-ét, tudja… „gyere fel hozzám, hozzám, adok
cukorkát…” És már tudtam, hogy engem is ugyanúgy gyűlöl, mint
azt a többi nőt. Gúnyolódik velem, bizony!

De 1970-ben, amikor beköltözött az alagsorba, Creed még
buzgón igyekezett beférkőzni a panziós néni kegyeibe, aki szerint a
fiú hamar olyan lett számára, mintha a fia meg egy bizalmasa lenne
egyszerre. Violet még egy barátnőjét, Beryl Gouldot is meggyőzte,
hogy a vegytisztítójában alkalmazza a fiatal Dent kiszállítóként, és
így jutott annak a kis furgonnak a birtokába, amely hamarosan
elhíresült a sajtóban…

 
Húsz perc utazás után Robin leszállt a Leicester Square-en. Épp kilépett a
napsütésbe, amikor rezegni kezdett a zsebében a telefonja. Előhúzta, és látta,



hogy Strike-tól jött üzenete. Félreállt az állomásról kitóduló emberek közül,
és megnyitotta.
 

Hírek: megtaláltam dr. Dinesh Guptát, aki Margot-val együtt dolgozott a clerkenwelli rendelőben
1974-ben. Nyolcvanvalahány éves, de a telefonban szellemileg teljesen épnek tűnt, és örömmel
fogad ma délután a házában, Amershamben. Most épp Ugribugrit figyelem, reggelizik a Sohóban.
Ebédidőben majd átadom Barclay-nak és megyek rögtön Guptához. Van rá esély, hogy maga el
tudja halasztani a találkozót a meteorológussal, és eljönni velem?

 
Robin hirtelen elkedvetlenedett. Egyszer már áttette a találkozót a
meteorológussal, és úgy érezte, nem lenne tisztességes másodszor is
elhalasztania, különösen ilyen kevéssel előtte. Pedig szeretett volna
megismerkedni dr. Dinesh Guptával.
 

Ezt most nem rakosgathatom tovább, írta vissza.
De majd meséljen!
Jól van, válaszolta Strike.

 
Robin nézte a kis képernyőt még egy pillanatig. Strike tavaly is elfelejtette a
születésnapját, majd egy héttel később rájött, és vett neki virágot. Mivel
akkor mintha bűntudatot látott volna rajta ezért, Robin azt gondolta volna,
biztos felírja a dátumot, vagy talán idén ír egy emlékeztetőt a telefonjába. De
nem érkezett újabb üzenet, hogy „És egyébként boldog születésnapot!”, így
zsebre vágta a telefonját, és komoly képpel megindult az iroda felé.
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És küllemére bárki mondaná,
hogy ő egy megfontolt és józan úr…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Maga most azt gondolja – mondta az apró, szemüveges, idős orvos, aki az
öltönyétől és a hatalmas karosszéktől még kisebbnek tűnt –, hogy úgy nézek
ki, mint Gandhi.

Strike, aki egyébként tényleg pontosan ezt gondolta, meglepetésében
elnevette magát.

A nyolcvanegy éves orvos mintha összezsugorodott volna az öltönyében:
az inge gallérja és mandzsettái is hatalmasnak tűntek, a bokája vékonyka a
fekete selyemzokniban. A füle fölött és a fülében is ősz hajcsomók nőttek, az
orrán szarukeretes szemüveg. Szívélyes, barna arcának legmegkapóbb
részletei nagy sasorra és sötét szeme voltak. Mintha egyes-egyedül a szemét
kímélte volna meg a kor: egy bagoly bölcsessége érződött élénk csillogásán.

A köztük álló, tökéletesre polírozott dohányzóasztalon egyetlen porszem
sem látszott. Úgy tűnt, ez a helyiség valami ritkán használt, különleges
alkalmakra fenntartott szoba lehet. A fehér csipkefüggönyön átszűrt őszi
napsütésben mintha érintetlenül ragyogott volna az aranyszínű tapéta, a
kanapé és a székek is. A bojtokkal díszített függöny két oldalán két-két
aranykeretes fénykép függött a falon. Mindegyiken egy-egy sötét hajú fiatal
nő volt látható, mind diplomaosztós sapkában-talárban, a kezükben
diplomával.

A szintén apró, kissé már süket, ősz hajú Mrs. Gupta már végigmondta
Strike-nak, pontosan mit is végeztek a lányaik (ketten orvosit, egy modern
nyelveket, egy pedig informatikát), és milyen remekül teljesítenek választott
szakmáikban. Mutatott képeket is a hat unokáról, amelyekkel a lányok eddig
megajándékozták őket a férjével. Csak a legkisebbnek nem volt gyereke.



– De majd lesz! – közölte Mrs. Gupta Joanéhoz hasonló bizonyossággal. –
Sosem lesz boldog, ha nem.

Miután porceláncsészékben felszolgálta a teát a férjének és Strike-nak, és
egy tányérnyi fügés süteményt is hagyott nekik, Mrs. Gupta visszavonult a
konyhába, ahonnan a Vidéki menedék című tévéműsor hallatszott be igen
hangosan.

– Egyébként édesapám fiatalkorában találkozott Gandhival, amikor az
Londonban járt 1931-ben – mondta dr. Gupta, és kivett egy fügés sütit. –
Apám is Londonban tanult jogot, tudja, csak kicsit később, mint Gandhi. De a
mi családunk tehetősebb volt. Édesapám megengedhette magának, hogy
magával hozza a feleségét is Angliába, nem úgy, mint Gandhi. Aztán a
szüleim úgy döntöttek, hogy az Egyesült Királyságban maradnak, miután
Papa letette az ügyvédi szakvizsgát. A közvetlen családomat tehát nem
érintette India felosztása. Nagy szerencsénk volt ezzel. A nagyszüleimet és
két nagynénémet megölték, amikor megpróbáltak Kelet-Bengáliából kijutni.
Lemészárolták őket – mondta. – És előtte mindkét nagynénémet
megerőszakolták.

– Sajnálom – nyögte ki Strike. Nem számított erre a fordulatra a
beszélgetésben, és ledermedt, ahogy épp a jegyzetfüzetét nyitotta ki. Hirtelen
kissé ostobának érezte magát a kezében az írásra kész tollal.

– Édesapám – bólintott finoman dr. Gupta a süteményt rágcsálva – a
haláláig bűntudatot érzett ezért. Úgy gondolta, ott lett volna a helye, hogy
megvédje őket, vagy velük haljon ő is. Nos, Margot nem szerette, ha
szembesítik az igazsággal a felosztásról – tért a tárgyra dr. Gupta. –
Természetesen mind függetlenséget akartunk, de az átmenetet rosszul
kezelték, nagyon rosszul. Majd hárommillióan tűntek el. Erőszak.
Csonkítások. Szétszakított családok. Rémes hibákat követtek el. Szörnyű
dolgok történtek. Margot-val vitatkoztunk is erről. Baráti vita volt, persze –
tette hozzá mosolyogva. – De Margot-ban nagyon romantikus kép élt a távoli
országok lakóinak felkeléseiről. A barna erőszaktevőket és kínzókat nem
ugyanazzal a mércével ítélte meg, mint, mondjuk, a fehér embereket, akik
vízbe fojtották a nem megfelelő vallású gyerekeket. Azt hiszem, úgy
gondolkodott, mint Suhrawardy, „a vérontás és a káosz szükséges rosszak, ha
nemes ügy érdekében nyúl hozzájuk az ember”.

Dr. Gupta lenyelte a falatot, és folytatta:
– Ugye, Suhrawardy volt, akinek buzdítására a nagy kalkuttai mészárlás

elindult. Négyezer halott egyetlen nap alatt.



Strike hagyta, hogy tiszteletteljes csend ereszkedjen a szobára, amelybe
csak a Vidéki menedék szólt bele a konyhából. Amikor látta, hogy a doktor
nem kíván többet beszélni vérfürdőkről és rettegésről, Strike örömmel vette a
lapot.

– Ön kedvelte Margot-t?
– Ó, igen – felelte Dinesh Gupta még mindig mosolyogva. – Bár egyes

meggyőződéseit és álláspontjait megdöbbentőnek találtam. Én hagyományos
családba születtem, még ha nyugatra beilleszkedettbe is. Mielőtt Margot-val
elkezdtünk együtt dolgozni a rendelőben, én sosem voltam napi
rendszerességgel saját bevallása szerint emancipált hölgyek közelében. Az
orvosi egyetemen a barátaim, az előző rendelőmben a kollégáim is mind
férfiak voltak.

– Szóval ő feminista volt?
– Ó, nagyon is! – mosolygott dr. Gupta. – Ugratott is a szerinte regresszív

hozzáállásom miatt. Margot folyton jobbá akarta tenni az embereket, még ha
ők maguk nem is akartak épp „jobbá” válni. – És itt már fel is nevetett kicsit.
– A WEA-nál is önkénteskedett, tudja, a Munkások Oktatási Társulásánál.
Szegény családból származott, és nagyon támogatta a felnőttképzést,
különösen a nőknek. Nos, az én lányaim aztán biztosan elnyerték volna az
elismerését – fordult oldalra Dinesh Gupta a karosszékében, és a négy
diplomaosztós fénykép felé mutatott. – Jheel még mindig siratja, hogy nem
született fiunk, de én nem panaszkodom. Egyáltalán nem – ismételte, és
visszafordult Strike-hoz.

– Az Orvosi Kamara nyilvántartásából úgy tudom – kezdte Strike –, hogy
egy harmadik orvos is dolgozott a Szent János rendelőben, egy bizonyos dr.
Joseph Brenner. Így volt?

– Dr. Brenner, igen, pontosan így – bólogatott Gupta. – Kétlem, hogy még
él, szegény ember. Mostanra már több mint százéves lenne. Évekig dolgozott
egyedül a környéken, mielőtt odajött volna hozzánk az új rendelőbe. Ő hozta
Dorothy Oakdent, aki már huszonvalahány éve volt nála gépíró. Ő lett a
rendelő titkárnője. Idősebb hölgy volt, vagyis akkor nekem idősebbnek tűnt –
nevetett megint Gupta. – Bár, gondolom, valójában ötvennél nem nagyon
lehetett több. Későn ment férjhez, és nem sokkal utána meg is özvegyült.
Fogalmam sincs, mi lett vele.

– Ki dolgozott még a rendelőjükben?
– Lássuk csak, lássuk csak… ott volt Janice Beattie, a körzeti védőnő, a

legjobb ápoló, akivel valaha dolgoztam. Kelet-Londonból származott,



akárcsak Margot, ő is a saját bőrén tanulta meg, milyen a szegénység és a
nélkülözés. Akkoriban Clerkenwell a legkevésbé sem olyan csinos környék
volt ám, mint most. Janice még most is szokott karácsonyi üdvözlőlapot
küldeni.

– Esetleg a címét is tudja? – kérdezte Strike.
– Lehet – felelte dr. Gupta. – Megkérdezem Jheeltől.
És már állt is volna fel.
– Később is ráér, majd ha végeztünk – mondta gyorsan Strike, mert nem

akarta a visszaemlékezés fonalát elveszíteni. – Kérem, folytassa csak! Ki
dolgozott még a Szent János rendelőben?

– Lássuk csak, lássuk csak… – tűnődött el megint dr. Gupta, és lassan
visszaült a karosszékébe. – Volt két recepciósunk, két fiatal nő, de attól félek,
velük nem tartottam a kapcsolatot… de hogy is hívták őket…?

– Nem Gloria Continak és Irene Bullnak esetleg? – kérdezte Strike, aki
mindkét nevet tudta már a régi újságcikkekből. Talált egy homályos
fényképet is a két fiatal nőről: egyikük vékonyka, sötét hajú volt, a másik
pedig minden bizonnyal hidrogénszőke, és mindkettőt jól láthatóan
kényelmetlenül érintette, hogy lefotózzák őket a rendelőbe menet. A Daily
Express cikkében, amelyhez a kép tartozott, „Irene Bull (25), recepciós” azt
nyilatkozta: „Ez rémes! Nem tudunk semmit! Még mindig reménykedünk
benne, hogy visszajön. Talán csak elvesztette az emlékezetét vagy ilyesmi.”
Gloriát minden cikkben említették, amit csak Strike olvasott, mert ő volt az
utolsó ismert személy, aki még élve látta Margot-t. „Csak annyit mondott: ’jó
éjt, Gloria, viszlát holnap!’ Nem látszott rajta semmi különös, jó, kicsit
fáradtnak tűnt, de hát nap vége volt, és volt egy sürgősségi betegünk, aki
tovább feltartotta, mint várta. Késésben volt a találkozóról a barátnőjével. Az
ajtóban kinyitotta az esernyőjét, és elment.”

– Gloria és Irene – bólintott dr. Gupta. – Igen, ez volt a nevük. Mindketten
fiatalok voltak akkor, tehát minden bizonnyal élnek még, de attól félek, a
leghalványabb fogalmam sincs, hol lehetnek most.

– Más nem dolgozott önökkel? – kérdezte Strike.
– Nem, azt hiszem, nem. Várjon csak! – emelte fel a kezét dr. Gupta – Volt

egy takarítónő. Egy nyugat-indiai asszony. De hogy is hívták? – Az arcán
látszott, hogy erőlteti a memóriáját. – Attól tartok, nem emlékszem.

Strike-nak új információ volt, hogy a rendelőben volt takarító is. Az ő
irodáját mindig ő vagy Robin takarította, bár újabban beszállt ebbe Pat is.
„Takarító, nyugat-indiai”, írta le.



– Arra sem emlékszik, hány éves volt?
– Nos, meg nem tudnám mondani – felelte Gupta. – A fekete nők… – tette

hozzá óvatosan –, ők sokkal nehezebben öregszenek, nem? Tovább tűnnek
fiatalnak. De azt hiszem, volt több gyereke is, tehát nem lehetett nagyon
fiatal. A harmincas évei közepén talán? – találgatott.

– Akkor három orvos, egy titkárnő, két recepciós, egy védőnő és egy
takarítónő? – összegezte Strike.

– Így van – erősítette meg dr. Gupta. – Minden megvolt, hogy sikeres
rendelő legyünk… de sajnos, elég rossz hangulatú volt. Már kezdettől fogva.

– Valóban? – kérdezett vissza érdeklődőn Strike. – És miért?
– A személyes viszonyok miatt – felelte rögtön dr. Gupta. – Ahogy

öregszem, annál jobban belátom, hogy a csapat mennyire fontos. Persze,
fontos a képzettség és a tapasztalat is, de ha a csapat nem áll össze… –
összefűzte csontos ujjait –, akkor mindegy is. Akkor úgysem éri el az ember,
amit kellene. És pontosan így történt a Szent János rendelőben is. Ami kár
volt, nagyon nagy kár, mert a potenciál megvolt. A rendelő népszerű volt a
hölgyek körében, akik jobban szeretik a női orvosokat. Margot-t és Janice-t is
sokan kedvelték. De már kezdettől jelen volt a megosztottság. Dr. Brenner
azért jött hozzánk, mert kellemesebb volt neki a modernebb rendelő, de
sosem viselkedett úgy, mintha a csapathoz tartozna. Ami azt illeti, idővel
kimondottan ellenséges lett néhányunkkal.

– Pontosan kivel volt ellenséges? – kérdezte Strike, bár úgy gondolta, ki
tudja találni.

– Nos, attól tartok – válaszolt szomorúan dr. Gupta –, hogy nem kedvelte
Margot-t. Az igazat megvallva, azt hiszem, dr. Brenner nem kedvelte a nőket
általában. A recepciós lányokkal is udvariatlan volt. Persze, őket könnyebben
meg tudta félemlíteni, mint Margot-t. Azt hiszem, Janice-t tisztelte, ő nagyon
hatékonyan dolgozott, tudja, és nem volt olyan harcias sem, mint Margot, és
Brenner mindig udvariasan viselkedett Dorothyval, aki meg a végsőkig
lojális volt hozzá. De Margot rögtön kihúzta nála a gyufát.

– Mit gondol, mivel?
– Ó… – sóhajtott dr. Gupta, felemelte a két kezét, majd reménytelen

gesztussal az ölébe ejtette –, az igazság az, hogy Margot… nos, én
kedveltem, tudja, mindig kellemesek voltak a beszélgetéseink… olyan
egyéniség volt, mint a Marmite, vagy szereti az ember, vagy utálja. Dr.
Brenner meg aztán nem volt feminista. Szerinte egy nőnek otthon a helye a
gyereke mellett, és az, hogy Margot otthon hagyta a kisgyerekét, és teljes



munkaidőben visszajött dolgozni, nos, ezt ő helytelenítette. Az értekezletek
mindig nagyon kínos hangulatban zajlottak. Megvárta, hogy Margot
belekezdjen valamibe, aztán csak letorkolta, elkezdett ő is beszélni, nagyon
hangosan. Brenner olyan kötekedő típus volt. Szerinte a recepciósaink is
hagytak maguk után kívánnivalót. Folyton panaszkodott, hogy milyen rövid a
szoknyájuk, és a hajuk is milyen… De igazából, bár a nőkkel különösen
udvariatlan volt, az én véleményem az, hogy általában az embereket nem
szerette.

– Fura – jegyezte meg Strike. – Mármint egy orvostól.
– Ó! – kacagott fel dr. Gupta. – Nos, ez egyáltalán nem olyan szokatlan,

mint gondolná, Mr. Strike. Mi, orvosok, ugyanolyanok vagyunk, mint bárki
más. Elterjedt tévhit, hogy mi mind szívünkből szeretjük az egész
emberiséget. Az igazán ironikus, hogy maga Brenner volt a rendelő
legproblematikusabb pontja. Merthogy függő volt!

– Komolyan?
– Barbiturátok – bólintott Gupta. – Igen, barbiturátok. Manapság egy orvos

nem úszhatna meg ilyesmit, de ő jócskán többet rendelt mindig a kelleténél.
Egy lezárt szekrényben tartotta a rendelőjében. Nagyon nehéz természetű
ember volt. Érzelmileg kiégett. Nőtlen. És ez a titkos függősége is.

– Beszélt ön vele erről? – érdeklődött Strike.
– Nem – felelte bánatosan Gupta. – Mindig csak halasztgattam. Biztos

akartam lenni a dolgomban, mielőtt felhozom neki a témát. Diszkréten
utánakérdeztem, és azt is gyanítottam, hogy még a régi rendelője címét is
használja a miénken kívül, ezzel megduplázva, mennyit rendelhet, és több
gyógyszertárral is tartott kapcsolatot. Nehéznek ígérkezett bebizonyítani,
hogy mit művel. Lehet, hogy sosem veszem észre én sem, ha Janice nem
fordul hozzám, és mondja el, hogy véletlenül bement hozzá, amikor a
szekrénykéje nyitva volt, és látta, mennyi gyógyszert halmozott ott fel. Aztán
bevallotta azt is, hogy volt már olyan, hogy az asztalára borulva, zavart
állapotban talált rá egy este, miután az utolsó beteg is távozott. De én nem
hiszem, hogy ez bármiben is rontotta volna az ítélőképességét. Nem igazán.
Lehet, hogy én is láttam rajta, hogy a nap vége felé kissé üresebb a tekintete,
és így tovább, de hát lassan nyugdíjas volt. Gondoltam, csak fáradt.

– Margot tudott erről? – kérdezte Strike.
– Nem – jelentette ki Gupta. – Nem mondtam neki, pedig kellett volna.

Munkatársam volt, akiben meg kellett volna bíznom, és kitalálhattuk volna,
mi a teendő. De attól féltem, beront egyenesen dr. Brenner rendelőjébe, és



kérdőre vonja. Margot nem olyasvalaki volt, aki habozna megtenni valamit,
ha azt gondolja, az a helyes, és néha szerettem volna, ha csak egy kicsit
diplomatikusabb lenne. Ha nekimegy Brennernek, annak súlyos
következményei lettek volna. Ezt tapintatosan kellett kezelni. Végül is nem
volt a kezünkben megkérdőjelezhetetlen bizonyíték. De aztán Margot eltűnt,
és dr. Brenner barbiturátfüggőségénél akadtak nagyobb gondjaink is.

– Ön továbbra is együtt dolgozott Brennerrel, miután Margot eltűnt? –
érdeklődött Strike.

– Néhány hónapig, igen, de ő nem sokkal ez után nyugdíjba ment. Én egy
rövid ideig még a Szent János rendelőben dolgoztam tovább, aztán átmentem
máshová. És örömmel mentem. A Szent János rendelővel csupa rossz dolgot
asszociáltam.

– Mit tudna mondani Margot viszonyáról a többi munkatársukkal? –
kérdezett tovább Strike.

– Nos, lássuk csak – kezdte Gupta, és elvett még egy fügés sütit. –
Dorothy, a titkárnő, sosem kedvelte, de azt hiszem, ez a dr. Brenner iránt
érzett lojalitása miatt lehetett. Mint mondtam, Dorothy özvegy volt. Olyan
harcias egy nő, aki talál magának egy főnököt, akit védelmezhet és
képviselhet is. Amikor csak Margot vagy én bármilyen bosszúságot okoztunk
Josephnek, vagy megkérdőjeleztük a döntését bármiben, a leveleink és
jelentéseink biztosan azon nyomban a legépelendők legalján kötöttek ki.
Nevettünk is ezen magunk között. Akkoriban nem voltak számítógépek, Mr.
Strike. Semmi olyasmi nem volt, mint manapság. Aisha… – mutatott a jobb
felső sarokban lévő képre a háta mögötti falon – mindent maga gépel, van
számítógép a rendelőjében, minden számítógépesítve van, ami valóban
sokkal hatékonyabb, de mi akkoriban a gépírónőre voltunk utalva a
leveleinkkel és jelentéseinkkel. Nem, nem, Dorothy nem kedvelte Margot-t.
Udvariasan viselkedett vele, de hűvösen. Bár… – dr. Guptának itt
nyilvánvalóan eszébe jutott valami – Dorothy is eljött a grillpartira, ami meg
is lepett minket. Margot tartott egy kis grillezéssel egybekötött összejövetelt
egy vasárnap, az eltűnése előtti nyáron – mesélte. – Érezte, hogy nem nagyon
álltunk össze igazi csapattá, úgyhogy meghívott mindenkit hozzájuk. Hogy ez
a grillparti majd… – És ezúttal elhallgatva ismét az ujjai összefűzésével
fejezte be a gondolatot. – Emlékszem, meglepődtem rajta, hogy Dorothy is
eljött, mert Brenner nemet mondott. Dorothy még a fiát is elhozta, aki
tizenhárom vagy tizennégy éves volt akkor, azt hiszem. Nyilván későn szült,
különösen a ’70-es évekhez képest. Féktelen egy gyerek volt. Emlékszem,



Margot férje le is teremtette, mert eltört valami értékes tálat.
Strike agyán egy pillanatra átfutott az emlékkép, ahogy Luke unokaöccse

óvatlanul rálép az új fülhallgatójára St. Mawesban.
– Margot és a férje egy igen kellemes házban laktak, kint Hamben. A férj

is orvos volt, hematológus. Jó nagy kert is volt. Jheellel elvittük a lányokat is,
de mivel Brenner nem jött el, Dorothy pedig megsértődött, mert Margot férje
leteremtette a fiát, Margot célja, attól tartok, nem valósult meg. Az ellentétek
ugyanolyan markánsak maradtak.

– Mindenki más eljött?
– Azt hiszem, igen. Nem, várjon csak! Azt hiszem, a takarító hölgy…

Wilma! – nézett fel örömtől sugárzó arccal dr. Gupta. – Wilmának hívták!
Fogalmam sem volt, hogy még mindig tudom a nevét… na de a
vezetékneve… még abban sem vagyok biztos, hogy azt akkor tudtam
egyáltalán… nos, nem, Wilma sem jött el. De mindenki más igen. Janice is
elhozta a kisfiát… fiatalabb volt, mint Dorothyé, és sokkal jobban is
viselkedett, emlékszem. A lányok egész délután tollaslabdáztak a Beattie
fiúval.

– Janice férjnél volt?
– Elvált. A férje elhagyta egy másik nőért. De ő nem adta fel, nevelte

tovább a fiát egyedül. Az olyan nők, mint Janice, sosem adják fel. Csodálatra
méltó. Nem volt könnyű élete, amikor együtt dolgoztunk, de azt hiszem,
később újra férjhez ment, én pedig örömmel hallottam a hírt.

– Janice jól kijött Margot-val?
– Ó, igen! Megvolt az a fantasztikus képességük, hogy anélkül tudtak nem

egyetérteni, hogy személyes sértésnek vették volna.
– És gyakran előfordult, hogy nem értettek egyet?
– Nem, nem – felelte Gupta. – De egy munkahelyen sokszor muszáj

döntéseket hozni. Mi pedig demokratikusan működő munkahely voltunk…
vagy legalább igyekeztünk. Nem, Margot és Janice képesek voltak
racionálisan nem egyetérteni, és nem sértődni meg. Azt hiszem, kedvelték és
tisztelték is egymást. Janice-t nagyon megrázta Margot eltűnése. Amikor
elkerültem onnan, elmondta, hogy nem volt olyan hét azóta, hogy ne
álmodott volna Margot-ról. De hát egyikünk sem volt igazán ugyanaz utána –
tette hozzá dr. Gupta halkan. – Az ember nem számít olyasmire, hogy egy
barátja egyszerűen köddé válik, és semmiféle nyom nem marad utána. Van
ebben valami… valami hátborzongató.

– Bizony van – értett egyet Strike is. – Milyen volt Margot viszonya a két



recepcióssal?
– Lássuk, lássuk, nos, Irene, az idősebbik – sóhajtott Gupta –, nos, ő tudott

gondokat okozni. Emlékszem is, hogy… nos, nem épp udvariatlan, de…
kissé szemtelen volt Margot-val időnként. A rendelő karácsonyi
ünnepségén… azt is Margot szervezte, tudja, még mindig igyekezett
mindenkit szépen összehozni, nos, Irene meglehetősen sokat ivott.
Emlékszem egy kis incidensre, de azt már tényleg meg nem tudnám
mondani, mi is volt az oka. Nem hinném, hogy bármi komoly. Amikor
legközelebb találkoztam velük, ugyanolyan barátságosan viselkedtek
egymással. Irene jóformán hisztérikus volt, amikor Margot eltűnt.

Rövid szünet állt be a beszélgetésben.
– Lehet, hogy ebből valamennyi csak színjáték volt – tette még hozzá

Gupta. – De biztos vagyok benne, hogy valóban le volt sújtva. Gloria,
szegény kis Gloria… nos, ő aztán tényleg kétségbeesett. Tudja, Margot nem
csak munkaadója volt Gloriának, inkább amolyan nővérfigura, egy mentor.
Margot akarta nagyon felvenni, bár Gloriának jóformán nem volt semmilyen
releváns tapasztalata. És meg kell mondjam – tette hozzá Gupta megfontoltan
–, valóban remek munkaerőnek bizonyult. Keményen dolgozott. Gyorsan
tanult. Az embernek csak egyszer kellett kijavítania, ha rosszul csinált
valamit. Azt hiszem, valami szegény családból származott. Arra emlékszem,
hogy Dorothy lenézte Gloriát. Nagyon kellemetlenül tudott viselkedni vele.

– És mi volt a helyzet Wilmával, a takarítónővel? – Ezzel Strike eljutott a
lista végére. – Ő hogy jött ki Margot-val?

– Hazudnék, ha azt mondanám, emlékszem – felelte Gupta. – Ez a Wilma
csendes egy nő volt. Sosem hallottam róla, hogy valami gondjuk lett volna
egymással.

Majd rövid szünet után folytatta:
– Remélem, nemcsak kitalálom ezt, de mintha úgy emlékeznék, hogy

Wilma férje valami meglehetősen mihaszna ember volt. Azt hiszem, Margot
egyszer azt mondta nekem, hogy Wilmának el kéne tőle válnia. Azt nem
tudom, hogy ezt Wilmának is megmondta-e így… bár amilyen ő volt,
biztosan megmondta… és ami azt illeti – folytatta –, miután átmentem
máshová dolgozni, hallottam, hogy Wilmát elbocsátották. Felmerült, hogy
iszik munka közben. Mindig volt nála egy termosz. De erre lehet, hogy
rosszul emlékszem, úgyhogy kérem, ne vegye készpénznek. Mint mondtam,
akkor én már nem ott dolgoztam.

Kinyílt a nappali ajtaja.



– Még teát? – érdeklődött Mrs. Gupta, felvette az asztalról a tálcát az
időközben kihűlt teáskannával, Strike-ra pedig, aki már állt volna fel, hogy
segítsen neki, rászólt, hogy üljön csak vissza, és ne butáskodjon. Amikor az
asszony kiment, Strike ismét az orvoshoz fordult:

– Dr. Gupta, fel tudná idézni nekem azt a napot, amikor Margot eltűnt?
A kis öregember erre mintha megpróbálta volna összeszedni magát kicsit.
– Természetesen – felelte. – De figyelmeztetnem kell, most már leginkább

arra emlékszem abból a napból, mit és hogy mondtam akkor a rendőrségnek,
tudja? Maguk az emlékeim eléggé ködösek. Leginkább arra emlékszem, mit
mondtam a nyomozónak.

Strike úgy gondolta, kivételesen önreflexív megjegyzés ez egy tanútól.
Vallomások felvételében volt épp tapasztalata, és tudta, az emberek mennyire
ragaszkodni szoktak ahhoz, amit először elmondtak, és hogy az első
szerkesztés során kivágott, értékes információdarabkák gyakran mindörökre
elvesztek a formalizált verzió mögött, amely a valódi emlék helyét átveszi.

– Semmi baj – nyugtatta meg dr. Guptát. – Minden érdekel, amire csak
emlékszik.

– Nos, teljesen normális nap volt – kezdte az orvos. – Egyedül az tért el
egy kicsit a szokásostól, hogy az egyik recepciós lánynak fogorvoshoz kellett
mennie, és elment már fél háromkor… igen, Irene volt az. Mi, orvosok, a
szokott módon dolgoztunk a saját rendelőinkben. Fél háromig mindkét lány
ott volt a recepción, és miután Irene elment, Gloria maradt ott egyedül.
Dorothy az asztalánál volt ötig, ő általában akkor végzett. Janice ebédidőig
volt bent a rendelőben, de délután kiment betegeket látogatni, ez is teljesen
szokásos menet. Bent találkoztam Margot-val néhányszor, volt ott egy, nos,
nem mondanám, hogy konyhánk, inkább egy kis sarok, ahol a vízforraló és a
hűtőszekrény volt. Nagyon örült a híreknek Wilsonról.

– Kiről?
– Harold Wilsonról – mosolyodott el Gupta. – Előző nap választás volt. A

Munkáspárt győzött, többséget szerzett a Házban. Tudja, Wilson előtte
február óta kisebbségből kormányzott.

– Á! – bólintott Strike. – Értem.
– Én fél hatkor mentem el – folytatta az orvos. – Elköszöntem Margot-tól,

nyitva állt az ajtaja. Brenner ajtaja zárva. Gondoltam, biztosan beteg van bent
nála. Természetesen nem igazán tudok hitelesen beszámolni arról, ami a
távozásom után történt. De elmondhatom, amit a többiektől hallottam.

– Ha megtenné – helyeselt Strike. – Különösen az a sürgősségi beteg



érdekel, aki miatt Margot-nak tovább bent kellett maradnia.
– Á! – Gupta összeérintette az ujjbegyeit, és bólintott. – Szóval tud a

titokzatos sötét hölgyről! Amit őróla tudok, azt mind a kis Gloriától
hallottam. A Szent János rendelőben érkezési sorrendben láttuk el a
betegeket. A hozzánk bejelentett betegek bejöttek, és kivárták a sorukat,
hacsak nem adódott vészhelyzet, természetesen. De ez a hölgy csak úgy
besétált az utcáról. Nem volt hozzánk bejelentkezve, de erős hasi fájdalmai
voltak. Gloria leültette, hogy várjon, és bement kideríteni, Joseph Brenner
meg tudja-e nézni, mert ő épp szabad volt, Margot-nál viszont még bent volt
a nap utolsó bejelentett betege. Brennernek nem nagyon tetszett a kérés.
Gloria és Brenner még beszéltek, amikor Margot kijött a rendelőjéből
kikísérni az utolsó betegeit, egy édesanyát és a gyermekét, és felajánlotta,
hogy majd ő megvizsgálja ezt a sürgős esetet, mert úgyis a rendelőből ment
volna a kocsmába a barátnőjével találkozni, az pedig ott volt nem messze.
Gloria elmondása szerint Brenner azt mondta erre, „kedves öntől”, vagy
valami ilyesmit, ami tőle barátságosnak számított, vette a kalapját-kabátját, és
elment. Gloria visszament a váróba, hogy közölje a hölggyel, Margot
megvizsgálja. A hölgy bement, és tovább maradt bent, mint Gloria gondolta
volna. Jó 25-30 percig, ekkor pedig már negyed hét volt, Margot-nak pedig
hatkor kellett volna a barátnőjével találkoznia. Végül a beteg kijött a
rendelőből, és távozott. Hamarosan kijött Margot is, már kabátban. Közölte
Gloriával, hogy késésben van a találkozójáról, és megkérte, hogy zárjon be.
Aztán kilépett az esőbe… és senki nem látta többet.

Nyílt a nappali ajtaja, és visszajött Mrs. Gupta egy kanna friss teával.
Strike ismét felállt, hogy segítsen, de az asszony ismét leintette, így visszaült.

– Miért mondta erre a betegre, hogy „titokzatos”? – kérdezett tovább,
amikor Mrs. Gupta távozott. – Mert nem volt bejelentve önöknél, vagy…

– Ó, hát erről nem tud? – kérdezett vissza Gupta. – Nem, nem! Hanem
mert később sok vita folyt róla, hogy valóban hölgy volt-e, vagy sem!

Strike meglepetését látva mosolyogva folytatta:
– Brenner kezdte. Ő kifelé elment mellette, és azt mondta a nyomozónak,

hogy az e rövid idő alatt kialakult benyomása szerint a beteg férfi volt, és
később meglepetten hallotta, hogy nő. Gloria szerint zömök fiatal nő volt,
sötét bőrű, olyan cigányos, ezt mondta, nem valami politikailag korrekt
kifejezés, de ezt mondta. Senki más nem látta ezt a beteget, tehát nem tudtuk
megítélni. Felhívásban is kérték, hogy jelentkezzen, de nem jelentkezett
senki, és mivel semmi sem bizonyította az ellenkezőjét, a nyomozó eléggé



megszorongatta Gloriát, hogy mondja azt, a beteg szerinte nőnek öltözött
férfi volt, vagy legalább azt, hogy épp tévedhetett is, amikor nőnek nézte. De
Gloria ragaszkodott hozzá, hogy ő felismer egy nőt ránézésre.

– Ez a nyomozó Bill Talbot volt, ugye? – szúrta közbe Strike.
– Pontosan – bólintott Gupta, és a teájáért nyúlt.
– Nem gondolja, hogy azért akarta annyira azt hinni, hogy ez a beteg

nőnek öltözött férfi volt, mert…
– Mert Dennis Creed időnként női ruhába öltözött? De igen – bólintott

Gupta. – Bár akkor még az „Essexi Mészárosnak” hívtuk. 1976-ig nem
tudtuk a valódi nevét. És a Mészáros egyetlen akkori személyleírása azt
mondta, sötét képű és zömök. Gondolom, érthető, hogy Talbot gyanakodott,
de…

– Fura lenne, ha az Essexi Mészáros besétálna nőnek öltözve egy orvosi
rendelőbe, és kivárná a sorát?

– Nos… igen, eléggé – mondta Gupta.
Rövid ideig csend volt, amíg Gupta a teáját kortyolgatta, Strike pedig

visszalapozott a jegyzeteiben, hogy ellenőrizze, mindent megkérdezett-e,
amit akart. Gupta szólalt meg először.

– Royjal találkozott már? Margot férjével?
– Nem – felelte Strike. – A lánya fogadott fel. Ön jól ismerte a férjét?
– Nem, csak nagyon futólag – válaszolt az orvos.
Letette a csészéjét a csészealjra. Ebben a pillanatban, gondolta Strike,

senki sem testesíti meg jobban Dinesh Guptánál az embert, aki még akar
mondani valamit.

– És milyen benyomása alakult ki róla? – segített neki, és csendben újra
kinyomta a tolla hegyét.

– Elkényeztetett – felelte Gupta. – Nagyon is elkényeztetett. Jóképű férfi,
akit az anyja a kis hercegeként nevelt. Mi, indiai gyerekek, tudunk erről egyet
s mást, Mr. Strike. Roy édesanyjával ezen a már említett grillpartin
találkoztam. Mindenáron velem akart beszélgetni. Igazi sznob, mondhatom.
Nem gondolta, hogy leereszkedhetne a recepciósokhoz vagy a titkárnőhöz.
Az az erős benyomásom volt, hogy úgy gondolja, a fia rangon alul nősült. És
ez a meggyőződés sem ismeretlen épp az indiai édesanyák körében.
Hemofíliás, nem? – kérdezte hirtelen.

– Én nem hallottam ilyet – felelte Strike meglepetten.
– Igen, igen, az – bólogatott Gupta. – Azt hiszem, igen, azt hiszem.

Szakmája szerint hematológus, és az édesanyja mesélte, hogy a saját



betegsége miatt választotta ezt a szakterületet. Látja? Az okos, sérülékeny
kisfiú, és a büszke, túlságosan védelmező édesanyja. De aztán a kis herceg
olyasvalakit választott feleségül, aki a legkevésbé sem hasonlított az anyjára.
Margot nem olyan nő volt, aki otthagyja a betegeit, vagy akár a felnőtt
tanítványait, hogy rohanjon haza Roynak vacsorát főzni. Főzzön magának,
mondta volna… vagy a kis unokahúga is főzhetett volna, persze – folytatta az
orvos, valami olyan körültekintéssel, mint amit a „fekete nők” emlegetésekor
is alkalmazott. – Az a fiatal nő, akit azért alkalmaztak, hogy vigyázzon a
babára.

– Cynthia is ott volt a grillpartin?
– Szóval így hívták, hm? Igen, ott volt. De nem beszéltem vele. Margot

kislányát hurcolta körbe, amíg Margot a vendégekkel foglalkozott.
– Úgy tudom, Royt is kikérdezték a rendőrségen. – Strike inkább csak azt

tudta, hogy ez lenne a szokott ügymenet, de tényszerűen nem tudott erről
semmit.

– Ó, igen! – felelte Gupta. – Hát az volt aztán csak a fura dolog! Amikor
engem kérdeztek ki, Talbot felügyelő az elején elmondta nekem, hogy Royt
teljesen kizárták a nyomozás során, én pedig mindig is azt gondoltam, fura,
hogy nekem ezt elmondta. Nem gondolja? Ez alig egy héttel Margot eltűnése
után történt. Gondolom, még csak épp akkor kezdtünk ráébredni, hogy nem
valami hiba történt, a dolognak nincs ártatlan magyarázata. Az első néhány
napban mindenkinek megvolt a maga kis reménykedő elmélete. Talán túl sok
volt neki a stressz, nem bírt vele, elvonult egyedül valahová. Vagy talán
baleset történt, és öntudatlanul és azonosítatlanul fekszik egy kórházban. De
ahogy teltek a napok, és ellenőrizték a kórházakat is, a fotója pedig megjelent
minden újságban, és még mindig nem volt róla semmi hír, már minden
sokkal vészjóslóbb színben kezdett feltűnni. Én tehát nagyon furcsának
találtam, hogy Talbot felügyelő közölte velem, bár én nem kérdeztem ezt
tőle, hogy Roy nem áll gyanúsítás alatt, hogy tökéletes alibije van. Igazából
Talbot mindannyiunknak furának tűnt. Nagyon heves volt. Összevissza ugrált
a kérdéseiben. Azt hiszem, csak így próbált megnyugtatni – folytatta Gupta,
elvett egy harmadik fügés sütit, és elgondolkodva nézegette, míg beszélt. –
Tudatni akarta velem, hogy az én orvos testvérem nem hibás, hogy nincs
mitől félnem, hogy tudja, egyetlen orvos sem tenne olyan szörnyű dolgokat,
hogy elrabol egy nőt, vagy ahogy akkorra már mindannyian féltünk tőle,
hogy megöli… De persze Talbot a kezdet kezdetétől azt hitte, hogy Creed
volt az… és valószínűleg igaza is van – sóhajtott szomorúan az öreg orvos.



– Miből gondolja? – kérdezett rá Strike. Azt hitte, Gupta talán a
száguldozó furgont vagy az esős estét hozza fel, de ennél tisztábban látó
választ kapott.

– Nagyon nehéz egy holttesttől olyan alaposan és tisztán megszabadulni,
ahogy, úgy tűnik, Margot-val történt. Az orvosok tudják, milyen a szaga a
halálnak, mi értjük, milyen jogi és egyéb procedúrák vesznek körbe egy
halott embert. Aki nem tudja, az úgy képzeli, nem több ez sem, mint,
mondjuk, egy ugyanolyan súlyú asztaltól megszabadulni, pedig nagyon is
más dolog ez, és nagyon nehéz dolog. És még a ’70-es években, a DNS-
vizsgálatok előtt, a rendőrség elég sokat tudott kezdeni az ujjlenyomatokkal,
a vércsoportokkal, ilyesmivel. Tehát hogy maradhatott rejtve ennyi ideig?
Valaki nagyon okosan intézte ezt, és ha valamiben biztosak lehetünk
Creeddel kapcsolatban, az az, hogy nagyon okos, hát nem? A végén az élő
hölgyek árulták el, nem a halottak. Tudta, hogy némítsa el a holttesteket.

Gupta bekapta a fügés sütit, sóhajtott, gondosan lesöpörte a kezéről a
legkisebb morzsát is, aztán Strike lábára mutatott, és megkérdezte:

– Melyik?
Egy orvostól Strike-ot nem bosszantotta a direkt kérdés.
– Ez – felelte, és megemelte a jobb lábát.
– Nagyon természetes a járása – mondta Gupta –, egy ekkora emberhez

képest. Talán észre sem vettem volna, ha nem olvastam volna önről az
újságokban. A régi időkben közel sem voltak ilyen remek művégtagok.
Csodálatos, mi mindent csinálnak manapság! Hidraulikával modellezik a
valódi ízületek mozgását, fantasztikus!

– Az Országos Egészségügyi Szolgálat nem engedheti meg magának az
ilyen flancos művégtagokat – felelte Strike, és zsebre vágta a jegyzetfüzetét.
– Az enyém nagyon egyszerű. Ha nem nagy gond – ment át rögtön kérdésbe
–, elkérhetném öntől a védőnő aktuális címét?

– Igen, igen, persze! – vágta rá Gupta. Harmadik próbálkozásra sikerült is
felállnia a karosszékből.

A Gupta házaspár fél óra alatt, egy régi noteszben meg is találta Janice
Beattie általuk ismert címét.

– Nem vennék rá mérget, hogy ez még aktuális – nyújtotta át Gupta egy
papírcetlin Strike-nak az előszobában.

– Akkor is hasznos lesz, hogy megtaláljam, különösen, ha most más a
férjezett neve – felelte Strike. – Dr. Gupta, nagyon sokat segített. Tényleg
nagyon köszönöm, hogy szánt rám az idejéből.



– Csak természetes – nézegette az orvos Strike-ot okos, csillogó barna
szemével. – Persze, valódi csoda lenne, ha sikerülne megtalálnia, ennyi idő
után. De azért örülök, hogy most megint keresi valaki. Igen, nagyon örülök.
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Amint haladt a hegyen-völgyön át,
a távolból előre látta már

az ádáz zűrzavart, heves vitát.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike visszasétált az amershami vasútállomásra a középosztály szögletesre
nyírt sövényei és dupla garázsai előtt, és Margot Bamborough-n
gondolkodott. Az öreg orvos visszaemlékezéseiből színes, erőteljes egyéniség
bontakozott ki, ez pedig, bár nem értette, miért, meglepte. A nyomtalanul
eltűnt doktornő Strike fejében valami testetlen szellemalakká vált, mintha
mindig is előre meg lett volna írva, hogy egy napon majd szertefoszlik az
esős alkonyatban, és sosem tér vissza többet.

Eszébe jutott a hét női arckép A Paradise Park démona borítóján. Ők is
csak szellemképes fekete-fehérben éltek tovább, a frizurájuk egyre ódivatúbb
minden nappal, amelyben hiányoznak a családjukból, az életükből, azok a
negatív képek mégis mind egy-egy embert ábrázoltak, akiknek valaha
dobogott a szívük, vágyaik voltak és véleményük, diadalaik és csalódásaik
épp olyan valódiak voltak, mint Margot Bamborough-é, mielőtt összefutottak
volna a férfival, akinek megadatott, hogy színesben legyen ott a fotója az ő
haláluk rémtörténetének borítóján. Strike még mindig nem végzett a
könyvvel, de tudta, hogy Creed áldozatai változatos életkorú és történetű nők
voltak, köztük iskolás lányok, egy ingatlanközvetítő és egy gyógyszerész. Ez
is csak fokozta az Essexi Mészáros szörnyűségét az akkori újságok szerint:
nem szorítkozott kizárólag prostituáltakra, akik (sugallták a cikkek)
természetes prédái egy gyilkosnak. Sőt, az egyetlen utcalány, akiről tudható
volt, hogy Creed megtámadta, túlélte a találkozást.

Helen Wardrop, ez a bizonyos utcalány, egy Creedről szóló televíziós
dokumentumfilmben is felidézte a történetét, amelyet Strike meg is nézett a



YouTube-on néhány nappal korábban, rendelt kínai vacsorája közben. Pikáns
és melodramatikus műsor volt, sok rosszul eljátszott történetrekonstrukcióval
és ’70-es évekbeli horrorfilmekből vett zenével. A forgatás idején Helen
Wardrop megereszkedett arcú, vörösre festett hajú nő volt, trehányul felrakott
műszempillákkal. Üveges tekintete és monoton beszéde nyugtatókat vagy
neurológiai károsodást jelzett. Creed egy kalapáccsal potenciálisan halálos
csapást mért a részeg, sikítozó Helen fejére, miközben a furgonja hátuljába
próbálta betuszkolni. A riporter kérésére oldalra is fordította a fejét, hogy a
nézők láthassák a koponyáján a még mindig besüppedt területet. A riporter
megjegyezte, nyilván nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy túlélte. A nő
rövid habozás után helyeselt.

Strike ekkor állította le a filmet, mert a kérdések banalitása felbosszantotta.
Ő is volt már rossz helyen, rossz időben, aminek következményeit egész
hátralévő életében viselni fogja; tökéletesen értette, miért habozott Helen
Wardrop. Közvetlenül a robbanás után, amely levitte az alsó lábszárát, és
egyébként Gary Topley őrmester testének alsó felét és Richard Anstis
arcának egy részét is, Strike-ban rengeteg érzelem kavargott, köztük a
bűntudat, a hála, a zavarodottság, a félelem, őrjöngő düh, neheztelés és
magányosság is, de arra nem emlékezett, hogy kimondottan szerencsésnek
érezte volna magát. Akkor lett volna „szerencsés”, ha a bomba nem robban
fel. Akkor lenne „szerencsés”, ha meglenne mindkét lába. Az összetört,
halálra rémült túlélőknek „szerencsésnek” kell magukat mondaniuk az
olyanok kedvéért, akik e szörnyűségeknek még a gondolatát sem tudják
elviselni. Eszébe jutott a nagynénje könnyes kijelentése, hogy nincsenek
fájdalmai, ahogy morfiumködben a kórházi ágyán feküdt. E kijelentés éles
ellentétben állt Polworth első szavaival, amikor meglátogatta a Selly Oak
Kórházban:

– Ezt a rákúrást, Diddy!
– Hát igen – bólintott Strike. Ott feküdt előtte a csonka lába, és az

idegvégződései kitartóan állították, hogy a lábszára és lábfeje márpedig még
mindig a helyén van.

A vasútállomásra érve azzal szembesült, hogy a londoni vonat épp az
előbb ment el. Így hát leült egy padra az őszi késő délután gyengécske
napsütésében, elővette a cigarettáját, és rágyújtott, majd ránézett a
telefonjára. Két üzenet és egy hívás futott be, amíg Guptával beszélt, a
telefonja pedig le volt némítva.

A két üzenet a féltestvéreitől, Altól és Ilsától jött, szóval várhat; a nem



fogadott hívás viszont George Layborntól, akit Strike nyomban vissza is
hívott.

– Maga az, Strike?
– Aha. Hívott az előbb.
– Bizony. Megszereztem magának! A Bamborough-dosszié másolatát.
– Ne vicceljen! – Strike izgatottan fújta ki a füstöt. – George, ez

fantasztikus! Ezért most tényleg jövök magának eggyel!
– Csak hívjon meg egy sörre, és majd említsen meg a lapokban, ha sikerül

megtalálnia, ki tette. „Felbecsülhetetlen értékű segítség, nélküle nem tudtam
volna.” Majd később kitaláljuk, pontosan mit mondjon. Hátha erre majd
eszébe jut ezeknek itt bent, hogy megérdemelném már az előléptetést. De
figyeljen! – tette hozzá már komolyabb hangon. – Ez tiszta káosz ám.
Mármint a dosszié. De tényleg.

– Mármint hogy?
– Régi. Hiányzik belőle ez-az, amennyire látom, bár az is lehet, hogy csak

nincs sorba rakva, nem volt időm rendesen átnézni az egészet, négy
doboznyiról van szó. De Talbot adminisztrációja elég hézagos volt, és amikor
bejött Lawson és próbálta kibogozni, hát attól sem lett jobb. Mindegy,
akármilyen is, a magáé. Holnap arra járok, beviszem az irodájába, jó?

– El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok, George.
– Az öregem örült volna, ha tudja, valaki megnézi még egyszer – felelte

Layborn. – Imádta volna, ha Creedre rávarrnak még egyet.
Layborn elköszönt, Strike pedig rögtön rágyújtott egy újabb cigarettára, és

felhívta Robint, de a hívás azonnal a hangpostára ment. Ekkor jutott eszébe,
hogy Robin épp a zaklatás áldozatává vált meteorológussal találkozik,
úgyhogy megnyitotta az Altól érkezett üzenetet.
 

Hahó, bátyó, kezdődött bizalmaskodón.
 
Al volt apai oldalról Strike egyetlen féltestvére, akivel bármilyen viszonyt is
fenntartott, még ha szakadozottat és egyoldalút is. Ebben leginkább Al tepert
őutána. Strike-nak összesen hat Rokeby féltestvére volt, de közülük
hárommal nem találkozott soha, és nem is érezte, hogy ezen a helyzeten
változtatnia kéne. Az ismert rokonai is okoztak épp elég stresszt számára
jelen pillanatban.
 

Mint tudod, a Deadbeats jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját…
 



Strike nem tudta. Az apjával, Jonny Rokebyvel, aki a Deadbeats énekese volt,
mindösszesen kétszer találkozott életében, és amit a rocksztár apjáról tudott,
az vagy az anyjától, Ledától származott, akit Rokeby vigyázatlanul teherbe
ejtett egy New York-i partin egy félig sötét sarokban, vagy a sajtóból.
 

Mint tudod, a Deadbeats jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, és (de ez még
szupertitkos!) meglepi új lemezzel is kijönnek máj. 24-én. Mi (a családjaik) nagy bulit csapunk
nekik aznap este Londonban, a Spencer House-ban, megünnepelni a lemezt. Bátyó, rengeteget
jelentene nekünk, de Apának különösen, ha eljönnél. Gaby azt találta ki, hogy csináljunk egy
képet az összes testvérről együtt, azt kapná ajándékba akkor. Az első ilyen képet! Be is
keretezzük, meglepi lesz. Mindenki benne van. Csak te hiányzol. Gondold meg, bátyó!

 
Strike kétszer is végigolvasta az üzenetet, majd válasz nélkül bezárta.
Megnyitotta Ilsáét, ami sokkal rövidebb volt:
 

Robinnak szülinapja van, te pöcsfej!
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Hízelgő szókkal igézvén a nőt,
csodás ajándékot kínált neki,

de mind ajándékot s mind széptevőt
bizony megvetve, az lenézte őt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A tévés meteorológus elhozta a feleségét is a megbeszélésre Robinnal.
Amikor már bent ültek a belső irodában, végül igen nehéznek bizonyult
megszabadulni tőlük. A feleség egy új elméletet kívánt előadni Robinnak,
amelyet a tévéstúdióba érkezett legújabb névtelen képeslapra alapozott. Ez
már az ötödik lap volt, amely egy festményt ábrázolt, és a harmadik, amely a
Nemzeti Arcképtár ajándékboltjából származott, erről pedig a
meteorológusnak egy exbarátnője jutott eszébe, aki művészeti főiskolát
végzett. Azt nem tudta, hol van most ez a nő, de hát csak érdemes lenne
előkeríteni, nem?

Robin magában azt gondolta, egy exbarátnő aligha névtelen képeslapokkal
csinálná, ha újra fel akarná venni a kapcsolatot régi szerelmével, hiszen
létezik közösségi média is, egyébként pedig a meteorológus elérhetőségei
teljesen nyilvánosak; de azért diplomatikusan egyetértett, hogy igen, érdemes
lenne, és leírt minden részletet, amit csak a meteorológus fel tudott idézni
erről az eltűnt volt szeretőről. Aztán beszámolt nekik, milyen módszerekkel
próbálják pillanatnyilag felderíteni a képeslapok feladójának kilétét, és
megnyugtatta a párt, hogy továbbra is figyelik a házukat éjszaka, hátha
Képeslap megjelenik ott.

A meteorológus alacsony férfi volt vörösesbarna hajjal, sötét szemekkel, és
talán csalókán mentegetőző viselkedéssel. A feleségét, egy nála öt-tíz
centivel magasabb, vékony asszonyt viszont láthatólag megijesztették a késő
éjjel kézbesített képeslapok, és kissé bosszantották a férje félig komolytalan



kijelentései, hogy meteorológusként nem számít az ember ilyesmire, hisz
végső soron aligha mondható ő olyan filmsztár-típusnak, és hát ki tudja, mire
lehet még képes ez a nő?

– Vagy férfi – egészítette ki a felesége. – Nem tudjuk biztosan, hogy nő,
nem?

– Nem, ez igaz – ismerte el a férje, és lassan lehervadt az arcáról a mosoly.
Amikor a házaspár végre távozott, el Pat mellett, aki egykedvűen gépelt az

asztalánál, Robin visszament a belső irodába, és újra szemügyre vette a
legutóbb érkezett képeslapot. A festmény egy 19. századi úriembert ábrázolt
magas kravátlival. James Duffield Harding. Robin még sosem hallott róla.
Megfordította a lapot. A másik oldalán nyomtatott betűkkel írt üzenet:
 

MINDIG TE JUTSZ RÓLA ESZEMBE.
 
Megint megfordította a lapot. Az oldalszakállas, jellegtelen arcú úr tényleg
hasonlított egy kicsit a meteorológusra.

Az ásítás meglepte. A nap legnagyobb részét papírmunkával töltötte,
jóváhagyta a számlák kifizetését, módosítgatta a következő kétheti beosztást,
hogy eleget tudjanak tenni Morris kérésének, aki a vasárnap délutánt
szabadon szerette volna tartani, hogy elmehessen a hároméves kislánya
balettelőadására. Robin az órájára pillantott, és látta, hogy már öt óra van.
Igyekezett legyűrni a rosszkedvét, amelyet egész nap megfeszített munkával
tartott kézben, elrendezte a Képeslap-dossziét, és levette a hangpostát is a
telefonjáról. Az néhány másodpercen belül meg is csörrent. Strike volt az.

– Haló! – vette fel, és próbált nem sértődötten beszélni, mert ahogy teltek
az órák, egyre nyilvánvalóbbá vált számára, hogy Strike bizony tényleg
elfelejtette a születésnapját.

– Boldog születésnapot! – mondta Strike. A háttérben Robin egy vonat
hangját hallotta.

– Köszönöm.
– Ajándéka is van, de még vagy egy óráig nem érek oda, épp most értem

vissza Amershamből a vonattal.
A francokat van ajándék, gondolta Robin. Elfelejtette. És majd az irodába

visszafelé jövet vesz virágot.
Biztos volt benne, hogy Ilsa figyelmeztette Strike-ot, mert az felhívta őt

közvetlenül az ügyfelek érkezése előtt, hogy szóljon, lehet, hogy muszáj lesz
késnie kicsit az esti összejövetelről. Közben rosszul leplezett



szenvtelenséggel megkérdezte azt is, mit kapott Strike-tól, Robin pedig
őszintén válaszolt: „semmit”.

– Kedves magától, köszönöm – mondta most a telefonba. – De én épp most
indulok. Elmegyünk meginni valamit ma este.

– Á – felelte Strike. – Értem. Ne haragudjon, nem tudtam máshogy
alakítani így, hogy ki kellett mennem Guptához.

– Nem, persze – mondta Robin is. – Hát, tegye csak vízbe majd az
irodában…

– Jó, jó – vágta rá Strike, és Robin meg is jegyezte, hogy nem kérdezett
vissza, hogy mit tegyen vízbe. Bizony virág lesz az.

– Egyébként meg – folytatta a nyomozó –, nagy hír van! George Layborn
lemásolta nekünk a Bamborough-dossziét!

– Ú, de jó! – Robint magát is meglepte, milyen lelkesítően hatott ez rá.
– Ugye? Elhozza az irodába holnap délelőtt.
– És milyen volt Gupta? – érdeklődött Robin, és leült a dupla íróasztalhoz

a saját oldalán. Ezt Strike egyszemélyes asztala helyett vették nemrég.
– Érdekes, különösen, amit magáról Margot-ról mondott – felelte Strike, és

mintha tompább lett volna a hangja. Biztos alagútban van a szerelvény,
gondolta Robin. Jobban a fülére szorította a telefont, és tovább kérdezett:

– Mégpedig?
– Nem is tudom – jött Strike hangja a távolból. – Abból a régi fényképből

nem gondoltam volna, hogy harcos feminista volt. Sokkal érdekesebb
egyéniségnek tűnik, mint gondoltam, ami persze hülyeség volt… hát miért ne
lehetne egyéniség, sőt akár erős egyéniség?

De Robin bizonyos módon értette, mire gondol. Margot Bamborough
homályos időben megfagyott, szemcsés fényképe a ’70-es évek divatjának
megfelelően középen elválasztott frizurával, széles, lekerekített gallérral,
kötött felsővel mintha valami régmúlt, kifakult színű kétdimenziós világba
helyezte volna az asszonyt.

– A többit elmesélem holnap – mondta Strike, mert már szakadozott a
vonal. – Nem valami jó itt a térerő. Alig hallom magát.

– Jól van, rendben – felelte Robin jó hangosan. – Akkor holnap beszélünk.
Megint kinyitotta a külső irodába vezető ajtót. Pat épp az ő régi asztali

gépét kapcsolta ki, a szájából elektromos cigaretta lógott.
– Strike volt? – kérdezte. Mint egy varjú, gondolta Robin, a szénfekete

hajával és a károgó hangjával, a szájában billegő műcigivel.
– Aha – bólintott Robin, és már nyúlt is a kabátja meg a táskája után. –



Úton van vissza Amershamből. De csak zárjon be szokás szerint, Pat, be tud
jönni, ha kellene.

– És a maga születésnapja eszébe jutott már? – érdeklődött Pat, akinek
mintha valami szadista örömöt okozott volna reggel Strike
feledékenységének híre.

– Igen – válaszolta Robin, és Strike iránti lojalitásból még hozzátette: –
Hoz valami ajándékot is. Majd holnap meglátom.

Pattől egy új pénztárcát kapott. „Az a régi már kezdett szétjönni”, mondta a
nő, amikor Robin kibontotta a csomagot. Egészen el is érzékenyült a
gesztustól, bár ő maga lehet, hogy nem az élénkpiros színt választotta volna.
Meg is köszönte szépen, és rögtön átrakta a pénzét és a kártyáit az új tárcába.

– És az az előnye, ha ilyen szép élénk színű, hogy az ember mindig
könnyen megtalálja a táskájában – mondta Pat elégedetten. – Na és attól a
bolond skóttól mit kapott?

Barclay hagyott reggel Patnél egy kis csomagot Robinnak.
– Kártyát – felelte, miközben kibontotta. – Sam már mesélt ezekről, nézze

csak, amikor múltkor együtt voltunk megfigyelésen egy este. Minden kártyán
egy-egy körözött Al-Kaidás van. Ezeket az amerikai katonáknak osztogatták
az iraki háború alatt.

– Hát ezt meg minek adja magának? – nézett nagyot Pat. – És mit lehet
velük csinálni?

– Hát, mert mondtam, hogy érdekel, amikor mesélt róla – felelte Robin,
akit mulattatott Pat megvető hozzáállása. – Lehet velük pókerezni. Van nekik
számuk meg színük, nézze!

– Vagy bridzselni – felelte Pat. – Na, az egy rendes játék. Egy jó
bridzsparti, az jöhet.

Már mindketten a kabátjukat vették, amikor Pat megkérdezte:
– És csinál valami jót ma este?
– Megyek, megiszom valamit néhány barátommal – válaszolta Robin. – De

itt ez a Selfridges-kuponom, lyukat éget a zsebemben! Lehet, hogy előbb
veszek magamnak valamit.

– Pompás – bólintott Pat. – Na és mire gondolt?
Mielőtt Robin válaszolhatott volna, kinyílt a háta mögött az üvegajtó, és

Saul Morris lépett be rajta. A jóképű nyomozó mosolygott, kicsit ki volt
fulladva, de fekete haja csinosan lenyalva, a kék szeme csillogott. Robin
némi kétséggel látta meg a kezében szorongatott becsomagolt ajándékot,
mellé a kártyát.



– Boldog születésnapot! – mondta Morris. – Reméltem, hogy még
elkapom!

És mielőtt Robin bármivel megelőzhette volna, lehajolt és megpuszilta az
arcát: nemcsak a levegőbe mellette, hanem rendesen hozzáért az ajka. A lány
hátra is lépett egyet.

– Hoztam magának egy kis apróságot – folytatta Morris, aki láthatóan
észre sem vette Robin zavarát, és felé nyújtotta a csomagot és a kártyát. –
Tényleg nem nagy dolog. Na és Moneypenny hogy van? – fordult Pathez, aki
már ki is vette a szájából az elektromos cigarettát, hogy mosolyogni tudjon
Morrisra, kimutatva az antik elefántcsontszínű fogait.

– Moneypenny! – ragyogott az arca. – Jaj, hagyjon már!
Robin letépte a csomagolópapírt a kis dobozról. Fortnum & Mason

márkájú sós karamell trüffel volt benne.
– Ó, milyen kedves! – jegyezte meg helyeslőn Pat.
A csokoládé, úgy tűnik, sokkal illendőbb ajándék egy fiatal nőnek, mint

egy csomag kártya Al-Kaida-tagokkal.
– Úgy emlékeztem, hogy maga szereti a sós karamellát – mondta Morris,

láthatóan szörnyen büszkén.
Robin egészen pontosan tudta, honnan vette ezt Morris, és ettől sem nőtt

nagyot a szemében.
Egy hónappal korábban, az immár megnövekedett létszámú nyomozóiroda

első teljes megbeszélésén Robin kinyitott egy doboz elegáns teasüteményt,
ami egy elégedett ügyféltől kapott ajándékkosárban érkezett. Strike
megkérdezte, manapság miért van mindennek sóskaramell-íze, Robin pedig
visszaszólt, hogy ettől még úgy látja, nincs problémája marékszámra tömni
magába. Egyáltalán nem mondta, hogy kedveli ezt az ízt, de Morris nyilván
egyszerre túlságosan is odafigyelt, meg egyáltalán nem is, és elraktározta ezt
a lusta következtetést későbbi felhasználásra.

– Hát nagyon köszönöm – mondta Robin, a lehető legkevesebb
kedvességgel a hangjában. – De attól tartok, most rohannom kell.

És mielőtt Pat megjegyezhette volna, hogy a Selfridges még fél óra múlva
is ugyanott lesz, Robin már el is lépett Morris mellett, és megindult lefelé a
vaslépcsőn, az ajándékhoz kapott kártyával a kezében, amit még ki sem
nyitott.

Vajon miért megy ennyire az agyára Morris, tűnődött Robin még akkor is,
amikor már a Selfridges parfümosztályán sétált körbe kényelmesen, fél órával
később. Úgy döntött, új parfümöt fog venni magának, mert már öt éve



használja ugyanazt az illatot. Matthew szerette, és sosem akarta, hogy másra
váltson, de most már az utolsó üvegben is csak nagyon kevés maradt, és
Robint hirtelen elöntötte a vágy, hogy olyasmit fújjon magára, ami Matthew-
nak nem is mondana semmit, és ami talán nem is tetszene neki. Az az olcsó,
kis üveg 4711-es kölni, amit Falmouth felé menet vett, közel sem volt olyan
különleges, hogy ez legyen az új saját illata, így hát most itt kóborolt a füstös
tükrök, aranyozott lámpák hatalmas labirintusában, csábító üvegcsék és
hírességek kivilágított portréi között. Az összes ilyen kis szigetnek megvolt a
maga feketébe öltözött szirénje a mintaüveggel és a tesztcsíkokkal.

Vajon túl fellengzős dolog az, ha úgy érzi, Morris, az alvállalkozója, csak
ne vegye a bátorságot ahhoz, hogy megpuszilja a nyomozóiroda egyik
vezetőjét? És az vajon zavarná, ha az általában nagyon is visszafogott
Hutchins puszilná meg az arcát? Nem, felelt meg erre, az egyáltalán nem
zavarná, mert Andyt most már több mint egy éve ismeri, és egyébként is,
Hutchins udvariasabb lenne, és csak odatolná az arcát üdvözlésképpen az övé
mellé, nem nyomná az ajkát az arcára.

Na és Barclay? Ő még sosem adott puszit Robinnak, bár nem is olyan
régen egyszer már lehülyézte, amikor megfigyelés közben Robin véletlenül
leöntötte forró kávéval, annyira izgalomba jött, látván a célpontjukat, egy
köztisztviselőt kijönni egy ismert bordélyházból hajnali kettőkor. De Robin a
legkevésbé sem bánta, hogy Barclay lehülyézte – valóban elég hülyén
viselkedett.

Befordult egy sarkon, az Yves Saint Laurent pult előtt találta magát, és
hirtelen érdeklődéssel pillantott meg egy kék-fekete-ezüst hengeres üveget,
rajta a Rive Gauche névvel. Tudtával még sosem érezte, milyen illata van
Margot Bamborough kedvenc parfümének.

– Klasszikus! – szólalt meg a láthatóan unatkozó eladó lány meglátva,
hogy Robin fúj a Rive Gauche-ból egy tesztcsíkra, és megszagolja.

Robin általában az alapján értékelte a parfümöket, hogy mennyire adják
vissza egy jól ismert virág vagy étel illatát, de ez itt nem a természetben
megtalálható illat volt. Valami leheletfinom rózsaillat, de ugyanakkor valami
furcsán fémes is. Robin ahhoz volt szokva, hogy a parfümöket gyümölcs- és
cukorkaillattal teszik barátságosabbá. Rámosolygott a lányra, megrázta a
fejét, letette a tesztcsíkot, és továbbment.

Szóval ilyen illata volt Margot Bamborough-nak, gondolta. Sokkal
kifinomultabb, mint amit Matthew annyira szeretett őrajta: egy teljesen
természetes illat friss, lédús, zöld fügéből.



Megint befordult egy sarkon, és a közvetlenül előtte lévő pulton rózsaszín
folyadékkal teli, csiszolt üvegcsét pillantott meg: ez a Flowerbomb, Sarah
Shadlock parfümje. Robin látta is a fürdőszobájukban, amikor csak Tom és
Sarah meghívták őket vacsorára Matthew-val. Amióta elhagyta a fiút, már
bőven volt ideje felismerni, hogy az a sok alkalom, amikor Matthew hét
közben is lecserélte az ágyneműt, mert „kiöntöttem a teát”, vagy „gondoltam,
megcsinálom én ma, neked holnap ne kelljen” legalább annyira ezt a harsány,
édeskés illatot volt hivatott eltüntetni, mint más, gyanúsabb dolgokat,
amelyek minden óvatosság dacára kiszivároghattak az óvszerekből.

– Modern klasszikus! – mondta a reménykedő eladó lány, aki felfigyelt az
üveg-kézigránátot nézegető Robinra. Az egy kis mosollyal megrázta a fejét,
és már fordult is el. Most már egyszerűen csak szomorú volt a képe a füstös
tükörben, ahogy fel-felvett egy üveget, megszagolta a tesztcsíkokat, öröm
nélkül keresve valamit, hogy ezt a rémes születésnapot kicsit jobbá tegye.
Hirtelen belehasított a vágy, hogy bár hazamehetne most, és nem kéne
meginni valamit a többiekkel.

– Milyet keres? – szólította meg egy határozott arcélű fekete lány, aki
mellett nem sokkal ez után elment.

Öt perccel később, rövid, professzionális beszélgetést követően Robin már
az Oxford Street felé tartott megint, a táskájában egy négyszögletes, fekete
üveggel. Az eladólány nagyon meggyőzően ecsetelte az előnyeit.

– …és ha valami egészen mást szeretne – vette elő az ötödik üveget, ráfújt
belőle egy csíkra, és meglengette a levegőben –, akkor próbálja ki a Fracast!

Átadta a csíkot Robinnak, akinek már égett az orra az utóbbi fél óra
változatos, erős szaghatásaitól.

– Szexi, de mégis felnőttes, tudja? Igazi klasszikus!
Abban a pillanatban, ahogy beszívta ezt a mámorítóan édeskés, olajos

tubarózsaillatot, Robint elcsábította a gondolat, hogy harmincadik évében egy
egészen más, kifinomult nővé váljon: ne az az ostoba liba legyen, aki hülye
módon észre sem vette, hogy akire a férje azt mondja, szereti, és akit az
ágyába szeretett vinni, az nagyjából annyiban hasonlít egymáshoz, mint egy
füge egy kézigránáthoz.
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Majd onnét, hosszú, nehéz út során,
egy magas domb tövébe értek el:

a dombtetőn egy szent kápolna áll,
s egy kunyhóban remete térdepel.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Visszatekintve Strike már bánta az első ajándékot, amit valaha Robin
Ellacottnak vett. Valami impulzív felhorgadással vette meg azt a zöld ruhát
akkor, és csak azért érezte, hogy nyugodtan adhat valami ennyire
személyeset, mert a lány valaki másnak a jegyese volt, és mert akkor azt
gondolta, úgyse látja többé. Robin ezt a ruhát próbálta fel és mutatta meg
Strike-nak, miközben épp egy eladólányból igyekeztek kihúzni valamit, és ez
az információ, amelyet Robin olyan ügyesen begyűjtött, nagy segítség volt az
első ügy megoldásában, amellyel Strike nevet szerzett magának, és a
nyomozóirodája is megmenekült a csődtől. Majd felvetette az öröm és hála
érzése, így visszament a boltba, és valami nagy-nagy búcsúzó gesztusként
megvette a ruhát. Úgy érezte, semmi más nem foglalná össze ilyen jól, amit
közölni akar: „nézze, mit sikerült együtt elérnünk, maga nélkül nem sikerült
volna”, és (már ha teljesen őszinte akart volna lenni saját magával) „ebben
fantasztikusan néz ki, és szeretném, ha tudná, hogy ezt gondoltam, amikor
láttam benne”.

De a dolgok nem egészen úgy alakultak, ahogy Strike tervezte, mert
miután átadta Robinnak a zöld ruhát, egy órán belül felvette teljes
munkaidőben, az asszisztensének. Kétségtelen, hogy ez az ajándék szülte
annak a bizalmatlanságnak legalább egy részét, amellyel a lány vőlegénye,
Matthew viseltetett Strike iránt ezután. És ami Strike nézőpontjából még
rosszabb: kényelmetlenül magasra tette a lécet, ha ajándékról volt szó.
Tudatosan vagy sem, de azóta alaposan lejjebb vitte a mércét: vagy elfelejtett



Robinnak születésnapi és karácsonyi ajándékot venni, vagy a lehető
legmegszokottabb dolgokat választotta.

Az amershami vonatról leszállva az első virágárusnál vett egy csokor
orientál liliomot, és bevitte az irodába, hogy Robin másnap megtalálja. A
méretük és az erős illatuk miatt választotta ezt a virágot. Úgy érezte, többet
kell ráköltenie, mint a tavaly késve vett csokorra, és ez most elég
lenyűgözően nézett ki, látszott, hogy nem garasoskodott. A rózsa kellemetlen
mellékjelentéssel a Bálint-napra utalt volna, és majdnem minden más a
virágárusnál (délután fél hatkor persze már nem sok minden maradt) kicsit
viharvertnek tűnt, nem igazán lehengerlőnek. A liliom meg jó nagy, és mégis
megnyugtatóan személytelen, olyan, mint valami szobor, az illata jó erős, és
még a különlegessége is valamilyen biztonságot nyújtott. Egy virágkertész
melegházából jött, nem kapcsolódott hozzá csendes erdő vagy titkos kert
romantikusan suttogó asszociációja. Olyan virág volt, amire egyszerűen csak
azt mondhatja, „jó az illata”, és nem kell mással indokolnia a választását.

Strike nem tudhatta, hogy Robinnak elsősorban és most már mindörökre
Sarah Shadlock fog erről a liliomról eszébe jutni, aki egy majdnem pontosan
ugyanilyen csokorral állított be a Matthew-val közös házavató bulijukra.
Amikor másnap belépett az irodába és meglátta a dupla íróasztalon a
virágokat (vázába rakva, de még mindig a celofánban, egy kis kártyával:
„Boldog születésnapot, Cormoran” – puszi nem volt, de Strike sosem szokott
x-eket tenni az aláírás után), az pontosan úgy hatott rá, mint a Selfridgesben a
kézigránát alakú parfümös üveg látványa. Nem kell ez a rohadt virág;
kétszeresen is bosszantotta, mert Strike feledékenységén felül Matthew
hűtlenségére is emlékeztette, és ha már muszáj nézni meg szagolni, hát
legalább ne otthon kelljen.

Így hát bent hagyta a csokrot az irodában, ahol az makacsul nem volt
hajlandó elhervadni. Pat minden reggel lelkiismeretesen friss vízbe tette, és
olyan jól gondját viselte, hogy majd két hétig megmaradt. A végén már
Strike-nak is elege lett belőle: a csokorból származó illathullámok a régi
barátnője, Lorelei parfümjére emlékeztették, és ez sem volt épp kellemes
gondolat.

Mire a viaszos csillogású rózsaszín-fehér szirmok hervadni kezdtek és
lehullottak, csendben elmúlt Margot Bamborough eltűnésének 39.
évfordulója is. Legfeljebb a családja tartotta számon, és persze Strike és
Robin, akik mindketten felfigyeltek a végzetes dátumra. George Layborn,
ahogy ígérte, elhozta nekik a rendőrségi dosszié másolatát, amely most négy



nagy kartondobozban a dupla íróasztal alatt hevert, mert az irodában
kizárólag itt volt hely neki. Strike volt az, aki jelenleg legkevésbé vett részt a
többi ügyben, mert készenlétben kellett állnia leutazni Cornwallba, ha
szükség lenne rá. Így nekiállt szisztematikusan átmenni az iratokon. Azt
tervezte, amint áttekintette, mi van bennük, elmegy Clerkenwellbe Robinnal,
és bejárják az útvonalat a régi Szent János rendelő (ahol Margot-t utoljára
látták élve) és a kocsma között, ahol meg hiába várta a barátnője.

Október utolsó napján Robin tehát eljött az irodából egykor, és az esővel
fenyegető ég alatt, az esernyőjét készenlétben tartva a metróhoz sietett.
Magában izgatottan várta ezt a délutánt: most először dolgoznak Strike-kal
tényleg együtt a Bamborough-ügyön.

Mire Strike-ot meglátta, már szitálni is kezdett az eső. A nyomozó
cigarettázva vizsgálgatta a St. John’s Lane közepe felé álló egyik épület
homlokzatát. Robin cipősarkának koppanására meg is fordult.

– Késtem? – kérdezte még távolabbról Robin.
– Nem – felelte Strike. – Én jöttem előbb.
Robin megállt Strike mellett, kezében még mindig az esernyőjével, és

felnézett a magas, több emeletes barna téglaépületre. Az ablakokon nagy
fémkereteket látott. Úgy tűnt, irodák lehetnek benne, de azt nem jelezte
semmi, mifélék.

– Épp itt volt – mutatott a 29-es számot viselő ajtóra Strike. – A régi Szent
János rendelő. A homlokzatot azóta nyilván átépítették. Régen volt egy hátsó
ajtó is – tette hozzá. – Majd mindjárt hátramegyünk, és ránézünk arra is.

Robin körbenézett mindkét irányban a St. John’s Lane-en. Hosszú,
keskeny egyirányú utca volt, mindkét oldalán magas, sokablakú épületekkel.

– Elég jól belátható – jegyezte meg.
– Aha – bólintott Strike. – Akkor kezdjük azzal, mit viselt Margot az

eltűnése idején.
– Azt már tudom – felelte Robin. – Barna kordszoknyát, piros inget, kötött

felsőt, bézs Burberry esőkabátot, ezüst nyakláncot és fülbevalót, arany
jegygyűrűt. Egy bőr válltáska és egy esernyő volt még nála.

– Nyomozónak kéne mennie – nézett rá Strike, kissé talán elismerően. –
Készen áll a rendőrségi dosszié adataira?

– Halljuk!
– 1974. október 11-én, háromnegyed hatkor tudomásunk szerint csak

hárman voltak ebben az épületben: Margot, aki pontosan úgy volt felöltözve,
ahogy maga az előbb leírta, csak az esőkabátját nem vette még fel; Gloria



Conti, a két recepciós közül a fiatalabb; és egy hasi fájdalmakra panaszkodó
sürgősségi beteg, aki csak úgy az utcáról sétált be. A beteg neve Gloria sietve
leírt jegyzete szerint „Theo kérdőjel”. A férfinév dacára, meg annak dacára is,
hogy dr. Joseph Brenner állította, hogy szerinte férfinek nézett ki, és annak
dacára is, hogy Talbot keményen győzködte Gloriát, hogy Theo nőnek
öltözött férfi volt, Gloria sosem ingott meg abban, hogy „Theo” nő volt. Az
összes többi itt dolgozó már háromnegyed hat előtt elment, kivéve Wilmát, a
takarítónőt, aki itt sem volt aznap, mert péntekenként nem dolgozott. Róla
bővebben majd később. Janice, a védőnő, délig volt itt, aztán egész délután
betegeket látogatott, és már nem is jött vissza. Irene, a másik recepciós,
elment fél háromkor fogorvoshoz, és már nem jött vissza. A vallomásuk
szerint, amelyeket további tanúk is megerősítettek, a titkárnő, Dorothy öt után
tíz perccel távozott, dr. Gupta fél hatkor, dr. Brenner pedig háromnegyed
hatkor. A rendőrség nem vonta kétségbe az alibijüket az estére: Dorothy
hazament a fiához, és egész este tévét néztek. Dr. Gupta egy nagy családi
vacsorán vett részt az édesanyja születésnapját megünnepelni, dr. Brenner
pedig a vénlány nővérével volt otthon, mert együtt laktak. Brenneréket látta is
később egy kutyasétáltató a nappali ablakán át. Az utolsó aznapi ide
bejelentett betegek, egy anyuka és a gyereke, Margot-éi voltak, és nem
sokkal Brenner előtt távoztak a rendelőből. Ők azt vallották, hogy Margot-
nak nem volt semmi baja, amikor elköszöntek tőle. Ettől a ponttól kezdve
Gloria az egyetlen tanú. Ő azt mondta, Theo bement Margot rendelőjébe, és
tovább maradt bent, mint várta. Negyed hétkor ment el, és sose látták többet a
rendelőben. Később a rendőrség felhívásban kérte, hogy jelentkezzen, de nem
jelentkezett. Margot nem hagyott semmilyen jegyzetet Theóról. Azt
gondolhatjuk, másnap akarta leadminisztrálni ezt az esetet, mert ekkor már
egy negyedórája várta a kocsmában a barátnője, és nem akart még jobban
elkésni. Nem sokkal azután, hogy Theo elment, Margot is sietve kijött a
rendelőjéből, felvette az esőkabátját, megkérte Gloriát, hogy majd zárjon be a
pótkulccsal, kilépett az esőbe, kinyitotta az esernyőjét, jobbra fordult, és
eltűnt Gloria látóteréből.

Strike elfordult, és az utcán feljebb egy sárgás kőből épült, réginek tűnő
boltívre mutatott, éppen előre.

– Ami azt jelenti, hogy ebbe az irányba indult el, a Három Királyok felé.
Egy pillanatig mindketten az utca felett áthajló boltívet nézték, mintha akár

most rögtön megjelenhetne ott Margot árnya. Aztán Strike eltaposta a
csikket, és odaszólt Robinnak:



– Jöjjön!
Elsétált a 28-as számú épület előtt, majd megállt, és egy ajtó szélességű,

sötét átjáróra mutatott. Passing Alley volt a neve.
– Remek búvóhely! – jegyezte meg Robin, és ő is megállt, hogy jobban

megnézhesse az épületek alatt futó sötét, boltíves mennyezettel fedett
folyosót.

– Az bizony – bólintott Strike. – Ha valaki meg akarta lepni, ennél jobb
helyet keresve sem talál. Meglepi, elkapja, behúzza ide… csakhogy utána
máris ott a gond.

Besétáltak a rövid átjáróba, és egy mélyebben fekvő, lebetonozott,
bokrokkal tarkított kertszerű részbe érkeztek a két párhuzamos utca között.

– A rendőrség átkutatta kutyákkal ezt az egész kerti részt itt. Semmi. És ha
a támadó továbbvonszolta, erre kifelé – mutatott Strike az utcára, ami a St.
John’s Lane-nel párhuzamosan futott –, a St. John Streetre, ott szinte
lehetetlen lett volna, hogy ne lássák meg őket. Az sokkal forgalmasabb, mint
a St. John’s Lane. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy egészséges,
magas, huszonkilenc éves nő kiabált és ellenkezett volna.

Strike most az épület hátsó ajtaja felé fordult.
– A körzeti védőnő néha hátulról ment be, nem a várón keresztül. Volt egy

kis szobája az épület hátsó részében, ott tartotta a dolgait, néha betegeket is
ellátott ott. Wilma, a takarítónő is a hátsó ajtón ment ki olykor. Különben
pedig általában be volt zárva.

– Érdekel most minket, hogy egy másik ajtón keresztül is lehetett ki-be
járni az épületbe? – kérdezte Robin.

– Nem különösebben, csak át akarom tekinteni az egészet. Majdnem
negyven év telt el, és most minden részletre vissza kell mennünk.

A Passing Alley-n keresztül visszasétáltak az épület elé.
– Azért egy előnyünk van Bill Talbottal szemben – mondta Strike. – Mi

már tudjuk, hogy az Essexi Mészárosról kiderült, vékony volt és szőke, nem
pedig sötét bőrű, mokány és cigányos kinézetű. Akárki is volt Theo, nem
Creed volt. Amitől még persze nem lesz feltétlenül érdektelen. Még valami,
és aztán a rendelővel végeztünk is – folytatta, felnézve a 29-es számú házra. –
Irene, a szőke recepciós, elmondta a rendőrségnek, hogy nem sokkal az
eltűnése előtt Margot kapott két névtelen fenyegető üzenetet. Ezek nincsenek
benne a rendőrségi dossziéban, szóval csak Irene vallomására
hagyatkozhatunk. Azt állította, hogy az egyiket ő bontotta fel, és hogy egy
másikat is látott Margot íróasztalán, amikor egyszer bevitt neki egy teát. És



hogy az egyik, amelyikbe beleolvasott, valami „pokol tüzét” emlegetett.
– Az ember azt gondolná, a titkárnő dolga a postát kinyitni – jegyezte meg

Robin –, nem a recepciósé.
– Jó gondolat – húzta elő a jegyzetfüzetét Strike, és gyorsan leírt valamit. –

Ezt majd megkérdezzük… Itt tűnik relevánsnak megjegyezni, hogy Talbot
megbízhatatlan tanúnak tartotta Irene-t: pontatlannak, túlzásra hajlamosnak.
És egyébként Gupta említette, hogy Irene és Margot között volt egy kis,
ahogy ő mondta, „incidens” a karácsonyi bulin. Azt mondta, nem hiszi, hogy
különösen nagy dolog lett volna, de mégis megjegyezte.

– És Talbot már…?
– Hogy meghalt-e? – kérdezte Strike. – Igen. És Lawson is, aki átvette tőle

az ügyet. De Talbotnak van egy fia, azon gondolkozom, kapcsolatba kéne
lépni vele. Lawsonnak nem volt gyereke.

– Van még valami a névtelen üzenetekről?
– Nos, Gloria, a másik recepciós, azt mondta, Irene megmutatta neki az

egyiket, de nem emlékezett, mi volt benne. Janice, a védőnő megerősítette,
hogy annak idején Irene neki is mondta a dolgot, de ő maga nem látta a
leveleket. Margot nem beszélt róluk Guptának, fel is hívtam, hogy
megtudjam. No – folytatta Strike, és még egyszer körbenézett az utcán a
szitáló esőben –, vegyük úgy, hogy Margot-t nem közvetlenül a rendelő elől
rabolták el, és nem is szállt be egy autóba alig néhány méterre a bejárattól;
akkor viszont a Három Királyok felé indult, ami erre van.

– Nem akar beállni az esernyő alá? – érdeklődött Robin.
– Nem – felelte Strike. A sűrű, göndör haja pont ugyanúgy nézett ki, akár

vizes volt, akár száraz, és a legkevésbé sem volt hiú.
Tovább sétáltak az utcán, és átmentek a Szent János-kapun, a régi kő boltív

alatt, amelyet számos címerpajzs díszített. A Clerkenwell Roadra érkeztek,
egy forgalmas, kétsávos utcára, átkeltek rajta, és megálltak egy régi,
skarlátvörös telefonfülke mellett, amely az Albemarle Way elején állt.

– Ez az a telefonfülke, ahol valaki látott két nőt egymással veszekedni? –
kérdezte Robin.

Strike lassan visszanézett rá.
– Maga elolvasta a jegyzeteket – mondta végül, szinte már vádlón.
– Gyorsan belenéztem – vallotta be Robin –, amíg Dupla számláját

nyomtattam tegnap este. Nem olvastam el mindent, arra nem volt időm. Csak
belenéztem itt-ott.

– Mindenesetre ez nem az a telefonfülke – felelte Strike. – A fontos



telefonfülke, vagyis telefonfülkék, majd később jönnek. Oda is el fogunk
érni. Most pedig jöjjön!

Strike azonban nem a macskaköves gyalogosövezet felé indult, bár Robin,
már amennyire utánanézett, tudta, hogy Margot-nak ezen keresztül kellett a
Három Királyok felé indulni. Helyette balra fordult a Clerkenwell Roadon.

– Miért arra megy? – kérdezte Robin, szinte futva utána.
– Azért… – válaszolt Strike, ismét megállt, és felmutatott a szemben lévő

épület felső emeletére. Nagy, téglából épült raktárnak nézett ki. – Mert egy
Amanda White nevű tizennégy éves iskolás lány megesküdött, hogy a
kérdéses estén, valamivel hat óra után, látta Margot-t ott a felső ablakban,
jobbról a másodikban, amint épp ököllel ütötte az üveget.

– Hát ezt nem láttam sehol a neten! – nézett nagyot Robin.
– Minden bizonnyal azért, mert a rendőrség arra jutott, téves információ. A

jegyzeteiből kitűnik, hogy Talbot figyelmen kívül hagyta White vallomását,
mert az nem illett az ő elméletébe, miszerint Margot-t Creed rabolta el. De
Lawson újra megkereste Amandát, amikor átvette az ügyet, és konkrétan
végigment vele ezen az utcán itt. Amanda sztorijának azért voltak fontos
részletei. Először is, minden rávezetés nélkül, magától mondta a
rendőröknek, hogy ez a választást követő nap estéjén történt, és erre azért
emlékezett, mert összeveszett egy konzervatív osztálytársával. Bent kellett
maradniuk iskola után büntetésben. Aztán elmentek meginni egy kávét, ekkor
sértődött be a barátnője, amikor Mandy azt mondta, milyen jó, hogy Wilson
nyert, és nem volt hajlandó együtt menni vele haza. Amanda úgy mesélte,
még mindig bosszantotta, hogy a barátnője így megsértődött, amikor
felnézett, és meglátta a nőt, amint az öklével üti az üveget. Elég jól le is írta,
bár ekkorra már megjelent a sajtóban Margot személyleírása, az öltözékével
együtt. Lawson előkerítette azt, aki a legfelső emeleten dolgozott. Egy
papírárudizájnnal foglalkozó vállalkozás volt, egy férj-feleség páros vitte.
Szórólapokat, plakátokat, meghívókat, ilyesmiket nyomtattak kis
példányszámban. Semmi kapcsolatuk nem volt Margot-val. Egyikük sem volt
a Szent János rendelőbe bejelentve, mert nem is ezen a környéken laktak. A
nő azt mondta, néha rá kell csapni az ablakkeretre, hogy becsukódjon.
Viszont a nő egyáltalán nem hasonlított Margot-ra, alacsony volt, duci és
vörös hajú.

– És valaki csak észrevette volna Margot-t, mire felér a harmadikra, nem?
– mondta Robin, és lenézett a harmadik emeleti ablakról a bejárati ajtóra.
Aztán hátralépett a járdaszegélytől: az útszéli pocsolyákat felcsapták az



autók. – Fel kellett volna mennie a lépcsőn, vagy a liften, és talán be is kellett
volna csengetnie, hogy be tudjon menni.

– Azt gondolná az ember – bólogatott Strike. – Lawson is levonta a
következtetést, hogy Amanda jóhiszemű tévedésben volt, és a nyomdász
feleségét nézte Margot-nak.

Visszamentek arra a pontra, ahol az előbb letértek a Robin által magában
„Margot útjának” nevezett útvonalról. Strike megint megállt, és a sötét kis
mellékutcára, az Albemarle Wayre mutatott.

– Mármost, a telefonfülkét felejtse el, de jegyezze meg, hogy az Albemarle
Way az első mellékutca a Passing Alley óta, amelybe Margot, úgy gondolom,
esetleg bemehetett, magától vagy kényszerítve, anélkül, hogy vagy ötvenen
látták volna. Mint látja, ez csendesebb utca… de annyira azért nem csendes –
tette hozzá, és benézett a kis mellékutcába, amelynek a végén elég rendes
autóforgalom látszott. Az Albemarle Way keskenyebb volt, mint a St. John’s
Lane, de annyiban hasonlított, hogy ezt is magas épületek szegélyezték
mindkét oldalon, és ettől állandó árnyékban maradt. – Így is kockázatos egy
emberrabláshoz – jelentette ki Strike. – De ha Dennis Creed itt ólálkodott
valahol a furgonjával, valami magányos nőre várva, bármilyen magányos
nőre, az esőben, na, azt ezen a helyen tudnám elképzelni.

Ebben a pillanatban, ahogy egy hűvös fuvallat megcsapta az Albemarle
Way felől, Strike mintha a hervadó orientál liliomok illatát érezte volna, de
most rájött, hogy az illat Robinból árad. A parfüm nem egészen ugyanaz volt,
mint amit Lorelei használt: az exbarátnőjéé furán alkoholosnak érződött,
mintha a rum illata lett volna benne, és ez tetszett is Strike-nak, amikor ez az
illat a könnyű érzelmeket és a fantáziadús szexet juttatta eszébe. Csak később
kezdte a passzív-agresszív megnyilvánulásokkal, a karaktergyilkossággal és a
szeretet sikertelen kikövetelésének kísérletével asszociálni. De azért ez az
illat eléggé emlékeztetett Loreleiéra. Émelyítőnek és édeskésnek érezte.

Persze, sokan azt mondták volna, jó vicc, hogy épp ő mond véleményt a
nők illatáról, amikor ő maga leginkább egy régi hamutartó szagát árasztotta,
különleges alkalmakkor nyakon öntve egy kis Pour Un Homme-mal. Mivel
azonban Strike gyerekkorának nagy részét eléggé nyomorult körülmények
közt töltötte, a tisztaság alapvető volt nála ahhoz, hogy bárkit is vonzónak
találjon. És ő kedvelte Robin előző illatát, hiányzott is neki, amikor a lány
nem volt bent az irodában.

– Erre! – mondta, és továbbmentek az esőben egy szabálytalan alakú,
autók elől lezárt terecske felé. De néhány pillanattal később rájött, hogy



Robin nem követi, és visszament néhány lépésnyit mellé. A lány a Szent
János-templom előtt állt: kellemesen szimmetrikus, vörös téglás épület volt
magas ablakokkal, a bejárat mellett két nagy, fehér kőoszloppal.

– Arra gondol, hogy megszentelt helyen nyugszik? – kérdezte, és az egyre
erősödő esőben megint rágyújtott. Kifújta a füstöt, és a cigarettát a tenyerébe
fordította, nehogy elaludjon.

– Nem… – felelte Robin kis védekező felhanggal, de aztán folytatta: – Na
jó, egy kicsit talán. Ezt nézze…

A nyitott kapun keresztül beléptek egy kis emlékkertbe, amelyet bárki
látogathatott. Körben gyógynövények nőttek (mint Robin leolvasta egy kis
tábláról a belső falon), sok olyan is, amelyet még a középkorban, a Szent
János Ispotályos Lovagrend kórházaiban is használtak. A hátsó falon fehér
Krisztus-alak lógott, körülötte a négy evangélista szimbólumai: a bika, az
oroszlán, a sas és az angyal. Az esőben finoman remegtek a kert lombjai és
levelei. Robin tekintete végigpásztázta a fallal körülkerített kis kertet, de
Strike, aki jött utána, máris megszólalt:

– Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy ha itt temette volna el valaki,
egy pap feltétlenül észreveszi az ásás nyomait.

– Tudom – bólintott Robin. – Csak körbenézek.
– Nézze, mindenütt máltai keresztek! – mondta aztán, amikor

visszamentek az utcára. – Azon a boltíven is voltak, ami alatt elmentünk!
– Az az Ispotályos Lovagrend keresztje. Szent János lovagjaié. Innen

jönnek az utcanevek, meg a Szent János ambulancia emblémája is, ott van a
központjuk a St. John’s Lane-en. Ha az a médium csak rákeresett, hol is tűnt
el Margot, lehetetlen, hogy ne jött volna rá, hogy Clerkenwell milyen
szorosan kötődik Szent János lovagjaihoz. Lefogadom, hogy innen jött az
ötlete ehhez a „megszentelt hely”-hülyeséghez. De azért ne feledkezzen meg
róla, mert a kereszt előjön majd akkor is, amikor odaérünk a kocsmához.

– Tudja… – fordult vissza Robin a templom felé –, Peter Tobin, az a skót
sorozatgyilkos, ő templomokat használt álcának. Egyszer be is lépett valami
vallásos szektába álnéven. Aztán kapott munkát karbantartóként egy
glasgow-i templomban, ott rejtette el a padlódeszkák alá annak a szegény
lánynak a holttestét.

– A templomok jó álcák egy gyilkosnak – felelte Strike. – Meg a szexuális
bűnözőknek is.

– Papok és orvosok… – töprengett el Robin. – A legtöbbünknek teljesen
egyértelmű, hogy bízunk bennük, nem gondolja?



– A katolikus egyház számtalan botránya után is? Meg a sorozatgyilkos
körzeti orvos Harold Shipman után?

– Szerintem igen – bólintott Robin. – Nem gondolja, hogy egyes
embercsoportoknak hajlamosak vagyunk érdemtelenül is jó tulajdonságokat
tulajdonítani? Gondolom, mindannyiunknak szüksége van rá, hogy az élet-
halál fölött rendelkezőkben megbízzunk.

– Asszem, ebben igaza lehet – felelte Strike, és közben bekanyarodtak egy
Jerusalem Passage nevű keskeny kis sétálóutcába. – Guptának is mondtam,
hogy fura, hogy Joseph Brenner nem kedvelte az embereket. Azt gondoltam,
egy orvosnak ez amolyan alapvetően szükséges dolog. De gyorsan kijavított.
Álljunk meg itt egy pillanatra! – mondta Strike, és meg is állt. – Ha Margot
eljutott idáig… és úgy veszem, hogy erre jött volna, mert ez a legrövidebb és
leglogikusabb út a Három Királyokhoz… akkor most először járt lakóházak
között, nem pedig irodák vagy középületek között.

Robin körbenézett az épületeken. Valóban, látott is néhány ajtót, a
mellettük sorakozó kaputelefonok azt jelezték, hogy lakások vannak az
emeleten.

– Lehet esélye annak – kérdezte Strike –, akármilyen kicsi is, hogy valaki,
aki itt lakott ebben a kis utcában, meggyőzte, hogy menjen fel, vagy
kényszerítette?

Robin fel-le pillantott az utcán, az esernyőjén kopogott az eső.
– Hát… – kezdte lassan –, nyilván lehetséges, de valószínűtlennek tűnik.

Mégis, hogy lett volna, valamelyik itt lakó felébredt reggel, elhatározta, hogy
elrabol egy nőt, aztán kiment, és elkapott egyet?

– Maga semmit sem tanult meg tőlem?
– Jó, tudom: előbb a lehetőség, aztán az indíték. De itt a lehetőséggel is

gondok vannak. Ez is elég jól belátható terület. Nem látja vagy nem hallja
meg senki, hogy Margot-t elrabolják innen? Ő meg nem sikít és nem
ellenkezik? És az elrablója, gondolom, egyedül él, hacsak nincsenek benne a
lakótársai is?

– Ez mind jó meglátás – bólintott Strike. – És egyébként a rendőrség is
végigment itt minden lakón. Mindenkit kikérdeztek, bár a lakásokat nem
kutatták át.

– De gondoljuk csak végig… Margot orvos volt. Mi van, ha kiszalad egy
házból valaki, és könyörög neki, hogy jöjjön be, vizsgáljon meg egy sérültet,
vagy egy beteg rokont, és amikor már bent van, nem engedi ki? Ez jó módja
lenne, hogy becsalják valahová, úgy tenni, mintha orvosi vészhelyzet lenne.



– Jó, de ez feltételezi, hogy tudták róla, hogy orvos.
– Az elrablója lehetett épp egy betege is.
– De honnan tudta volna, hogy épp a háza előtt fog elmenni egy bizonyos

időben? Vagy az egész környéknek kihirdette, hogy a kocsmába megy?
– Talán teljesen hirtelen dolog volt, meglátta az utcán, tudta, hogy orvos,

kiszaladt, és bevitte. Vagy… nem is tudom, mondjuk, hogy tényleg volt egy
beteg vagy haldokló ember a házban, vagy valaki épp balesetet szenvedett…
vagy a vita hevében… Margot nem ért egyet, mi a teendő, vagy nem hajlandó
segíteni… a vita tettlegességbe torkollik… és véletlenül megölik.

Egy pillanatra elhallgattak, amíg elengedtek maguk mellett egy csoport
beszélgető francia iskolást.

– Jó, tényleg elég valószínűtlen – szólalt meg Strike, amikor a gyerekek
elmentek.

– Azt kideríthetjük, ezek közül a házak közül melyikben laknak most is
ugyanazok, mint harminckilenc évvel ezelőtt – felelte Robin. – De az még
mindig kérdés, hogy tartották rejtve a holttestét majd negyven évig. Akkor
nem merne elköltözni az illető, nem?

– Igen, ez kérdés – helyeselt Strike. – Ahogy Gupta is mondta, ez nem
olyan, mint ha egy ugyanekkora súlyú asztaltól kellene megszabadulni. Vér,
oszlás, fertőzés… sokan próbálták már otthon tartani a holttesteket. Crippen.
Christie. Fred és Rose West. Az általános vélekedés az, hogy ez hiba.

– Creednek sikerült egy ideig – jegyezte meg Robin. – Ahogy lefőzte a
húst a levágott kezekről az alagsorban. Meg a fejeket és testeket külön ásta el.
Nem a holttesteken bukott le.

– Maga is A Paradise Park démonát olvassa? – szegezte neki a kérdést
Strike.

– Igen – vallotta be Robin.
– Biztos, hogy akarja maga, hogy bemenjen a fejébe ez mind?
– Ha segít megoldani az ügyet – bólintott a lány.
– Hmm. Csak a maga mentális egészségéért aggódom mint a főnöke.
Robin nem felelt. Strike még egyszer végigtekintett a házakon, aztán

jelezte, hogy menjenek csak tovább.
– Igaza van, nem igazán tudom elképzelni – mondta. – Egy fagyasztót

kinyithat valaki véletlenül, jön egy leolvasó, és feltűnik neki a szag, a
szomszédok észreveszik, hogy el van dugulva a lefolyó. De az alaposság
kedvéért azért át kéne nézzük, ki lakott itt akkoriban.

Itt értek ki az eddigi legforgalmasabb útra. Az Aylesbury Steet széles utca



volt, és ezt is lakóházak és irodaépületek szegélyezték.
– Nos – állt meg Strike megint a járda szélén –, ha Margot eljut idáig, és

továbbmegy a kocsma felé, akkor itt ment volna át az úton, és balra fordul, a
Clerkenwell Green felé. De most azért álltunk meg, hogy felhívjam a
figyelmét, hogy ott – mutatott Strike jobbra, úgy ötven méterrel arrébb –
történt, hogy egy kisebb fehér furgon majdnem elütött két nőt aznap este,
ahogy elszáguldott a Clerkenwell Green felől. Az esetet négy-öt járókelő is
látta. A rendszámot senkinek sem sikerült felidézni…

– De Creed amúgy is hamis rendszámtáblákat rakott a kiszállítókocsira,
amelyet használt – vágott közbe Robin. – Szóval ha sikerült volna, se biztos,
hogy sokat segítene.

– Így van. Annak a furgonnak, amit a tanúk 1974. október 11-én láttak,
volt egy grafika az oldalán. Abban nem egyeztek meg, mi volt az, de ketten is
valami nagyobb virágnak nézték.

– De azt is tudjuk – szúrta közbe Robin –, hogy Creed lemosható festékkel
tette felismerhetetlenné a furgonját.

– Ez is így van. Szóval ránézésre úgy tűnhet, ez az első jele, hogy Creed
esetleg itt lehetett a közelben. Talbot persze pont ezt akarta hinni, így nem
érdekelte az egyik tanú véleménye, aki szerint a furgon egy helyi virágosé
volt. Viszont egy beosztottja, gondolom, mivel gyanakodni kezdett, hogy a
nyomozás vezetője lassan begolyózik, elment, és kikérdezte a virágost, név
szerint Albert Shimmingst, aki határozottan tagadta, hogy ő vezette volna a
száguldó furgont itt aznap este. Azt állította, hogy a kisfiát vitte vele
valahová, több mérföldnyire innen.

– Ami persze nem feltétlenül jelenti, hogy nem Shimmings volt az –
mondta Robin. – Lehet, hogy félt, hogy megbüntetik veszélyokozásért. Akkor
nem voltak kamerák… sehogy sem lehet egyiket sem bizonyítani.

– Pont így gondoltam én is. Ha Shimmings még él, szerintem le kéne
ellenőrizzük az ő sztoriját is. Talán most már hajlandó elmondani az igazat,
hogy nem varrhatják be gyorshajtásért. Közben pedig… – folytatta –, a
furgon kérdése megoldatlan maradt, és be kell vallanunk, hogy valóban
fennáll a lehetősége, hogy Creed volt az.

– De hol kapta el Margot-t, ha tényleg Creed volt? – kérdezte Robin. –
Nem csinálhatta az Albemarle Way-en, mert akkor nem erre hajtott volna el!

– Ez igaz. Ha az Albemarle Way-en kapta volna el, már sokkal előbb
felhajt az Aylesbury Streetre, és határozottan nem a Clerkenwell Green felől
ér ide… ez pedig szépen el is vezet minket a Telefonfülkéknél Veszekedő



Nőkhöz.
A szitáló esőben továbbmentek a Clerkenwell Greenhez. Ez nagy,

négyszögletes tér volt fákkal, egy kocsmával és egy kávézóval. A közepén
két telefonfülke állt a parkoló autók meg egy biciklitároló mellett.

– És ez az a pont – állt meg Strike a két telefonfülke között –, ahol Talbot
bolondériája tényleg kezdi teljesen összezavarni az ügyet. Egy Ruby Elliot
nevű nő ugyanis, aki nem ismerte ezt a környéket, csak a lánya meg a veje új
házát kereste a Hayward’s Place-en, eltévedt, és itt keringett a kocsijával az
esőben. Elhajtott itt, a két telefonfülke mellett is, és felfigyelt rá, hogy két nő
veszekszik egymással, és az egyikük, ahogy ő fogalmazott, elég „tántorogva”
mozog. Nem emlékszik rájuk nagyon tisztán, ne feledje, az eső esik, ő meg
kétségbeesetten nézegeti az utcatáblákat meg a házszámokat, mert hát
eltévedt. Csak annyit tud mondani a rendőrségnek, hogy az egyik nőnek
kendő volt a fején, a másik meg esőkabátot viselt. Egy nappal azután, hogy
ez a részlet is megjelent a sajtóban, egy disztingvált, középkorú nő
jelentkezett azzal, hogy a két nő, akit Ruby Elliot látott, szinte biztosan ő
volt, és idős édesanyja. Talbotnak elmondta, hogy aznap este épp átkelt a
Clerkenwell Greenen a nénikével, hazafelé tartottak egy kis séta után. Az
anyuka beteg volt és szenilis, viharkalap volt rajta, ő maga pedig pont olyan
esőkabátot viselt, mint Margot-é. Esernyő nem volt náluk, ezért próbálta
siettetni az anyukát. A nénike viszont nem nagyon vette ezt jó néven, és kissé
össze is különböztek itt, a telefonfülkéknél. Egyébként van róluk képem is, a
sajtó szerzett egyet: „Cáfolták a tanút!” De Talbot nem engedett. Egyszerűen
visszautasította, hogy a két nő nem Margot volt és Creed, nőnek öltözve. Ő
úgy képzelte el, hogy Margot és Creed itt találkoztak a telefonfülkéknél,
Creed bekényszerítette a kocsijába, amit, gondolom, ott parkolt le – mutatott
Strike a néhány parkoló autóra –, aztán gyorsan elhajtott innen, végig az
Aylesbury Streeten, míg Margot a furgon hátuljában kiabált, és verte a kocsi
falát.

– De hát… – kezdte Robin – Talbot azt is képzelte, hogy Theo volt Creed!
Miért menne be Creed Margot rendelőjébe nőnek öltözve, aztán jönne ki
anélkül, hogy ártana neki, sétálna el a Clerkenwell Greenre, és kapná el itt, a
legeslegforgalmasabb és legláthatóbb helyen, ahol csak eddig eljöttünk?

– Semmi értelme az értelmét keresni, mert nincs neki. Amikor Lawson
átvette az ügyet, újra megkereste Fiona Fleuryt, ez volt a disztingvált
középkorú nő neve, újra kikérdezte, és meggyőződött róla, hogy valóban ők
voltak a két nő, akiket Ruby Elliot látott. Megint jól jött, hogy választás volt,



mert Fiona Fleury emlékezett is, hogy fáradt volt, és nem különösebben
türelmes a nehéz természetű anyukájával, mert előző este sokáig fent volt, és
nézte a választási műsort. Lawson arra a következtetésre jutott, és ebben
hajlok egyetérteni vele, hogy a két veszekedő nő kérdése meg van oldva.

A szitáló eső egyre jobban megeredt: már hangosan kopogtak a cseppek
Robin esernyőjén, és a nadrágja szára is teljesen átázott. Most befordultak a
Clerkenwell Close-ra. A kanyarodó utcácska felfelé tartott, el egy
magasabban álló nagy és igen látványos, magas tornyú templom előtt.

– Margot biztosan nem jutott el idáig – mondta Robin.
– Azt gondolná az ember – bólintott Strike, és Robin meglepetésére ismét

megállt, és felnézett a templomra. – Csakhogy itt érjük el az utolsó pontot,
ahol állítólag még látták. A templomi karbantartó… jó, tudom – tette hozzá
Robin döbbent pillantása láttán –, egy Willy Lomax nevű, azt állítja, hogy
látott egy nőt Burberry esőkabátban, aki felment a Szent Jakab-templom
lépcsőin aznap este, nagyjából akkor, amikor Margot-nak a kocsmához kellett
volna érnie. Csak hátulról látta. Akkoriban még persze a templomok nem
voltak állandóan bezárva. Talbot nyilván nem vett tudomást Lomax
bejelentéséről, mert hát ha Margot életben volt, és templomokba mászkált be,
akkor nem lehetett az Essexi Mészáros száguldó furgonjában. De Lawson se
nagyon tudott mit kezdeni ezzel a részlettel. A pasas pedig eléggé
ragaszkodott hozzá: igenis látott egy Margot személyleírásának megfelelő nőt
bemenni a templomba, de mivel nem egy kíváncsi természet, nem ment
utána, nem kérdezte ki, mit akar ott, és nem cövekelt le megvárni, vajon
kijön-e egyáltalán. Na és most – zárta le Strike – megérdemlünk egy sört.
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Amelybe ódon, cifra szókkal írt…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A templommal szemben, a falon ott volt a Három Királyok cégére. A kocsma
csempézett külső fala az utca görbületét követte.

Ahogy Strike nyomában belépett, Robinnak az a fura érzése támadt,
mintha visszament volna az időben. A legtöbb falat a ’70-es évekből
származó zenei lapok oldalai borították: összevissza lemezkritikák, régi
lemezjátszók hirdetései, pop- és rocksztárok képei. A pult fölött halloweeni
dekoráció lógott, Bowie és Bob Marley bámultak le rájuk bekeretezett
képekről, a szemben lévő falon pedig Bob Dylan és Jimi Hendrix néztek
velük farkasszemet. Robin leült egy szabad kétszemélyes asztalhoz, Strike
pedig a pulthoz indult. A lány ekkor fedezte fel a tükör körüli kollázsban az
újságból kivágott Jonny Rokeby-képet, a szűk bőrnadrággal. A kocsma úgy
nézett ki, mint ami sok-sok éve semmit sem változott. Még az is lehet, hogy
ugyanezek a tejüveg ablakok, szedett-vedett faasztalok, egyszerű fapadló,
kerek falilámpák és üvegek szájába állított gyertyák voltak már akkor is,
amikor Margot barátnője itt ült 1974-ben, és rá várt.

Ahogy körbenézett ebben a különös, karakteres kocsmában, Robin most
először tűnődött el azon, milyen is lehetett vajon valójában Margot
Bamborough. Fura, mennyire meghatározzák a képzeletet egyes szakmák. Az
„orvos” bizonyos módon olyan volt, mintha egy teljes személyiséget jelölne.
Amíg várta, hogy Strike visszatérjen az italokkal, és a tekintete a pult fölött
függő koponyákról a halott rocksztárok képeire siklott, Robinnak valami fura
ellentétes születéstörténet jutott az eszébe. A Három Királyok épp egy
születés helyére siettek; Margot pedig a Három Királyok felé indult, és Robin
attól tartott, útközben halálát lelte valahogy.

Strike letette elé a borospoharat, majd ivott egy kellemes kortyot a saját



Sussex Bestjéből, leült, és a kabátja belső zsebéből összetekert papírokat
húzott elő. Robin fénymásolt újságcikkeket látott a gépelt és kézzel írt
feljegyzések között.

– Maga bement a British Librarybe!
– Tegnap egész nap ott voltam.
Strike lefejtette a legfelső fénymásolatot, és átadta Robinnak. Egy kisebb

cikk volt rajta a Daily Mailből, benne egy kép Fiona Fleuryről és idős
édesanyjáról, alattuk a felirat: Az Essexi Mészáros tanúja „igazából minket
látott”. Egyik nőt sem lett volna könnyű Margot Bamborough-val
összekeverni: Fiona magas, vállas nő volt vidám arccal és széles csípővel, az
anyukája kortól összeaszott, meggörbült.

– Ez itt az első kis jele, hogy a sajtó kezdi elveszíteni a bizalmát Bill
Talbot iránt – mondta Strike. – Néhány héttel azután, hogy ez megjelent, már
a fejét követelték, ami biztosan nem tett jót a mentális egészségének… de
mindegy. – Az egyik nagy, szőrös keze a lap alsó felén nyugodott. – Menjünk
akkor vissza az egyetlen kétségbevonhatatlan tényhez, amit tudunk, azaz
hogy Margot Bamborough még életben volt bent a rendelőben aznap este
háromnegyed hatkor.

– Úgy érti, negyed hétkor – szúrta közbe Robin.
– Nem, nem úgy – vágott vissza Strike. – A következő sorrendben mentek

haza a dolgozók: öt után tíz perccel Dorothy. Fél hatkor Dinesh Gupta, aki
látta is Margot-t bent a rendelőjében, mielőtt elment volna, aztán kisétált, el
Gloria és Theo mellett. Gloria bemegy megkérdezni Brennert, megvizsgálná-
e Theót. Az elutasítja. Margot kijön a rendelőjéből, és az utolsó napi betegei,
egy anya meg a gyereke, ugyanekkor szintén kijönnek és elmennek, szintén
el Theo mellett a váróban. Margot szól Gloriának, hogy ő szívesen
megvizsgálja Theót. Brenner azt mondja, „kedves öntől”, és elmegy,
háromnegyed hatkor. Ekkortól csak Gloria meg nem erősített elmondásából
tudjuk, mi történt. Ő az egyetlen, aki azt állítja, hogy Theo és Margot is élve
hagyták el a rendelőt.

Robin épp ivott volna a borából, de megállt a kezében a pohár.
– Ugyan már! Azt mondja, lehet, hogy nem is hagyták el? Hogy Margot

még mindig ott van a padlódeszkák alatt?
– Nem, mert a rendőrkutyák átkutatták az egész épületet, ahogy a kerti

részt is mögötte – felelte Strike. – De mit szólna, mondjuk, a következő
elmélethez? Gloria azért ragaszkodott annyira ahhoz, hogy Theo nő volt, és
nem férfi, mert az ő bűntársa volt Margot elrablásában és meggyilkolásában.



– Nem lett volna jobb ötlet lánynevet leírni, nem azt, hogy „Theo”, ha már
el akarta titkolni, hogy egy férfi volt? És miért kérdezte volna meg dr.
Brennert, hogy megvizsgálná-e Theót, ha úgyis Margot-t akarták megölni?

– Mindkettő jó kérdés – hagyta helyben Strike. – De lehet, hogy nagyon is
jól tudta, hogy Brenner nemet fog mondani, hisz egy mogorva vén
szemétláda volt, és azt akarta, hogy az egész természetesnek tűnjön Margot-
nak. Csak hallgasson meg! A tehetetlen testek nehezek, nehezen
mozgathatók, és nehezen elrejthetők. Egy élő, kapálózó nővel meg még
nehezebb mindez. Az újságokban láttam képeket Gloriáról, a nagynéném azt
mondaná rá, olyan „aprócska kislány”, Margot meg egy magas nő volt. Nem
hiszem, hogy Gloria segítség nélkül meg tudta volna ölni Margot-t, az meg
biztos, hogy felemelni nem tudta volna.

– De nem azt mondta dr. Gupta, hogy Margot és Gloria jóban voltak?
– Előbb a lehetőség. A jóban levés az lehetett álca – válaszolt Strike. –

Talán Gloria mégsem szerette annyira, ha „javítani” akarnak rajta, és csak
azért viselkedett hálás tanítványként, hogy elaltassa Margot gyanakvását.
Akárhogy is, utoljára fél órával azelőttről van több tanúnk arra, hol volt
Margot, mielőtt állítólag elindult volna a rendelőből. Ezután már csakis
Gloria elmondására tudunk hagyatkozni.

– Oké, elfogadom – bólintott Robin.
– Tehát – folytatta Strike, és levette a kezét a lapról –, ha már ezt elfogadta,

egy pillanatra felejtse el azt is, hogy Margot-t állítólag látták mindenféle
ablakokban meg templomok lépcsőin. Felejtse el a száguldó furgont is.
Tökéletesen lehetséges, hogy ezek közül semminek nincs semmi köze
Margot-hoz. Menjünk vissza az egyetlen olyasmihez, amit teljes biztonsággal
tudunk: Margot Bamborough háromnegyed hatkor még életben volt. Szóval
most jön elő három férfi, akiket a rendőrség akkor elfogadható gyanúsítottnak
tartott, és vizsgáljuk meg, hol voltak 1974. október 11-én, este háromnegyed
hatkor. Tessék – nyújtotta át Robinnak egy bulvárlap cikkének fénymásolatát,
1974. október 24-ei dátummal. – Ő itt Roy Phipps, aki nem más, mint Margot
férje és Anna apja.

A fényképen harminc körüli, jóképű férfi látszott, aki nagyon is hasonlított
a lányára. Robinnak az jutott eszébe, hogy ha egy költő szerepére keresne
valakit valami nyálas filmben, Roy Phipps képe biztosan a legelsők között
lenne. Innen örökölte tehát Anna a hosszúkás, sápadt arcát, a magas
homlokát, a nagy, szép szemét. 1974-ben Phipps sötét haja a hosszúkás
gallérjáig ért, és elgyötörten nézett fel a kamerába a régi újságból, a kezében



valami kártyával. A képaláírás szerint dr. Roy Phipps a nyilvánosság
segítségét kéri.

– Ne fáradjon, hogy el is olvassa – mondta Strike, és rögtön egy másikat
rakott rá. – Nincs benne semmi, amit maga már ne tudna, na de ebből
megtudhat egyet s mást, amit még nem tudott.

Robin engedelmesen a második újságcikk fölé hajolt, amelynek Strike csak
a felét fénymásolta le.
 

a férje, dr. Roy Phipps, aki Willebrand-betegségben szenved,
betegen otthon tartózkodott, és október 11-én ágyban feküdt a
családi otthonukban, Hamben.

„Számos pontatlan és felelőtlen sajtóhírrel ellentétben szeretnénk
világosan kijelenteni, hogy biztosak vagyunk benne: dr. Roy
Phippsnek semmi köze sem volt a felesége eltűnéséhez”, mondta a
sajtó képviselőinek a nyomozás vezetője, Bill Talbot felügyelő.
„Saját orvosai is megerősítették, hogy a kérdéses napon dr. Phipps
sem járni, sem autót vezetni nem lett volna képes, és Phippsék
gyerekfelügyelője és takarítója is eskü alatt tanúsították, hogy dr.
Phipps nem hagyta el a házat felesége eltűnésének napján.”

 
– Mi az a Willebrand-betegség? – kérdezte Robin.

– Egyfajta vérzékenység. Utánaolvastam. Nem alvad meg rendesen a vér.
Gupta rosszul emlékezett, azt mondta, Roy hemofíliás volt. A Willebrand-
betegségnek három fajtája van – folytatta Strike. – Az egyes típusban
szenvedőknek csak kicsit lassabban alvad a vérük a normálisnál, de nem
jelenti, hogy ágyhoz kötöttek lennének, vagy ne tudnának vezetni. Azt
gondolom, Roy Phippsé minden bizonnyal hármas típusú lehet, ami lehet
olyan súlyos is, mint a hemofília, és valóban ágyba kényszerítheti egy időre.
De ezt még ellenőriznünk kell majd. Mindenesetre – fordította meg a
következő lapot – ez itt Talbot jegyzete a Phippsszel folytatott
beszélgetéséről.

– Jézusom! – nyögte ki halkan Robin.
Apró, dőlt betűs kézírás borította a lapot, de az volt benne a legkülönösebb,

hogy Talbot mindenhová csillagokat rajzolt rajta.
– Látja ezt? – húzta végig a mutatóujját Strike egy dátumokból álló listán,

ami épp csak kivehető volt az ákombákomok között. – Ezek itt az Essexi
Mészáros által elkövetett vagy megkísérelt emberrablások dátumai. És nézze



csak, Talbot a lista felénél elveszíti az érdeklődését. 1971. augusztus 26-ánál,
amikor is Creed megpróbálta elrabolni Peggy Hisketet, Roy bizonyítani tudta,
hogy Margot-val nyaralni voltak Franciaországban. Szóval Talbot részéről
ennyi volt. Ha nem Roy próbálta meg elrabolni Peggy Hisketet, akkor nem ő
az Essexi Mészáros, és ha nem ő az Essexi Mészáros, akkor Margot
eltűnéséhez sem lehet semmi köze. Csakhogy van egy fura dolog Talbot
dátumlistájának legalján. Minden dátum Creed cselekedeteivel kapcsolatos,
ezt az egyet kivéve. Bekarikázta a december 27-ét, évszám nélkül. Fogalmam
sincs, miért érdekelte december 27-e.

– Gondolom, arról sincs, miért játszotta, hogy Vincent Van Gogh?
– A csillagokra gondol? Igen, ezek Talbot minden jegyzetén ott vannak.

Nagyon fura. Na most – folytatta Strike –, lássuk, hogyan is kellene rendesen
felvenni egy vallomást!

Lapozott egyet, és szépen, dupla sorközzel gépelt szöveg tűnt fel alatta,
négyoldalnyi, amit Lawson felügyelő vett fel Roy Phippstől, és amit a
hematológus az utolsó oldalon alá is írt, ahogy azt kell.

– Most nem szükséges az egészet elolvasnia – mondta Strike. – A lényege,
hogy tartotta magát ahhoz, hogy egész nap ágyban feküdt, ahogy a takarítónő
és a gyerekfelügyelő is tanúsíthatja. De most áttérünk Wilma Baylissre,
Phippsék takarítónőjére. Véletlenül épp ő volt a Szent János rendelő
takarítója is. A rendelő többi munkatársa akkor nem is tudta, hogy magánban
is dolgozik Margot-éknál. Gupta elmondta, szerinte Margot lehet, hogy
bátorította Wilmát, hagyja el a férjét, és egy kis pluszmunka biztosítása is
ennek a tervnek a része lehetett.

– Miért akarta, hogy Wilma elhagyja a férjét?
– Örülök, hogy megkérdezte – lapozott még egyet Strike, és aprócska

fénymásolt hír tűnt fel a lapon, rajta Strike szálkás, nehezen olvasható
kézírásával a dátum: 1972. november 6.
 

Bebörtönözték az erőszaktevőt
Jules Bayliss 36 éves, Clerkenwell, Leather Lane-i lakost a Belső-
Londoni Koronabíróság két rendbeli nemi erőszakért 5 év
börtönbüntetésre ítélte. Bayliss, aki korábban 2 évet töltött a
brixtoni börtönben súlyos testi sértés miatt, ártatlannak vallotta
magát.

 
– Á! – bólintott Robin. – Már értem.



Ivott még egy korty bort.
– Milyen vicces – szólalt meg utána, bár egyáltalán nem tűnt vidámnak –,

hogy Creed is öt évet kapott a második nemi erőszakjáért. És miután
kiengedték, elkezdte meg is ölni a nőket, nem csak megerőszakolni őket.

– Igen, tudom – felelte Strike.
Már másodszor jutott eszébe, hogy megkérdezi, tényleg tanácsos-e

Robinnak tovább olvasni A Paradise Park démonát, de aztán úgy döntött,
mégsem teszi.

– Nem sikerült kiderítenem, mi lett Jules Bayliss-szel – folytatta –, és a
vele kapcsolatos rendőrségi feljegyzések is hiányosak, szóval nem lehetünk
benne biztosak, a sitten volt-e még akkor is, amikor Margot eltűnt. Ami
nekünk most fontos, az az, hogy Wilma mást mondott Lawsonnak, mint
Talbotnak, bár Wilma azt állította, hogy elmondta ezt Talbotnak is, csak az
nem jegyezte fel, ami meg lehetséges, mert hát, mint látja, Talbot jegyzetei
tényleg hagynak maguk után kívánnivalót. Mindegy, szóval többek között azt
mondta el Lawsonnak, hogy Margot eltűnésének napján vért kellett kiszednie
a vendégszobában a szőnyegből. Továbbá, hogy látta Royt a kertben
sétálgatni aznap, amikor elvileg egész nap ágyban feküdt. Lawsonnak
bevallotta azt is, hogy igazából nem látta Royt az ágyban, de hallotta a
hangját a hálószobából egész nap.

– Hát ezek… ezek elég nagy változások.
– Nos, ahogy mondtam is, Wilma állította, hogy egyáltalán nem

változások, hanem csak Talbot nem jegyzetelt rendesen. De úgy tűnik,
Lawson elég rendesen megszorongatta Wilmát miattuk, és ennek alapján
Royt is újra kihallgatta. Csakhogy Roy alibijére még mindig ott volt Cynthia,
a gyerekfelügyelő, aki kész volt megesküdni, hogy Roy egész nap ágyban
feküdt, merthogy ő vitt is be neki rendszeresen teát a hálóba. Tudom, tudom
– tette hozzá gyorsan, látva Robin kérdő arckifejezését. – Lawsonnak, úgy
látszik, pont olyan mocskos volt a fantáziája, mint nekünk. Nekiszegezte
Phippsnek, hogy mi is pontosan a viszonya Cynthiával, mire az dühösen azt
felelte neki, hogy a lány tizenkét évvel fiatalabb nála, és ráadásul az
unokatestvére is.

Strike-nak és Robinnak is hirtelen az villant az eszébe, hogy őket meg tíz
év választja el egymástól. Mindketten gyorsan félretolták ezt a kéretlen és ide
nem illő gondolatot.

– Roy szerint tehát a korkülönbség meg a vérrokonság minden tisztességes
ember szemében azt kellett volna jelentse, hogy ez a kapcsolat teljes



mértékben tiltott. De hát, mint tudjuk, hét évvel később sikerült leküzdenie
ezeket a gátlásait. Lawson arról is kikérdezte Royt, hogy Margot beült egy
italra egy régi szerelmével, három héttel az eltűnése előtt. Talbot annyira fel
akarta menteni Royt, hogy nem is nagyon figyelt oda Oonagh Kennedy
vallomására…

– A barátnőére, akivel itt kellett volna találkoznia? – szúrta közbe Robin.
– Pontosan. Oonagh Talbotnak és Lawsonnak is elmondta, hogy Roy

dühöngött, amikor megtudta, hogy Margot elment egy italra ezzel a régi
pasijával, és hogy Margot-val épp nem is beszéltek egymással, amikor a nő
eltűnt. Lawson jegyzeteinek tanúsága szerint Roy nem nagyon szerette, ha
ezek előkerülnek…

– Hát aligha meglepő…
– …és ilyenkor elég agresszív is lett. De miután az orvosaival beszélt,

Lawson meggyőződött róla, hogy Roynak valóban súlyos vérzéses epizódja
volt, miután a kórház parkolójában elesett, és gyakorlatilag képtelen lett
volna elvezetni Clerkenwellbe aznap este, nemhogy a feleségét megölni vagy
elrabolni.

– Fel is bérelhetett valakit – vetette fel Robin.
– Na, ez volt a férj – lapozta el Strike a négyoldalas vallomást. – És akkor

most a régi szerelem.
– Jézus Mária! – nézett le Robin a következő újságból kimásolt fényképre.
A férfinek sűrű, hullámos haja volt, bőven a válla alá ért. Mosolytalan

arccal, keskeny csípőjére tett kézzel állt egy festmény mellett, amely
ránézésre két egymásba fonódó szerelmest ábrázolt. Az inge majd a
köldökéig kigombolva, a farmerje pedig rettentő szűk volt az ágyékán és
rettentő széles lent a száránál.

– Gondoltam, hogy ez tetszeni fog – vigyorodott el Strike Robin
reakcióján. – Ő itt Paul Satchwell, festő, bár úgy veszem ki, nem valami
ízléses. Amikor a sajtó rátalált, épp egy éjszakai lokálnak csinált
falfestményt. Szóval ő Margot exe.

– Hát ezzel most eléggé sokat romlott róla a véleményem – mormogta
Robin.

– Ne ítélje meg túl szigorúan. Akkor ismerkedett meg vele, amikor
Nyuszilány volt, szóval tizenkilenc-húsz éves lehetett. Satchwell hat évvel
idősebb volt nála, és minden bizonnyal a kifinomultság csimborasszójának
tűnt a szemében.

– Ezzel az inggel?



– Ez egy repikép egy kiállításához – felelte Strike. – Ott is van alatta.
Lehet, hogy a mindennapi életben nem engedett ennyi belátást a
mellszőrzetére. A sajtót eléggé izgatta, hogy talán egy régi szerető is benne
lehet az ügyben, és lássuk be, egy ilyen kinézetű pasas ajándék a
bulvárlapoknak.

Strike most megint Talbot kaotikus jegyzeteiből vett elő egyet. Akárcsak
az előzőt, ezt is ötágú csillagok borították, és ugyanaz a dátumlista is
szerepelt rajta, mellette krikszkrakszos megjegyzésekkel.

– Mint látja, Talbot semmi olyan pitiáner dologgal nem foglalkozott a
beszélgetés kezdetén, mint, mondjuk, „hol volt ön háromnegyed hatkor aznap
este, amikor Margot eltűnt?”, hanem egyenesen belekezdett az Essexi
Mészáros dátumaiba, és amikor Satchwell azt mondta neki, hogy egy barátja
harmincadik születésnapját ünnepelték szeptember 11-én, azaz amikor Susan
Meyert elrabolták, Talbot lényegileg nem is kérdezett tőle semmi mást. De
megint van egy dátumunk az alján, vastagon bekarikázva, aminek semmi
köze Creedhez, mellette egy hatalmas kereszttel. Ezúttal április 16.

– Hol lakott Satchwell, amikor Margot eltűnt?
– Camdenben – válaszolt Strike, lapozott, és megint feltűnt egy rendesen

gépelt vallomás. – Tessék, itt van a Lawsonnak adott vallomásában.
Egyáltalán nem olyan messze Clerkenwelltől. Satchwell azt is elmondta
Lawsonnak, hogy nyolc év kihagyás után, véletlenül találkoztak Margot-val
az utcán, és úgy gondolták, beülnek egy italra beszélgetni. Elég nyíltan
beszélt erről, gondolom, mert tudta, hogy Oonagh vagy Roy úgyis említhette
már. Még azt is elmondta Lawsonnak, hogy örömmel kezdett volna újra
viszonyt Margot-val, és ez már egy kicsit túl segítőkész is, bár valószínűleg
csak azért mondta, hogy megmutassa, nincs mit titkolnia. Azt mesélte,
Margot-val elég viharos kapcsolatuk volt néhány évig fiatalabb korában, és
hogy Margot akkor vetett neki végleg véget, amikor Royjal megismerkedett.
Satchwell alibije is rendben volt. Azt mondta, Margot eltűnésének napján a
délután nagy részét a műtermében töltötte, szintén Camdenben, egyedül, de
öt körül volt egy telefonhívása. A vonalas telefonokkal pedig sokkal
nehezebb bűvészkedni, ha az ember alibit akar gyártani. Aztán fél hétkor egy
helyi kávézóban vacsorázott, ahol ismerték is, és tanúk is igazolták, hogy
valóban ott járt. Aztán hazament átöltözni, és nyolc körül találkozott néhány
barátjával egy bárban. Ezt azok is megerősítették, akikkel állítólag
találkozott, és Lawsont mindez meg is győzte, hogy Satchwell igazat mond.
Ezzel pedig elérkeztünk a harmadik, és azt kell mondjam, a legígéretesebb



gyanúsítotthoz, persze Dennis Creed kivételével. Ő itt – vette le Satchwell
vallomását a most már egészen összezsugorodott papírhalomról Strike –
Steve Douthwaite.

Ha egy lusta szereposztó Roy Phippsnek az érzékeny költő szerepét adta
volna, Paul Satchwellt pedig tökéletes ’70-es évekbeli rocksztárnak találta
volna, Steve Douthwaite-et gondolkodás nélkül felvették volna a szemtelen
pasas szerepére, a nagy dumás, felkapaszkodott, munkásosztálybeli fiatalnak.
Sötét gombszeme volt, ragadós vigyora, és tüsi focistahaja, és Robint annak a
Bay City Rollers-lemeznek a borítóján látható fiatalokra emlékeztette,
amelyet az édesanyja, a gyerekek nagy derültségére, még mindig nagyon
szeretett. Douthwaite egyik kezében söröskorsó, a másik oldalon pedig épp
átkarolt egy férfit, akinek az arcát levágták a képről, de Douthwaite-éhez
hasonlóan az ő öltönye is olcsónak, gyűröttnek és csillogónak tűnt. Széles,
rikító színű nyakkendőjét meglazította, és az inge legfelső gombját ki is
nyitotta, így feltűnt a nyakában egy nyaklánc is.
 

„Szívgyilkos” házalót keresnek
az eltűnt doktornő ügyében

A rendőrség nagy erőkkel igyekszik felkutatni Steve
Douthwaite duplaüveg-ügynököt, aki a Margot Bamborough
(29) ügyében lezajlott rutinkihallgatás után tűnt el.

Douthwaite (28) felmondott a munkahelyén, és elhagyta a
clerkenwelli Percival Streeten lévő lakását is. Nem közölte
senkivel, hová távozik.

Douthwaite korábban az eltűnt doktornő betege volt, és a
rendelőben gyanúsnak találták, milyen gyakran jár be a csinos
szőke doktornőhöz. A duplaüveg-ügynököt barátai „nagy
dumásnak” írták le, és nem tudnak róla, hogy súlyosabb
betegségben szenvedett volna. Úgy tudjuk, Douthwaite
ajándékokat is küldött dr. Bamborough-nak.

Douthwaite nevelőszülőknél nőtt fel, és barátai február 7-e
óta nem hallottak felőle. Úgy tudjuk, a rendőrség a kiköltözése
óta már átkutatta a lakását.

 
Tragikus viszony

„Sok bajt kevert itt, sokan nem kedvelték”, nyilatkozta
Douthwaite egy munkatársa a Diamond Duplaüvegnél, aki



nevének elhallgatását kérte. „Olyan igazi nagymenőnek
gondolta magát. Viszonya volt egy másik srác feleségével.
Aztán az bevett egy csomó gyógyszert, a gyerekek ott maradtak
az anyjuk nélkül. Nem bánta senki, amikor Douthwaite lelépett,
hogy megmondjam az őszintét. Túlságosan csak a pia meg a
lányok érdekelték, a melóban nem nagyon remekelt.”

 
A doktornő „kihívás lenne”

Arra a kérdésre, mit gondol, milyen viszonyban lehetett
Douthwaite az eltűnt doktornővel, munkatársa azt válaszolta:

„Steve-et csak a csajozás érdekli. Ahogy ismerem, biztos azt
gondolta, egy doktornő, na az kihívás lenne.”

A rendőrség szeretne újra beszélni Douthwaite-tel, vagy
bárkivel, aki a holléte felől információval rendelkezik.

 
Robin épp befejezte a cikket, amikor Strike, aki meg az első sörét fejezte be,
megkérdezte:

– Kér még egyet?
– Most majd hozok én – felelte.
A pulthoz ment, és ott várt a lelógó koponyák és műpókhálók alatt. A

pultos arca Frankenstein-szörnyetegre volt kifestve. Robin szórakozottan
megrendelte az italokat, de közben a Douthwaite-cikken tűnődött.

Amikor visszatért Strike-hoz egy újabb pint sörrel, újabb pohár borral, és
két csomag rágcsálnivalóval, rögtön azzal kezdte:

– Tudja, ez a cikk nem egészen tisztességes.
– Nohát.
– Az emberek nem feltétlenül mesélnek a munkatársaiknak az

egészségügyi problémáikról! Lehet, hogy a barátainak Douthwaite tényleg
egészségesnek tűnt, ha lementek sörözni. De ez nem jelenti, hogy valóban
nem volt semmi baja. Lehet, hogy mentális betegsége volt.

– Hát nem ez az első eset – felelte Strike –, hogy teljesen igaza van.
Keresgélni kezdett a maradék fénymásolt papírjai között, és egy újabb

kézírásos dokumentumot húzott elő. Ez sokkal szebb írásképet mutatott, mint
Talbot jegyzetei, telefirkálva sem volt, és véletlenszerű dátumok sem
szerepeltek rajta. Robin pedig valahogy már azelőtt tudta, hogy Strike egy
szót is szólt volna, hogy ez a lendületes, kerek betűs kézírás Margot
Bamborough-é.



– Douthwaite leleteinek másolata – mondta Strike. – A rendőrség kikérte
őket. „Fejfájás, gyomorfájás, súlyveszteség, szívdobogás, hányinger,
rémálmok, alvászavar” – olvasta fel. – Margot diagnózisa a negyedik
vizsgálat után, látja, ott… „személyes és munkahelyi nehézségek, komoly
stressz, szorongás jelei”.

– Hát, a férjezett barátnője öngyilkos lett – felelte Robin. – Az azért egy
pszichopatán kívül bárkit taccsra tud vágni, nem?

Strike fejében erre feltámadt Charlotte árnya.
– Hát igen, azt gondolná az ember. Aztán nézze ezt! Meg is támadták, nem

sokkal azelőtt, hogy először elment Margot-hoz. „Zúzódások, egy repedt
borda.” Egy dühös, gyászoló, elárult férjre gyanakszom.

– De a cikk mintha azt sugallná, hogy konkrétan Margot után koslatott!
– Hát… – Strike megkocogtatta az ujjával a papírlapot. – Tényleg jó

sokszor ment be. Háromszor egyetlen hét alatt. Szorong, bűntudata van, úgy
érzi, nem épp népszerű, gondolom, nem gondolta, hogy ez az ő kis
játszadozása majd a nő halálával végződik. És akkor ott ez a csinos doktornő,
aki nem ítéli el, hanem kedves és támogatja. Gondolom, nem lehetetlen, hogy
támadtak érzései iránta. Na és ezt nézze! – Strike ellapozta az orvosi
jegyzeteket is, és újabb gépelt vallomásokat fedett fel alatta. – Ezek Dorothy
és Gloria vallomásai, és mindketten azt állították, hogy amikor utoljára jött be
Margot-hoz, Douthwaite kifelé menet kicsit… na, hát Dorothy ezt mondta –
azzal felolvasta a papírról: – „Láttam Mr. Douthwaite-et kijönni dr.
Bamborough rendelőjéből, és arra lettem figyelmes, hogy úgy nézett ki, mint
aki sokkot kapott. Mérgesnek és feldúltnak is tűnt. Kifelé menet a
váróteremben megbotlott egy kisgyermek játék teherautójában, és hangosan
káromkodott. Úgy tűnt, zavart, és nem figyel a környezetére.” Aztán Gloria:
„Emlékszem rá, amikor Mr. Douthwaite kiment, mert káromkodva rászólt egy
kisfiúra. Úgy nézett ki, mint akivel épp rossz hírt közöltek. Akkor úgy
gondoltam, ijedtnek és dühösnek tűnik.” Mármost Margot jegyzetei az utolsó
találkozásukról nem tartalmaznak semmi mást a stresszhez kapcsolódó
tüneteken kívül – folytatta Strike, és visszalapozott a jegyzetekre –, szóval
határozottan nem az a helyzet, hogy valami halálos betegséggel
diagnosztizálta. Lawson úgy spekulált, hogy Margot talán érezte, hogy a
betege túlságosan ragaszkodik hozzá, és megmondta neki, ne pazarolja a
drága idejét, amit rendes betegekkel is tölthetne, Douthwaite-nek pedig ez
nem tetszett. Lehet, hogy bebeszélte magának, hogy Margot viszonozza az
érzelmeit. Minden arra utal, hogy elég sérülékeny lelkiállapotban volt ez



időben. Szóval négy nappal Douthwaite utolsó megjelenése után Margot
eltűnik. Talbot a rendelőből kapta a tippet, hogy volt egy beteg, aki kicsit
talán túlságosan is kedvelte, tehát behívta kikérdezésre. Tessék!

Strike még egy újabb, csillagokkal telerajzolt, ronda kéziratos lapot húzott
elő a gépelt oldalak közül.

– Talbot szokás szerint azzal kezdi a kihallgatást, hogy végigmegy a
Creed-féle dátumokon. Csakhogy az a baj, hogy Douthwaite, úgy látszik,
nem emlékszik, mit is csinált ezekben az időpontokban.

– Hát ha a stressz már eddig is gondot okozott neki… – kezdte Robin.
– Nos, pontosan – felelte Strike. – Nem nagyon segít az ember

szorongásán, ha kihallgatja egy rendőrtiszt, aki azt hiszi, talán ő az Essexi
Mészáros, nem? És ezt nézze, Talbot megint hozzátesz egy véletlenszerű
dátumot: február 21-et. De valami mást is csinál. Emlékezteti ez magát
bármire?

Robin elvette a lapot Strike-tól, és megnézte az utolsó három sort.
 



 
– Pitman-féle gyorsírás – jelentette ki.
– El tudja olvasni?
– Nem. A Teeline-t ismerem egy kicsit, de Pitmant nem tanultam soha. De

Pat el tudja olvasni.
– Csak nem hasznát is vesszük már egyszer?
– Jaj, menjen már a francba, Strike! – bukott ki Robinból. – Ha maga



megint helyettesekkel akar dolgozni, tőlem aztán. De én, mondjuk, szeretem,
hogy az üzenetek rendesen át vannak adva, és a dossziék is rendben tartva.

A telefonjával készített egy képet a három sorról, elküldte Patnek, és egy
üzenetben megkérte, hogy fordítsa le nekik. Közben Strike azon tűnődött,
hogy Robin eddig még sosem hívta Strike-nak, ha dühös volt rá. Furcsa
módon bensőségesebbnek hangzott, mint ha a keresztnevét használta volna.
Egészen tetszett neki.

– Elnézést, hogy beszóltam Patre – mondta végül.
– Én meg mondtam, hogy menjen a francba – felelte Robin, és nem

sikerült lepleznie a mosolyát. – Na és Lawson mit szólt Douthwaite-hez?
– Hát, eléggé érthető módon, amikor megpróbálta kihallgatni, de kiderült,

hogy az állásából és a lakásából is lelépett, és senki sem tudja, hová ment,
érdeklődni kezdett iránta. Ezért is mondták el a lapoknak. Hátha így
kiugraszthatják a búvóhelyéről.

– És sikerült? – kérdezte Robin, és nekiállt az egyik csomag rágcsának.
– Aha. Douthwaite bement egy rendőrségre Waltham Forestben, egy

nappal a „Szívgyilkosos” cikk megjelenése után, gondolom, halálra volt
rémülve, hogy most majd az egész sajtó meg még a Scotland Yard is üldözni
fogja. Elmondta, hogy munkanélküli, és egy kis garzonban lakik. A helyi
rendőrök felhívták Lawsont, aki rögtön oda is ment, hogy kihallgassa. Itt van
az egész – tolta oda Strike Robin elé a magával hozott papírok néhány utolsó
oldalát. – Lawson írta az egészet: „rémültnek tűnik”… „kitérő válaszok”…
„ideges”… „izzad”… és az alibije se nagyon jó. Douthwaite azt állítja,
Margot eltűnésének délutánján lakást keresett a városban.

– Szóval azt mondja, már akkor új lakást keresett, amikor Margot eltűnt?
– Véletlen, mi? Csakhogy amikor alaposabban kikérdezték, nem tudta

megmondani, hol nézett lakást, és nem tudott egyetlen tanút sem mondani,
aki látta volna. Végül kikötött ott, hogy a „lakásnézés” abból állt, hogy egy
helyi kávézóban üldögélt, és hirdetéseket karikázott be az újságban. Csak az a
baj, hogy a kávézóban sem emlékszik senki, hogy látta volna. Azt mondta,
azért költözött át Waltham Forestbe, mert Clerkenwell már rossz emlékként
élt benne, miután Talbot kihallgatta és azt éreztette vele, hogy gyanúsított, és
egyébként is, a munkahelyén sem mentek valami jól a dolgai a munkatársa
öngyilkos feleségével folytatott viszonya óta.

– Hát, ez elég hihető – mondta Robin.
– Lawson még kétszer kérdezte ki, de semmi mást nem tudott kiszedni

belőle. A harmadik alkalommal Douthwaite már ügyvéddel jött. Lawson ezen



a ponton nem erőltette tovább. Végül is nem volt semmijük ellene, hiába volt
ő a leggyanúsabb, akit csak kihallgattak. És hát tulajdonképp az is hihető
lehetett, hogy azért nem figyelt fel rá senki a kávézóban, mert az egy elég
forgalmas hely.

A kocsmába halloweeni jelmezbe öltözött csoport jött be, a
nevetgélésükből látszott, hogy már ez előtt is ittak rendesen. Robin kiszúrta,
ahogy Strike automatikusan egy latex nővérkeruhát viselő fiatal szőke után
pillant.

– Szóval – mondta Robin –, ez minden?
– Majdnem – bólintott Strike. – De kétségeim vannak, hogy ezt a

következőt megmutassam-e magának.
– Miért ne mutatná?
– Mert attól félek, csak tovább táplálná a maga érdeklődését a „megszentelt

helyek” irányában.
– Én nem is…
– Jó, de mielőtt megnézi, ne feledje, hogy a diliseket mindig vonzzák a

számok meg az eltűntszemély-ügyek, rendben?
– Jól van! – egyezett bele Robin. – Mutassa!
Strike megfordította a papírlapot. A legdurvább fajta névtelen levél

fénymásolata volt, amely újságokból kivágott betűkből volt összerakva:
 

 
– Megint egy Szent János-kereszt! – jegyezte meg Robin.

– Igen. Ez 1985-ben érkezett a Scotland Yardra, Lawsonnak címezve, aki
addigra már nyugdíjba ment. Más nem volt a borítékban.

Robin egy sóhajjal hátradőlt a székén.



– Nyilván valami dilis – mondta Strike, és összerendezgette a fénymásolt
újságcikkeket, vallomásokat, majd megint feltekerte az egészet. – Ha tényleg
tudná, hol a holttest, rajzolna egy francos térképet!

Majdnem hat óra volt már, közel ugyanaz az idő, amikor a doktornő annak
idején eljött a rendelőből, hogy aztán sose kerüljön elő többé. A kocsma
tejüveg ablakai sötétkékbe fordultak. A pultnál a latex nővérkeruhás szőke
nevetgélt valamin, amit egy Jokernek öltözött pasas mondott neki.

– Hát, tudja… – szólalt meg Robin, és a Strike sörös pohara mellett
feltekert papírokra pillantott –, végül is késésben volt… és szakadt az eső…

– Igen? – kérdezte Strike, és arra gondolt: vajon Robin most kimondja
pontosan azt, amire ő is gondol?

– A barátnője itt várja egyedül. Margot késésben van. Amilyen gyorsan
csak lehet, ide akart érni. A legegyszerűbb, leghihetőbb magyarázat, ami
eszembe jut, hogy valaki felajánlotta, hogy elhozza. Megállt mellette egy
autó…

– Vagy furgon – szúrta közbe Strike. Robin tényleg ugyanarra jutott, mint
ő. – Valaki, akit ismert…

– Vagy valaki, aki ártalmatlannak tűnt. Mondjuk, egy idős férfi…
– Vagy egy nő, ránézésre.
– Így van – bólintott Robin.
Szomorú arccal fordult Strike felé.
– Ez az! Vagy ismerte a sofőrt, vagy ismeretlen volt, de ártalmatlannak

tűnt.
– És ez ugyan kinek tűnne fel? – folytatta Strike. – Egyáltalán nem feltűnő

esőkabátot viselt, esernyő volt nála. Megáll mellette egy jármű. Margot
lehajol az ablakhoz, aztán beszáll. Semmi dulakodás. Semmi vita. A kocsi
továbbmegy.

– És csak a sofőr tudhatja, mi történt ezután – fejezte be Robin.
Megcsörrent a telefonja: Pat Chauncey hívta.
– Mindig ezt csinálja! – fortyant fel Strike. – Az ember ír neki egy

üzenetet, de ő nem ír vissza, hanem felhív…
– Mit számít az? – kérdezte ingerülten Robin, és felvette.
– Hahó, Pat! Elnézést, hogy a munkaidőn kívül zavarjuk. Megkapta az

üzenetemet?
– Aha – krákogta Pat. – Hol találták ezt?
– Régi rendőrségi jegyzetekben. El tudja olvasni?
– Igen – felelte Pat. – De nincs sok értelme.



– Várjon, Pat, szeretném, ha Cormoran is hallaná! – Azzal kihangosította a
hívást.

– Tudják írni? – kérdezte Pat rekedt hangja.
– Igen! – felelte Robin, Strike pedig tollat húzott elő, és megfordította a

papírgöngyölegét, hogy a hátára írhasson.
– Azt mondja, „És ez az utolsó közülük vessző a tizenkettedik vessző és a

kör bezárul ha meglesz a tizedik vessző”… aztán van egy szó, amit nem
tudok elolvasni, szerintem az nem rendes Pitman… aztán egy másik szó, ami
fonetikusan Ba-fom-et, pont. Aztán új mondat: „Beírni az igaz könyvbe.”

– Baphomet! – ismételte Strike.
– Aha – nyugtázta Pat.
– Ez egy név – mondta Strike. – Baphomet egy okkult istenség.
– Jó, hát ez van odaírva – felelte Pat közömbösen.
Robin megköszönte a segítségét, és letette a telefont.
– „És ez az utolsó közülük, a tizenkettedik, és a kör bezárul, ha meglesz a

tizedik… ismeretlen szó… Baphomet. Beírni az igaz könyvbe” – olvasta
vissza Strike.

– Honnan tudja, kicsoda Baphomet? – érdeklődött Robin.
– Whittakert nagyon érdekelték az ilyen baromságok.
– Ó – nézett rá Robin.
Whittaker volt Strike anyjának utolsó szeretője, és Strike szerint ő adta be

az anyjának azt az adagot, amibe belehalt.
– Volt neki egy Sátáni bibliája is – folytatta Strike. – Ott volt rajta

Baphomet feje egy penta… a francba! – hallgatott el hirtelen, majd
visszalapozott a papírhalomban az egyik olyan lapig, amelyre Talbot egy
csomó ötágú csillagot rajzolgatott. Egy ideig fintorogva szemlélgette, aztán
felnézett Robinra. – Szerintem ezek nem is csillagok. Hanem pentagrammák.
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Hol őrzi régi, mély sebek nyomát…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

November második hetében a kemoterápia hatására Joan fehérvérsejtszáma
veszélyesen lezuhant, és befektették a kórházba. Strike Robinra bízta a
nyomozóirodát, Lucy a férjére bízta a három gyereket, és mindketten siettek
Cornwallba.

Strike távollétének idejére esett a havi csoportgyűlés, amit most először
vezetett Robin: az iroda legfiatalabb, mondhatni legtapasztalatlanabb
nyomozója, ráadásul az egyetlen nő közöttük.

Robin nem volt biztos benne, nem csak képzelte-e, de mintha Hutchins és
Morris, a két exrendőr, valamivel többet vitatkoztak volna a következő havi
beosztáson, és hogy milyen megközelítést kéne választaniuk Ravaszdi
ügyében, mint amennyit Strike-kal vitatkoztak volna, ha ott lett volna ő is.
Robinnak az volt a véleménye, hogy Ravaszdi asszisztensét, akit már épp
eleget hordott Morris vacsorázni és borozni az iroda költségén, és aki
mégsem árult el semmit arról, mi kompromittálót tudhat a főnöke a
vezérigazgatóról, el kéne már felejteni lehetséges forrásként. Úgy döntött,
Morris találkozzon vele még egyszer, utoljára, hogy lezárja a dolgokat, utána
pedig Robin véleménye szerint meg kell próbálni beépülni Ravaszdi baráti
körébe, hátha egyenesen a nyomozás célszemélyétől juthatnak
információhoz. A külsősök közül egyedül Barclay értett vele egyet, és
támogatta is, amikor Robin kiadta az utasítást Morrisnak, hogy ne
foglalkozzon tovább Ravaszdi asszisztensével. Persze Robin tudta, hogy ők
Barclay-val mentek már együtt holttestet kiásni, és az ilyesmi megerősíti a
kapcsolatokat.

A gyűlés emléke még később is bosszantotta, amikor már a lábát
kényelmesen feltéve ült a kanapén a Finborough Roadon, pizsamában és



fürdőköpenyben, és a laptopján dolgozott. Wolfgang, a tacskó
összegömbölyödve kellemes melegen tartotta a csupasz lábát.

Max elment otthonról. Az előző hétvégén hirtelen bejelentette, hogy attól
fél, lassan átcsúszik az „introvertált” kategóriájából a „remetébe”, és
elfogadta néhány színész barátja vacsorameghívását. „Még akkor is, ha majd
mind sajnálnak”, mondta kicsit keserűen induláskor. „De gondolom, az
legalább jó lesz nekik.” Robin tizenegykor levitte Wolfgangot egy rövid
sétára a környéken, de különben az egész estét a Bamborough-üggyel töltötte,
mert erre egyáltalán nem maradt ideje, amíg Strike St. Mawesban volt. Az
iroda másik négy futó ügye minden munkaórát felzabált.

Robin azóta nem ment sehová, hogy a születésnapján megivott valamit
Ilsával és Vanessával, és ez nem volt olyan kellemes, mint remélte. A
beszélgetés kizárólag a kapcsolatok témája körül forgott, Vanessa ugyanis
vadonatúj jegygyűrűvel a kezén érkezett. Azóta Robin a Strike távollétében
felhalmozódó munkát használta fel kibúvónak, hogy egyik barátnőjével se
kelljen találkoznia. Nem ment ki a fejéből, amit Katie, az unokahúga mondott
– Olyan, mintha te tök más irányba mennél, mint mindenki más –, de az
igazság az volt, hogy Robin csak nem akarta valami bárban találni magát
Ilsával és Vanessával, akik folyton noszogatják, reagáljon már valami
bizalmaskodó, üres dumás, rossz vicceket mesélő Morris-féle pasas
közeledésére.

Strike-kal elosztották egymás közt azokat, akiket meg akartak keresni és
kikérdezni a Bamborough-ügyben. De sajnos Robin mostanra csak azt tudta
kideríteni, hogy a neki jutottak közül néggyel már egészen biztosan nem lehet
beszélni.

A régi nyilvántartások gondos áttanulmányozása után sikerült azonosítania
Willy Lomaxot, a clerkenwelli Szent Jakab-templom veterán gondnokát. Ő
1989-ben meghalt, és Robin azóta sem talált egyetlen rokont sem.

Albert Shimmings, a virágos és a Margot eltűnésének estéjén száguldozó
furgon feltételezett vezetője szintén elhunyt már, de Robin e-mailben
megkeresett két férfit, akiket a fiainak gondolt. Nagyon remélte, hogy jól
azonosította be őket, mert különben egy biztosítási ügynök és egy
vezetésoktató most rettentő rejtélyes üzenetekkel kell megbirkózzon. Eddig
még egyikük sem válaszolt a kérdésére, hogy hajlandóak-e beszélni vele.

Wilma Bayliss, a rendelő valamikori takarítónője, 2003-ban halt meg. Két
fia és három lánya volt, és már 1975-ben elvált Jules Baylisstől. De halálakor
Wilma már nem takarítónő volt, hanem szociális munkás, és a gyermekei is



remekül teljesítettek: egyikük építész lett, másikuk mentőorvos, a harmadik
tanár, a negyedik maga is szociális munkás, az ötödik pedig munkáspárti
önkormányzati képviselő. Az egyik fiú most Németországban élt, de Robin
neki is elküldte az e-maileket és Facebook-üzeneteket, amelyekben a többi
testvért megkereste. Eddig senki sem válaszolt.

Dorothy Oakden, a rendelő titkárnője, kilencvenegy évesen hunyt el egy
észak-londoni öregek otthonában. Carlt, az egyetlen fiát, Robinnak még nem
sikerült felkutatnia.

Ráadásul Margot exbarátja, Paul Satchwell, és a recepciós Gloria Conti
ugyanolyan fura módon fellelhetetlennek bizonyultak. Robin először
megkönnyebbüléssel nyugtázta, hogy egyikük nevével sem talált halotti
anyakönyvi bizonyítványt, de hiába nézett át telefonkönyveket, népszámlálási
adatokat, vidéki bírósági végzéseket, házassági és válási nyilvántartásokat,
sajtóarchívumokat, a közösségi médiát és vállalati alkalmazottak listáit,
semmit sem talált. Az egyetlen magyarázat, amire gondolni tudott, az volt,
hogy nevet változtattak (Gloria esetében talán házasság révén), vagy
elhagyták az országot.

Ami Mandy White-ot illeti (az iskolás lányt, aki állítólag látta Margot-t egy
ablakban, az esőben), az interneten annyi épp megfelelő korú Amanda White
volt, hogy Robin már kezdett kétségbeesni, megtalálja-e valaha az igazit. Ez
az irány különösen frusztrálónak bizonyult, először is, mert jó eséllyel már
nem is White a vezetékneve, másodszor pedig, mert a rendőrséghez
hasonlóan Robin is úgy gondolta, nagyon valószínűtlen, hogy Mandy valóban
Margot-t látta abban az ablakban.

Miután végignézte hat újabb Amanda White Facebook-profilját, és rögtön
ki is zárta őket, Robin ásított egyet, kinyújtózkodott, és úgy döntött,
megérdemel egy kis szünetet. Letette a laptopját a dohányzóasztalra, és
óvatosan levette a lábát a kanapéról, hogy ne zavarja meg Wolfgangot. Aztán
átment az egybenyitott konyha-étkező-nappali másik végébe, hogy csináljon
magának egy olyan csökkentett energiatartalmú forró csokit, amire nagyon
igyekezett jutalomként tekinteni, mert még a megfigyeléseknek ebben a
hosszú, sokat ülő periódusában is próbált figyelni a vonalaira.

Ahogy elkeverte a forró vízben a nem épp étvágygerjesztő port, a
szintetikus karamell illatában hirtelen egy leheletnyi tubarózsa csapta meg az
orrát. A Fracas még mindig körüllengte a haját és a pizsamáját, hiába fürdött
egyet. Márpedig ez a parfüm, döntötte el, költséges hiba volt. A sűrű
tubarózsa-illatfelhőtől nemcsak hogy folyamatosan a fejfájás kerülgette, de



olyan érzése is támadt, mintha fényes nappal nercbundában, gyöngysorral a
nyakán lépne ki az utcára.

Épp felvette a laptopot az asztalkáról, amikor Wolfgang mellett a kanapén
megcsörrent a telefonja. Az álmából felvert, morcos kutya fájósan lábra állt.
Robin fogta és biztonságba helyezte, majd megnézte a telefont, és csalódottan
látta, hogy nem Strike az, hanem Morris.

– Hahó, Saul.
A születésnapi puszi óta Robin igyekezett még a professzionális

viselkedésnek is a hűvösebb fajtájával viszonyulni Morrishoz.
– Hahó, Robs. Azt mondta, hívjam, ha van valamim, akár későn is.
– Igen, persze. – Azt, mondjuk, nem mondtam, hogy szólíthat Robsnak. –

Mi történt? – Robin már kereste is a tollat.
– Berúgattam kicsit Gemmát. Ravaszdi asszisztensét, tudja. Így becsípve

meg azt mondta, szerinte Ravaszdi tudhat valami furát a főnökéről.
Hát ez aligha nagy hír, gondolta Robin, és felhagyott a toll keresésével.

Úgysem talált.
– És miből gondolja ezt?
– Úgy néz ki, mondott neki olyanokat, hogy „ne aggódjon, nekem mindig

felveszi a telefont!”, meg „én tudom, hol vannak a hullák elásva!”
Robin lelki szeme előtt egy Szent János-kereszt úszott el, amit gyorsan

elhessegetett.
– Mármint viccnek mondta – tette hozzá Morris. – Megpróbált úgy tenni,

mintha csak viccelt volna, de Gemmának szöget ütött a fejébe.
– De részleteket nem tud?
– Nem, de ide hallgasson, komolyan kérem, adjon még egy kis időt, és

szerintem rá tudom beszélni, hogy viseljen lehallgatót. Most nem azért, hogy
itt fényezzem magam… el sem érném most… na de komolyan! – folytatta,
bár Robin nem nevetett. – Most már egészen jól megpuhítottam. Csak adjon
még egy kis időt…

– Nézze, Saul, sajnálom, de ezt már megbeszéltük a gyűlésen! –
emlékeztette Robin egy ásítást elnyomva, amitől a szeme is könnyes lett. –
Az ügyfelünk nem akarja, hogy bármelyik alkalmazott megtudja, hogy
nyomozunk, szóval nem mondhatjuk meg neki, hogy maga kicsoda. Ha
rákényszeríti, hogy a saját főnöke után kémkedjen, azzal az állása
kockáztatására veszi rá. És azt is kockáztatjuk, hogy az egész nyomozás
lebukik, ha esetleg úgy dönt, inkább elmondja a főnöknek, mi folyik ott.

– De megint mondom, nem azért, hogy magamat…



– Saul, az egy dolog, hogy kikotyog magának dolgokat becsípve – folytatta
Robin (és miért nem érti meg Morris? Ezt már végtelen hosszúságban
megtárgyalták a gyűlésen!). – Teljesen más dolog rávenni egy semmilyen
nyomozói képzettséggel nem rendelkező lányt, hogy dolgozzon nekünk.

– De Robin, teljesen rám van kattanva! – tiltakozott nagy hévvel Morris. –
Hülyeség lenne nem kihasználni!

Robinnak hirtelen az jutott eszébe, vajon lefeküdt-e a lánnyal Morris.
Strike elég világosan megmondta, hogy ne tegye. Leült a kanapéra. A
Paradise Park démona egészen átmelegedett a rajta fekvő tacskótól, vette
észre. A padlóra tett Wolfgang most egy öregember szomorú, szemrehányó
tekintetével nézte Robint az étkezőasztal alól.

– Saul, szerintem tényleg itt az ideje, hogy Hutchins átvegye, lássuk meg,
mire jutunk magával Ravaszdival – mondta végül.

– Jó, de mielőtt ezt eldöntjük, hadd hívjam fel Strike-ot és…
– Nem hívja fel Strike-ot! – szakította félbe Robin, és egyre jobban kijött a

sodrából. – A nagynénje… Strike-nak van elég baja Cornwallban!
– Maga olyan édes! – felelte Morris egy kis kacajjal. – De higgye el, Strike

is szeretné, ha az ő véleményét is…
– Strike engem hagyott itt főnöknek! – jelentette ki Robin, immár szinte

dühösen. – És én azt mondom, hogy maga elért mindent, amit ezzel a lánnyal
lehetett. Nem tud semmi használhatót, és ha tovább erőltetjük, komoly bajba
keverheti az irodánkat. Úgyhogy arra kérem magát, hagyja most abba.
Holnap este átmehet a Képeslap-ügyre, én meg megmondom Andynek, hogy
álljon neki Ravaszdinak.

Morris nem szólt.
– Most felbosszantottam, ugye? – kérdezte végül.
– Nem, nem bosszantott fel – felelte Robin. Végül is a „felbosszant”

tényleg nem ugyanaz, mint a „feldühít”.
– Mert nem akartam…
– Nem bosszantott fel, Saul. Csak emlékeztetem, miben egyeztünk meg a

gyűlésen.
– Oké – mondta Morris. – Jól van. Hű, ismeri a viccet, amikor a főnök meg

akar kerestetni valamit a titkárnővel?
– Nem – válaszolt Robin összeszorított foggal.
– Na, és a titkárnő sehogy se találja, és mondja neki, hogy „de főnök, ha

megmondaná pontosan, mire gondol, akkor könnyebb lenne!” Mire a főnök:
„Én a dugásra, de hogy jön ez ide?”



– Haha! – mondta Robin. – Jó éjt, Saul.
Miért mondtam, hogy „haha”?, kérdezte magában dühösen, és letette a

telefont a kanapéra. Miért nem azt mondtam, hogy „ne meséljen nekem több
szar viccet!”? Vagy az is lehetett volna, hogy nem mondok semmit! És miért
mondtam, hogy „kérem szépen”, amikor csak arra kértem, hogy csinálja azt,
amiben megegyeztünk? Minek finomkodom vele?

Eszébe jutott, hányszor játszotta meg magát Matthew-val. És a színlelt
orgazmusok semmi ahhoz képest, amikor úgy kellett tennie, mintha
viccesnek, érdekesnek talált volna minden ezerszer hallott rögbiklubos
sztorit, minden anekdotát, amelyek csakis arra lettek kitalálva, hogy
megmutassák: ő a társaság legokosabb, legviccesebb tagja. De miért csináljuk
ezt?, kérdezte magától, és oda sem figyelve felvette a kanapéról A Paradise
Park démonát. Miért erőltetjük meg magunkat ennyire, hogy megőrizzük a
békét, hogy elégedettek legyenek?

Hát azért, sugallta a hét kísérteties fekete-fehér arckép Dennis Creed
mögött, mert különben ronda vége lehet, Robin. Te is tudod, mennyire ronda,
ott az a sebhely a karodon, meg a fejedben a gorillamaszk emléke.

De tudta, hogy nem ezért engedékeny Morrisszal, igazából nem. Nem
gondolta róla, hogy bántani fogja, hogy agresszívvá válik, ha nem nevet a
hülye viccein. Nem, valami másról volt itt szó. Mint férficsaládban felnőtt
egyetlen lánygyerek, Robin jól tudta, hogy úgy nevelték, legyen mindenkivel
jóban, pedig a saját anyja is eléggé hangos emancipációpárti volt. Senki sem
határozta el ezt kimondottan, de az alkarján a sebhelyet hagyó támadás utáni
terápián felismerte, az ő szerepe a családban a „problémátlan gyereké” volt,
aki nem panaszkodik, hanem másokat is összebékít. Alig egy évvel Martin
előtt született, aki meg Ellacotték „fekete báránya” lett: a legszétszórtabb,
legindulatosabb, a legrosszabb tanuló és legkevésbé lelkiismeretes – a fiú, aki
huszonnyolc évesen is otthon lakik, az a testvére, akivel a legkevesebb közös
pontjuk van. (Bár Martin orrba vágta Matthew-t az esküvőjük napján, és
amikor Robin legutóbb otthon volt, annak hallatán, hogy mennyire
megnehezíti Matthew a válást, felajánlotta, hogy újra megteszi, Robin pedig
önkéntelenül is megölelte erre.)

Az étkezőasztal mögötti ablakon már télies esőcseppek tűntek fel.
Wolfgang közben megint elaludt. Robin nem érezte magát képesnek még
ötven Amanda White Facebook-profilját végignézni ma este. De habozott
egy kicsit, ahogy kézbe vette A Paradise Park démonát. Azt írta elő magának
(mert hosszú, küzdelmes úton jutott oda, ahol most volt, és nem akarta, hogy



jelenlegi egészen jó mentális egészsége megromoljon), hogy nem olvassa
sötétedés után ezt a könyvet, sem közvetlenül lefekvés előtt. Végül is a benne
található információt mind fellelheti összefoglalva az interneten: semmi
szükség rá, hogy Creed saját szavait is elolvassa arról, mit művelt a nőkkel,
akiket megkínzott és meggyilkolt.

Most mégis fogta a forró csokiját, kinyitotta a könyvet ott, ahol egy Tescós
blokkal megjelölte magának a helyet, és tovább olvasott onnan, ahol három
nappal ezelőtt abbahagyta.
 

Mivel meg volt győződve róla, hogy Margot Bamborough is a most
már Essexi Mészárosnak nevezett sorozatgyilkosnak esett
áldozatul, Talbot ellenségeket is szerzett kollégái között, akik úgy
érezték, túlságosan megszállott módon ragaszkodik ehhez az
elméletéhez.

„Azt mondták rá, hogy korkedvezménnyel nyugdíjba ment”,
mondta egy kollégája. „De gyakorlatilag elbocsátották. Azt
mondták, semmi más nem érdekelte, csak a Mészáros, de most itt
vagyunk kilenc évvel később, és azóta sem talált senki jobb
magyarázatot, nem?”

Margot Bamborough családja nem tudta kétségen felül
azonosítani az egyik ismert áldozathoz sem köthető ékszereket és
alsóneműket, amelyeket 1976-os letartóztatásakor Creed alagsori
lakásában találtak, bár a férje, dr. Roy Phipps úgy gondolta, egy
bezöldült ezüst medál, amelyet talán erőszakkal összelapítottak,
hasonlított valamelyest ahhoz, amelyet a doktornő viselt eltűnése
időpontjában.

Ráadásul Margot Bamborough egy nemrégiben megjelent
életrajza, a Mégis mi történt Margot Bamborough-val?,4 amelyet a
doktornő egy közeli barátjának fia írt, olyan új részleteket tartalmaz
a magánéletéről, amely akár új irányt is adhat a nyomozásnak – és
talán új kapcsolatot jelenthet Creeddel. Nem sokkal az eltűnése
előtt Margot Bamborough bejelentkezett az islingtoni Bride
Streeten található magánklinikára, amelynek szolgáltatásai közt
1974-ben a diszkrét abortusz is szerepelt.
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Ó, nézd meg őt és mondd hát, Britomart,
dicsőbb férfiút láthattál-e már;

egy óriás irigylené e kart,
ki látja, mind a csodájára jár…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Négy nappal később, hajnali negyed hatkor az „Éjjeli Riviéra” elnevezésű
éjszakai vonat befutott a Paddington állomásra. Strike meglehetősen rosszul
aludt, és az éjszakából elég hosszú időszakokat töltött azzal, hogy csak nézte
az úgynevezett angol Riviérának a kabinja ablaka előtt szürkén elfutó árnyait.
A megvetett ágyra csak úgy ruhában leheveredett, a műlábát sem csatolta le;
nem kérte a műanyag tálcán érkező reggelit sem, és hátán a málhazsákjával
az elsők között szállt le a szerelvényről.

A kora reggeli levegőben már a fagy illata is érződött kicsit, és Strike előtt
apró felhőként gomolygott a lehelete, ahogy a peronon végigment. Brunel
acélbordái úgy görbültek össze felette, mintha egy kék bálna csontvázának
belsejében járna. Az üvegtetőn át hideg, sötét ég nézett le rá. A borostás
nyomozó egy pad felé indult, mert a lábcsonkja is kényelmetlenül viselte,
hogy elmaradt a szokásos esti ápolókrémmel való bekenés. Strike leült a
padra, rágyújtott egy rég várt cigarettára, előhúzta a telefonját, és felhívta
Robint.

Tudta, hogy ébren lesz, az éjszakát ugyanis az ő BMW-jében töltötte, ami
a meteorológus háza előtt parkolt: figyelte, megjelenik-e Képeslap. Főleg
sms-ben kommunikáltak, amíg Strike Cornwallban tartózkodott, hol a trurói
kórházban, hol a St. Mawes-i házban volt, és Lucyvel felváltva ültek Joan
ágya mellett, akinek már kihullott a haja, és úgy tűnt, az immunrendszere is
összeomlott a kemoterápiától; illetve segédkeztek Tednek, aki már alig evett
valamit. Mielőtt visszaindult volna Londonba, Strike főzött egy nagy adag



curryt, amit a fagyasztóban hagyott a Lucy által készített pásztorpitékkel
egyetemben. Ahogy a szájához emelte a cigarettát, még most is érezte az
ujjain a kömény illatát, és ha nagyon odafigyelt, a kórház halálos
fertőtlenítőszagát is fel tudta idézni, alatta pedig a halvány vizeletszagot, és
nem érte el a hideg vas, a dízelolaj és a közeli Starbucksból áradó kávé illata.

– Hahó! – köszönt be Robin, és a hangja hallatán, ahogy várta is, Strike
úgy érezte, oldódik kissé a feszültség csomója a gyomrában. – Mi történt?

– Semmi – felelte valamelyest meglepve, de aztán eszébe jutott, hogy
reggel fél hat van. – Ó… ja, bocsánat, nincs semmi baj, nem azért hívom,
csak most szálltam le az éjszakai vonatról. És hogy nincs-e kedve reggelizni
valahol, mielőtt hazamegy lefeküdni.

– Jaj, hát az csodás lenne! – felelte Robin olyan őszinte örömmel, hogy
attól Strike is kicsit kevésbé fáradtnak érezte magát. – Mert vannak
Bamborough-s híreim is!

– Na, remek! – felelte Strike. – Nekem is. Jó lesz átbeszélni.
– Joan hogy van?
– Nem jól. Tegnap hazaengedték. Kapott egy olyan Macmillan-ápolónőt,

amilyenek a rákbetegekhez járnak ki. Ted nagyon kivan. Lucy még mindig
ott van náluk.

– Maga is maradhatott volna! – mondta Robin. – Bírunk a dolgokkal.
– Jó így – válaszolt Strike, és szorosan lehunyta a szemét, bele ne menjen a

cigarettája füstje. A felhők közti résen téli napsugár tört át, és megvilágította
a kövezeten az eldobált csikkeket. – Mondtam nekik, hogy karácsonyra
lemegyek újra. Akkor hol akar találkozni?

– Hát, azt terveztem, hogy bemegyek a Nemzeti Arcképtárba, mielőtt
hazamennék, szóval…

– Hogy hová? – kérdezte Strike.
– A Nemzeti Arcképtárba! De majd elmondom, ha találkozunk. Nem lenne

baj, ha valahol annak a közelében találkoznánk?
– Nekem jó bárhol – felelte Strike. – Itt vagyok a metró mellett. Akkor

elindulok, és aki előbb talál valami kávézót, az ír, jó?
Negyvenöt perccel később Robin belépett a Notes kávézóba a St. Martin’s

Lane-en, ahol a kora reggeli időpont ellenére máris rengetegen voltak. A
nagy faasztalok (akadtak akkorák is, mint amelyik a szülei konyhájában állt
otthon, Yorkshire-ben) körül laptopos fiatalok és a munkakezdés előtt
futtában reggeliző üzletemberek ültek. Míg a hosszú pultnál sorban állt,
Robin igyekezett tudomást sem venni az alatta sorakozó számtalanféle



péksüteményről. A meteorológus házának éjszakai megfigyeléséhez vitt
magával szendvicseket, és most szigorúan úgy határozott, hogy annak bizony
elégnek kell lennie.

Rendelt egy cappuccinót, és a kávézó hátsó része felé indult. Strike itt ült
egy hatalmas pókra emlékeztető vascsillár alatt, és a Timest olvasta. Robin
mintha az elmúlt hat nap alatt el is felejtette volna, mekkora darab ember. Az
újság fölé görnyedve valami nagy fekete medvére emlékeztette, az arcán a
sűrű borostával, nagyokat harapva a baconös-tojásos ciabattájába, és Robinon
hirtelen átfutott, mennyire kedveli Strike-ot pusztán azért, ahogy kinéz. Vagy
az is lehet, gondolta, hogy csak a simára borotvált képű, vékony,
hagyományosan jóképű férfiak taszították, az olyanok, mint a tubarózsaillatú
parfümök: vonzónak tűnnek, aztán, ha sok időt tölt el velük az ember, már
alig várja, hogy elmenekülhessen.

– Hahó! – köszönt, és becsusszant a székre Strike-kal szemben.
Strike felnézett, és abban a pillanatban a lány hosszú, ragyogó haja, az az

egészség, amit árasztott magából, mintha ellenszerként semlegesítette volna
benne az enyészet klinikai ködét, amelyben az elmúlt öt napját töltötte.

– Maga nem néz ki elég fáradtnak, ha tényleg egész éjjel fent volt!
– Ezt bóknak veszem és nem vádnak – felelte felhúzott szemöldökkel

Robin. – Mert tényleg fent voltam egész éjjel, és Képeslap még így sem jelent
meg, de tegnap jött egy újabb lap a tévéstúdióba. Azt írta rajta, nagyon
tetszett neki, ahogy a keddi időjárás-jelentés végén mosolygott.

Strike csak mordult egyet.
– Na, akarja maga kezdeni a Bamborough-s híreket, vagy kezdjem én? –

kérdezte Robin.
– Kezdje maga! – felelte Strike teli szájjal. – Én éhen halok!
– Jól van – bólintott Robin. – Hát, van jó hírem és rossz is. A rossz hír,

hogy majdnem mindenki, akit nekem kellett volna megkeresnem, meghalt
már, és a többi is akár halott is lehet.

Elmesélte Strike-nak, hogy Willy Lomax, Albert Shimmings, Wilma
Bayliss és Dorothy Oakden már elhunytak, és elsorolta, hogyan próbált eddig
kapcsolatba lépni a rokonaikkal.

– Még senki sem jelentkezett, egyedül Shimmings egyik fia, aki mintha
azon aggódna, hogy nem újságírók vagyunk-e, akik az apjára akarják rávarrni
Margot eltűnését. Írtam neki egy megnyugtató levelet. Remélem, tényleg
megnyugtatja.

Strike most megállt a ciabatta habzsolásában, és leöblítette fél csésze



teával.
– Nekem is ugyanilyen gondjaim akadtak – mondta aztán. – Ezt a

„telefonfülkénél veszekedő két nő” sztorit szinte lehetetlen lesz ellenőrizni.
Ruby Elliot, aki látta őket, és a Fleury anyuka és lánya, akiket szinte biztos,
hogy látott, már szintén mind meghaltak. De mindannyiuknak vannak élő
rokonaik, úgyhogy én is kiküldtem néhány üzenetet. Eddig csak egy válasz
jött be, egy Fleury unokától, akinek fogalma sincs, miről van szó. És dr.
Brennernek, úgy néz ki, egyetlen élő rokonát sem tudom előkeríteni. Sosem
volt nős, gyereke sem volt, és a halott nővére sem volt férjnél soha.

– Na és tudja, mennyi nő van, akit Amanda White-nak hívnak? – sóhajtott
Robin.

– El tudom képzelni – harapott újabb nagy falatot a ciabattából Strike. –
Épp ezért adtam magának.

– Maga…!
– Csak viccelek! – vigyorodott el a lány arckifejezésén Strike. – Na és Paul

Satchwell meg Gloria Conti?
– Hát, ha meg is haltak, nem az Egyesült Királyságban. De most jön

valami egészen fura: ’75 után egyetlenegy említést sem találtam róluk.
– Véletlen – mondta Strike, és felhúzta a szemöldökét. – De a stresszes

fejfájós és öngyilkos szeretős Douthwaite is eltűnt. Vagy külföldön van, vagy
más személyazonosság alatt él. ’76 után nem találok hozzá címet, de halotti
anyakönyvi kivonatot sem. Mondjuk, a helyében, asszem, én is nevet
változtattam volna. Nem volt túl jó híre a sajtóban, hm? Szarul dolgozik,
megdugja a kollégája feleségét, virágot küld nőknek, akik utána eltűnnek…

– Azt nem tudjuk, hogy virág volt-e, amit küldött! – motyogta Robin a
kávéscsészéjébe.

Léteznek másféle ajándékok is, Strike.
– Akkor csokit. Ugyanaz. Bár azt már nehezebben értem, miért szívódott

fel Satchwell meg Conti is – simított végig a borostás állán Strike. – Irántuk
hamar lelohadt a sajtó érdeklődése. És ha csak a férjezett név kérdése lenne,
maga már megtalálta volna Contit a neten. Csak nincs annyi Gloria Conti,
mint Amanda White!

– Azon gondolkoztam, nem lehet-e, hogy Olaszországba költözött – dobta
be Robin. – Az apja neve Ricardo volt. Lehet, hogy voltak ott rokonai.
Küldtem a Facebookon üzeneteket néhány Continak, de akik eddig
válaszoltak, nem ismernek semmiféle Gloriát. Az a sztorim, hogy
családfakutatást végzek, mert félek, hogy ha egyből Margot-t kezdem



emlegetni, nem válaszol.
– Asszem, igaza lehet – bólogatott Strike, és tett még cukrot a teájába. – Ja,

Olaszország jó ötlet. Fiatal volt, talán környezetváltozásra vágyott. De az
fura, hogy Satchwell is eltűnt. Azon a képen nem épp félénk egy pasasnak
nézett ki. Azt gondolná az ember, mostanra csak feltűnt valahol, és próbálja
eladni a képeit.

– Végignéztem kiállítóhelyeket, árveréseket, galériákat. De tényleg mintha
a föld nyelte volna el!

– Na, de én azért valami eredményt is elértem! – mondta Strike, ahogy
lenyelte az utolsó falatot és előhúzta a jegyzetfüzetét. – Az ember meglepően
sok munkát el tud végezni kórházakban üldögélve. Találtam négy élő tanút,
és egyikük már bele is egyezett, hogy beszél velünk: Gregory Talbot, annak a
Billnek a fia, aki begolyózott és telirajzolta a dossziét pentagrammákkal.
Elmondtam, ki vagyok és ki fogadott fel, és Gregory hajlandónak mutatkozik
beszélni velem. Szombaton megyek hozzá, ha akar jönni.

– Nem tudok! – felelte Robin csalódottan. – Morrisnak és Andynek is
családi dolgai lesznek. Barclay-val nekem kell a hétvégét elvinnem.

– Á! – nézett rá Strike. – Hát kár. Na, és megtaláltam kettőt azok közül a
nők közül is, akik Margot munkatársai voltak a rendelőben – lapozott egyet a
jegyzetfüzetben. – A védőnő, Janice, még mindig az első férjezett nevét
használja, ez sokat segített. A cím, amit Guptától kaptam, már nem él, de
onnan már meg tudtam találni. Most a Nightingale Grove-on lakik…

– Milyen találó! – jegyezte meg Robin.
– …Hither Greenben. Irene Bull pedig ma már Mrs. Irene Hickson, egy

sikeres építési vállalkozó özvegye. A greenwichi Circus Streeten él.
– Felhívta őket?
– Úgy gondoltam, előbb írok nekik – felelte Strike. – Idős nők, mindketten

egyedül élnek… leírtam, kik vagyunk és ki fogadott fel minket, így van
idejük leellenőrizni, látják, hogy minden kóser, akár Annát is felhívhatják.

– Remek gondolat – helyeselt Robin.
– És ugyanezt tervezem Oonagh Kennedyvel, azzal, aki ott várt a

kocsmában Margot-ra aznap este, amint megbizonyosodom róla, hogy
tényleg ő az. Anna azt mondta, Wolverhamptonban van, de ez a nő, akit
találtam, Alnwickben lakik. Az életkora stimmel, csakhogy nyugdíjas lelkész.

Robin elvigyorodott Strike arckifejezésén, amelyben a gyanakvás
keveredett az utálkozással.

– Mi baja a lelkészekkel?



– Semmi – mondta Strike. Majd hozzátette: – Semmi komoly. Az adott
lelkésztől függ. De hát Oonagh Nyuszilány volt még a ’60-as években! Ott
állt Margot mellett az egyik képen, ami megjelent a sajtóban, az egyik
képaláíráson a neve is szerepelt. Nem gondolja, hogy elég valószínűtlen
életút, ami a Nyuszilányságtól a lelkészségig vezet?

– Érdekes életút – mondta Robin is. – Csakhogy most is épp egy helyettes
titkárnővel beszél, aki főállású nyomozó lett. És ha már Oonagh szóba
került… – tette hozzá, a táskájából előhúzta A Paradise Park démonát, és
kinyitotta –, akartam magának mutatni valamit. Ezt itt – nyújtotta oda a
könyvet. – Olvassa el azt a részt, amit ceruzával megjelöltem!

– Már olvastam az egészet – nézett rá Strike. – Melyik részt…?
– Na, legyen szíves! – kérte megint Robin. – Csak olvassa el, amit

megjelöltem!
Strike megtörölte a kezét egy papírszalvétával, átvette Robintól a könyvet,

és nekiállt az oldalt vastag ceruzavonallal megjelölt bekezdéseknek.
 

Nem sokkal az eltűnése előtt Margot Bamborough bejelentkezett az
islingtoni Bride Streeten található magánklinikára, amelynek
szolgáltatásai közt 1974-ben a diszkrét abortusz is szerepelt.

A Bride Street-i magánklinika 1978-ban bezárta kapuit, és nem
maradt fenn feljegyzés arról, vajon Margot Bamborough-n tényleg
elvégezték-e a műtétet. A Mégis mi történt Margot Bamborough-
val? szerzője viszont felveti azt a lehetőséget, hogy Margot esetleg
hagyta, hogy valaki más használja a nevét. Arra is felhívja a
figyelmet, hogy az ír barátnőnek és valamikori Nyuszilány-társnak,
akivel elvileg a kocsmában kellett volna találkoznia aznap éjjel, jó
oka lehetett ragaszkodni ehhez a sztorihoz még Margot halála után
is.

A Bride Street-i magánklinika pedig alig nyolcperces sétára van
Dennis Creed alagsori lakásától a Liverpool Roadon. Tehát fennáll
a lehetősége, hogy Margot Bamborough nem is akart a kocsmába
menni azon az estén, hogy a saját vagy egy másik nő védelmében
hazudott, és hogy nem is egy clerkenwelli utcán rabolták el, hanem
nem messze Creed házától, a Paradise Park szomszédságában.

 
– Mi a…? – nézett fel Strike, mint akibe villám csapott. – Az enyémben ez
nincs benne! A magáéban három bekezdéssel több van!



– Gondoltam, hogy nem olvasta! – felelte Robin igen elégedetten. – A
magáé biztos nem első kiadás. Az enyém igen. Ezt nézze! – lapozott hátra a
könyvben, amely még mindig Strike kezében volt. – Látja, itt, a jegyzetet?
„C. B. Oakden: Mégis mi történt Margot Bamborough-val?, 1985”.
Csakhogy végül nem jelent meg – jelentette ki. – Bezúzták. Ennek a
könyvnek a szerzője – kopogtatta meg A Paradise Park démonát – biztos
kapott belőle egy előzetes példányt. Utánanéztem kicsit – folytatta. – Ez mind
az internet előtti időkben történt, nyilván, de a neten találtam pár említést jogi
cikkekben arról, hogy becsületsértési perekkel hogy lehet megakadályozni a
megjelenést. Alapvetően az történt, hogy Roy Phipps és Oonagh Kennedy
közösen beperelték C. B. Oakdent, és megnyerték. Oakden könyvét bezúzták,
és gyorsan újranyomták A Paradise Park démonát, az inkriminált bekezdések
nélkül.

– C. B. Oakden? – ismételte Strike. – Csak nem…?
– A rendelő titkárnőjének, Dorothynak a fia. Pontosan. A teljes neve Carl

Brice Oakden. Az utolsó címe, amit ki tudtam deríteni, Walthamstow-ban
volt, de onnan elköltözött, és még nem sikerült megtalálnom, hová.

Strike megint elolvasta az abortuszklinikára vonatkozó részeket.
– Hát, ha Phippsnek és Kennedynek sikerült a perrel megakadályozni a

megjelenést – mondta aztán –, akkor nyilván meggyőzték a bírót, hogy ez
részben vagy teljesen hamis állítás.

– Szörnyű dolog ilyesmiről hazudni, nem? – kérdezte Robin. – Az is elég
rémes, ha azt állítja, Margot-nak volt abortusza, de ahogy azt sugallja, hogy
igazából Oonagh-nak, és csak falazott, hogy hol volt Margot aznap este…

– Csodálom, hogy a kiadó jogászain át tudta verni – helyeselt Strike.
– Oakden könyvét egy kis kiadó adta ki – mondta rögtön Robin. –

Utánanéztem annak is. Be is zártak nem sokkal azután, hogy be kellett zúzni
a könyvét. Lehet, hogy nem is vesződtek jogászokkal.

– Annál nagyobb idióták – felelte Strike –, de hacsak nem volt valami
kimondott halálvágyuk, ez nem lehetett teljesen kitaláció. Biztosan alapozta
valamire. És ez a pasas – lengette meg A Paradise Park démonát – rendes
tényfeltáró újságíró volt. Ő meg nem spekulált volna valami bizonyíték
nélkül!

– Tudunk vele beszélni, vagy már ő is…?
– Meghalt – fejezte be a mondatot Strike, aztán elgondolkodott kicsit, és

folytatta: – Nyilván Margot nevére szólt az időpont. A kérdés, hogy rajta
végezték-e el a műtétet, vagy valaki a tudta nélkül használta a nevét. –



Újraolvasta a bekezdés első néhány mondatát. – És a pontos időpont sem
szerepel itt. „Nem sokkal az eltűnése előtt”, direkt homályos. Ha az időpont
arra a napra szólt volna, amikor eltűnt, akkor azt mondaná. Ez jelentős új
részlet lenne, és biztos a rendőrség is utánanézett volna. A „nem sokkal az
eltűnése előtt” meg egy csomó mindent jelenthet.

– De micsoda véletlen, nem? – kérdezte Robin. – Hogy Creed lakásához
ilyen közeli helyre ment.

– Aha – bólintott rá Strike, majd rövid gondolkodás után már máshogy
folytatta: – Vagy nem is tudom. Lehet, hogy az? Hány abortuszklinika volt
Londonban 1974-ben?

Visszaadta a könyvet Robinnak.
– De ez magyarázhatja, miért akadt ki annyira Roy Phipps, amikor a lánya

nekiállt Oonagh Kennedyvel beszélgetni. Nem akarta, hogy a tizenéves lánya
megtudja, hogy az anyja talán elvetette a testvérét.

– Ez is eszembe jutott – helyeselt Robin. – Rémes lehet ilyet hallani.
Különösen, ha élete nagy részében azt sem tudta, nem hagyta-e el az anyja.

– Meg kéne próbálnunk szerezni egy példányt ebből a Mégis mi történt
Margot Bamborough-val?-ból – mondta Strike. – Ha eljutottak odáig, hogy
kinyomtatták, még akár maradhattak belőle példányok. Lehet, hogy
elajándékozott egy-kettőt. Vagy recenziós példányok, ilyesmi.

– Már neki is álltam – jelentette Robin. – Írtam e-mailt néhány
antikvárnak.

Nem először történt, hogy olyasmit kellett csinálnia a munkája során,
amitől mocskosnak érezte magát.

– Carl Oakden csak tizennégy éves volt, amikor Margot eltűnt – mondta
Robin. – Aztán könyvet ír róla, kihasználja a kapcsolatot, azt állítja, hogy az
anyja és Margot jó barátok voltak…

– Ja, igazi kis közönséges avagy házi szarházinak tűnik – adott igazat
Strike. – Mikor költözött el erről a címről Walthamstow-ban?

– Öt éve.
– Megnézte a közösségi médiában?
– Persze. Nem találtam.
Strike telefonja rezegni kezdett a zsebében. Robin mintha a pánikot látta

volna fellobbanni a tekintetében, ahogy sietve keresgélni kezdte, és tudta,
hogy Joan van a fejében.

– Minden rendben? – kérdezte Strike elsötétülő arckifejezése láttán, ahogy
a nyomozó a telefon képernyőjét nézte.



Strike a következő üzenettel szembesült:
 

Bátyó, nem beszélhetnénk meg ezt személyesen? A buli meg a lemez nagy dolgok Apának. Csak
annyit kérünk…

 
– Aha, igen – felelte Strike, és zsebre vágta a telefont. Az üzenet többi részét
el sem olvasta. – Szóval, maga el akart menni a…?

Hirtelen nem jutott eszébe a valószínűtlen célpont, amit Robin említett, és
amiért pont erre a helyre kellett jönniük.

– A Nemzeti Arcképtárba! – felelte a lány. – Képeslap három képeslapját
is az ottani ajándékboltban vették.

– Három… elnézést, micsodát?
Teljesen kizökkentette, amit az imént olvasott. Elég világosan megmondta

a féltestvérének, hogy nem kíván sem az apjuk új lemeze megjelenését
ünneplő partin részt venni, sem a gratuláló ajándékként átadandó közös képen
rajta lenni az összes féltestvérével.

– Képeslap képeslapjai! Tudja, aki a meteorológusunkat zaklatja! –
emlékeztette Robin, majd halkabban hozzátette: – De nem számít, csak egy
ötlet volt.

– Mi volt az ötlet?
– Hát, az utolsó előtti képeslapon egy portré volt, és Képeslap azt írta,

hogy erről mindig ő jut eszébe. Úgyhogy arra gondoltam… lehet, hogy sokat
látja ezt a festményt. Lehet, hogy az arcképtárban dolgozik. Lehet, hogy
titokban ezt akarja tudatni, hogy majd eljöjjön megkeresni…?

Már ahogy kimondta, érezte, elég valószínűtlen elmélet, de az igazság az,
hogy Képeslapról eddig semmi sem derült ki. Akár férfi, akár nő, azóta nem
tűnt fel a meteorológus házánál, amióta figyelik. Három ugyanott vásárolt
képeslap lehet, hogy jelent valamit, de lehet, hogy nem jelent semmit. Csak
hát mi máson tudnának elindulni?

Strike mordult egyet. Robin nem tudta, ez most arra utal-e, hogy nem túl
lelkesen fogadta az elméletét Képeslapról, így elrakta A Paradise Park
démonát a táskájába és megkérdezte:

– És maga visszamegy most az irodába?
– Aha. Barclay-nak azt mondtam, átveszem tőle Ugribugri megfigyelését

kettőkor. – Strike ásított egyet. – Lehet, hogy megpróbálok aludni előtte
néhány órát.

Nagy nehezen feltápászkodott a székről.
– Majd hívom, és elmondom, mire jutottam Gregory Talbottal. És



köszönöm, hogy tartotta a frontot, amíg én oda voltam. Tényleg nagyon
értékelem.

– Nagyon szívesen – felelte Robin.
Strike a vállára vetette a málhazsákját, és kisántikált a kávézóból. Robin

egy kis csalódottságérzéssel figyelte, ahogy az ajtó előtt megáll és rágyújt egy
cigarettára, aztán eltűnik a szeme elől. Az órájára nézett, és konstatálta, hogy
még mindig másfél óra van hátra, amíg kinyit a Nemzeti Arcképtár.

Nyilván volt kellemesebb módja is eltölteni ezt az időt, mint azon tűnődni,
vajon az üzenet, amit Strike az előbb kapott, Charlotte Campbelltől érkezett-
e; de neki most ez a figyelemelterelés jutott eszébe, és az eltöltendő másfél
órából meglepően sokáig le is foglalta.



17

De te… kivel a rémes, szörnyü sors,
atyái pusztulását láttatá…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Jonny Rokeby, bár szinte teljesen kimaradt a legidősebb fia életéből, azért
mégis állandó, láthatatlanul is jelen lévő figura volt, különösen Strike
gyerekkorában. A szülők barátainak megvoltak a lemezei, tinikorukban
Rokeby-poszterek borították a szobájuk falát, és állandóan a Deadbeats-
koncertekről őrzött kellemes emlékeikről meséltek Strike-nak. Az iskola
kapujában egy anyuka egyszer még könyörgött is a hétéves Strike-nak, hogy
vigyen el egy levelet tőle az apjának. Ezt az anyja később elégette a
foglaltházban, ahol épp laktak.

Amíg be nem lépett a seregbe, ahol úgy döntött, vigyázni fog rá, hogy
senki se tudja meg az apja nevét és foglalkozását, Strike rendszeresen érezte
úgy, mintha valami üvegbe zárt, különleges preparált élőlényként néznének
rá; folyton olyan kérdésekkel bombázták, amelyek normális körülmények
közt személyesnek és tolakodónak számítottak volna, és állandó harcot kellett
vívnia az emberek irigységből, rosszindulatból eredő, kimondatlan
előfeltevéseivel.

Rokeby követelte, hogy Leda apasági vizsgálatot csináltasson, különben
nem ismeri el Strike-ot a saját gyermekének. Amikor a teszt pozitív
eredményt hozott, megtörtént a megegyezés anyagi téren, amelynek elvileg
biztosítania kellett volna, hogy a sztár kisfiának soha többet ne kelljen koszos
matracokon aludnia, jóformán ismeretlen emberekkel egy szobában.
Csakhogy az anyja kicsapongó hajlama és rendszeres vitái Rokeby jogi
képviselőivel csak oda vezettek, hogy Strike életében az érthetetlen jólét és a
káosz és nyomor hirtelen visszatérésének periódusai váltogatták egymást.
Leda hajlamos volt egészen szélsőséges ajándékokkal meglepni a fiát, amikor



a kinőtt cipő már szorította a lábát; és nekiindulni Európának vagy
Amerikának kedvenc zenekarai nyomában, ilyenkor pedig Ted és Joan
gondjaira bízta a gyerekeket, míg ő sofőrös limuzinnal járt és a legjobb
szállodákban lakott.

Élénken emlékezett rá, ahogy a vendégszobában fekszik Cornwallban,
mellette a másik ágyon Lucy már alszik, ő pedig hallgatja, ahogy a
földszinten az anyjuk Joannal vitatkozik, mert a gyerekek a tél közepén, de
kabát nélkül érkeztek vissza a nagynénjük és nagybátyjuk házába. Strike-ot
kétszer is beíratták magániskolákba, de Leda mindkét alkalommal elvitte
onnan alig néhány félév után, mert úgy látta, a fia rossz értékrendet tanul ott.
Rokeby pénze minden hónapban elfolyt barátnőknek és barátoknak, meg
mindenféle átgondolatlan vállalkozásokba – Strike egy ékszerüzletre is
emlékezett, meg egy művészeti magazinra, egy vegetáriánus étteremre,
amelyek persze mind tönkrementek. Aztán ott volt az a norfolki kommuna,
amely talán élete legrémesebb élménye maradt.

Végül Rokeby ügyvédei (mert a rocksztár csakis rajtuk keresztül
foglalkozott a fia jólétével) olyan konstrukciót találtak ki a tartásdíj
kifizetésére, amely biztosította, hogy Leda ne tudja elverni a pénzt. A
tizenéves Strike mindennapi életében ez kizárólag annyi változást jelentett,
hogy az ajándékok innentől elmaradtak, mert Leda nem akarta, hogy az új
konstrukció keretében bárki is felülvizsgálhassa, mire költötte a pénzt. Ettől
kezdve a tartásdíj havi részletei ott gyűltek csendben egy számlán, és a család
a Lucy édesapjától kapott kisebb összegekből élt.

Strike mindössze kétszer találkozott az apjával, és mindkét alkalomról
rossz emlékeket őrzött. Rokeby a maga részéről sosem kérdezte, miért is nem
költötte el a pénzt. Régóta száműzetésben élt adóügyi okokból, a zenekarával
kellett foglalkoznia, számos házat fenntartani, jóban lenni két ex- és egy
jelenlegi feleséggel, gondoskodni öt törvényes és két törvénytelen gyerekről.
Strike, aki különben is csak véletlenül fogant, akinek pozitív apasági tesztje
tönkretette Rokeby második házasságát, és akiről általában nem is lehetett
tudni, hol is van éppen, nem tartozott a legfontosabb dolgai közé.

Strike-nak a nagybátyja adott olyan férfi példaképet, amelyre törekedett az
anyja gyakran változó szeretőivel ellentétben, végig a biológiai apja által
beárnyékolt gyerekkorában. Leda mindig Tedet, a nyugdíjas katonai rendőrt
hibáztatta, amiért Strike-ot olyan természetellenesen érdekli a hadsereg és a
nyomozás. Kékes kenderfüstfelhő közepén ülve igyekezett nagy hévvel
lebeszélni a fiát a katonai pályáról, prédikált neki Nagy-Britannia



szégyenletes gyarmati múltjáról, az imperializmus és a kapitalizmus közti
kibogozhatatlan szálakról, és arról győzködte, bár sikertelenül, hogy tanuljon
inkább gitározni, vagy akkor legalább növessze meg a haját.

Mégis, akármennyi hátrányt és fájdalmat szenvedett el miatta, Strike tudta,
hogy születésének és nevelkedésének fura körülményei igazából előnyére
válnak nyomozóként. Hamar megtanulta, hogyan olvadjon bele a
környezetébe. Attól a pillanattól kezdve, hogy átlátta, büntetendő dolog, ha
nem úgy beszél, mint mindenki más, a kiejtése váltakozni kezdett a londoni
és a cornwalli között. Mielőtt a lába elvesztésével korlátok közé szorult volna
a fizikai mozgása, jelentős mérete dacára mégis tudott úgy mozogni, úgy
beszélni, hogy kisebbnek tűnjön, mint amekkora. Azt is megtanulta,
mennyire megéri eltitkolni dolgokat magáról, cenzúrázni a magáról
elmondott történeteit, mert így nem gabalyodik bele mások elképzeléseibe
arról, hogy milyen is ő nyilván. De ami a legfontosabb, Strike finom érzéket
fejlesztett ki magában az apró viselkedésbeli változások iránt, amelyek
jelezték, ha valaki hirtelen rájött, hogy ő a híres sztár fia. Gyerekkora óta
átlátott a manipulátorok, hízelgők, hazudozók, élősködők és képmutatók
minden trükkjén.

Ezek a kétes készségek voltak a legjobb dolog, amit az apjától kapott, mert
a tartásdíjon kívül sosem érkezett neki semmi, se születésnapi üdvözlőlap, se
karácsonyi ajándék. Az kellett, hogy Afganisztánban levigye egy bomba a
lábát, és Rokeby csak akkor küldött neki egy kézzel írt levélkét. Strike
Charlotte-ot kérte meg, aki épp ott ült a kórházi ágya mellett, amikor ez
megérkezett, hogy dobja ki.

Amióta saját jogán is érdeklődött Strike iránt a sajtó, Rokeby újabb
kísérleteket tett, hogy felvegye a kapcsolatot az elhidegült gyermekével, még
azt is sugalmazta egy interjúban nem olyan rég, hogy igazából jóban vannak.
Strike-nak több barátja is elküldte egy újabb netes interjú linkjét, amelyben
Rokeby kimondott büszkeséggel beszélt róla. A nyomozó válasz nélkül
kitörölte az összes ilyen üzenetet.

Strike kelletlenül bár, de jóban volt Allal, azzal a féltestvérével, akit
Rokeby újabban követként használt. Al kitartóan próbálkozott valamilyen
viszonyt kialakítani Strike-kal, hiába állt ennek ellen kezdetben a bátyja. Úgy
tűnt, kimondottan csodálja benne azt az önállóságot és függetlenséget,
amelyet Strike-nak muszáj volt kialakítania. Most viszont Al dühítő
makacssággal próbálkozott bevonni Strike-ot egy olyan évforduló
megünneplésébe, amely számára semmit sem jelentett, legfeljebb arra



emlékeztette megint, mennyivel fontosabb is volt Rokebynek mindig is a
zenekara, mint a házasságon kívül született fia. Strike ezért bosszankodva
szánta rá az időt szombat délelőtt, hogy Al legutóbbi üzenetére gondosan
választ írjon. Végül úgy döntött, inkább rövid lesz, és nem áll le vitázni:
 

Nem gondoltam meg magam, de semmi harag vagy keserűség vagy ilyesmi. Remélem, minden jól

megy majd, igyunk egy sört, ha legközelebb a városban jársz.

 
Miután ezt a kellemetlen személyes ügyet elintézte, Strike készített magának
egy szendvicset, tiszta inget vett a pólójára, előszedte a Bamborough-
dossziéból azt az oldalt, amelyre Bill Talbot azt a titokzatos üzenetet írta
Pitman-féle gyorsírással, és autóba ülve elindult West Wickhambe, ahol már
várta Gregory Talbot, az azóta elhunyt Bill fia.

Felváltva sütött a nap és esett az eső, Strike pedig dohányzott az autóban,
és közben megint a teendőkre koncentrált. Nem is csak azokat a kérdéseket
gondolta át, amelyeket fel akart tenni a nyomozó fiának, hanem mindenféle
olyasmit, ami a hazatérte óta felmerült a saját irodájában. Előző nap Barclay
említett dolgokat, amelyeket kimondottan neki kellett eldöntenie. Strike
hajlamos volt a skótot a legjobb nyomozójának tartani Robin után; most is a
szokott keresetlenségével kezdett bele a mondanivalójába a West End-i
táncosról, akiről terhelő bizonyítékokat kellett volna találniuk.

– Nem fogunk semmit se találni róla, Strike. Ha dug valami másik csajt is,
hát az kábé a kibaszott gardróbjába’ kell lakjon. Gondolom, ezzel a mi
csajunkkal a pénzéér’ van, de több esze van annál, hogy ezt elcsessze.

– Lehet, hogy igaza van – felelte Strike. – De azt mondtam az ügyfélnek,
három hónapot adunk rá, szóval csak folytassuk. Pattel jól kijön amúgy? –
kérdezte meg még. Remélte, lesz valaki, aki ugyanolyan idegesítőnek találja
majd az új titkárnőt, mint ő, de ebben csalódnia kellett.

– Persze, nagyon jó! T’om, hogy olyan a hangja, mint egy tüdőbeteg
dokkmunkásnak, de tök hatékony. De ha má’ az újakról beszélünk, na
akkor… – nézett fel a főnökére Barclay a sűrű szemöldöke alól.

– Mondja csak! – biztatta Strike. – Morris nem vált be?
– Hát, azt nem mondanám így.
A glasgow-i nyomozó megvakarta az idejekorán megőszült fejét, aztán

folytatta:
– Mer’ Robin nem mondott magának semmit?
– Miért, volt valami konfliktusuk? – érdeklődött Strike hirtelen.



– Azt nem mondanám, hogy konfliktusuk – kezdte Barclay lassan. – De ez
a Morris nem szereti, ha Robin ad neki utasításokat. A háta mögött ki is
mondja.

– Nos, ezen változtatnia kell. Majd beszélek vele.
– És a Ravaszdi-ügyről is megvan a maga elképzelése.
– Na ne mondja.
– Még mindig azt hiszi, mehet valahová a asszisztenssel. Robin mondta

neki, hogy ideje befejezni ezt, ideje átadni Hutchinsnak. Mer’ hogy
megtudta…

– Hogy Ravaszdi a Hendoni Lövészklubba jár, igen, megírta e-mailben. És
szeretné beküldeni oda Hutchinst, hogy hátha összebarátkoznak. Okos terv.
Ravaszdi kicsit olyan macsónak képzeli magát, már amennyit tudunk róla.

– Na, de Morris meg a saját esze szerint megy tovább. Robin szemébe azt
mondta, hogy jó, menjen az új terv, de…

– De továbbra is találkozgat az asszisztens csajjal?
– Hát, az, hogy „találkozgat”, elég diszkrét megfogalmazás – bökte ki

Barclay.
Strike tehát behívta Morrist az irodájába, és nagyon egyértelműen a tudtára

adta, hogy hagyja békén Ravaszdi asszisztensét, és a következő két hétben
koncentráljon Dupla barátnőjére. Morris nem ellenkezett, szinte alázatosan
adta be a derekát. De Strike-ban kissé kellemetlen szájízt hagyott a találkozó.
Morris szinte minden szempontból jó alkalmazott, sok jó ismerőse akadt a
rendőrségen is, de volt valami abban, ahogy nagy sietve-bólogatva egyetértett
vele, ami egy bizonyos sikamlósságra utalt, ez pedig nem tetszett Strike-nak.
Később, este, amikor Strike épp Ugribugri meg a barátnője taxiját követte a
West Enden, eszébe jutott, ahogy dr. Gupta összefűzte az ujjait, és az öreg
orvos kijelentése, hogy egy vállalkozás sikere a csapat jó együttműködésén
múlik.

West Wickhambe érve kiugró ablakfülkés, széles felhajtós, saját garázsos
külvárosi sorházak között haladt tovább. A The Avenue nevű utcát, ahol
Gregory Talbot lakott, pont olyan családi házak szegélyezték, amelyek
lelkiismeretes középosztálybeli tulajdonosai mindig rendesen lenyírták a
füvet, és sosem felejtették el kitenni a szemetet. Nem olyan kúriakinézetűek,
mint dr. Gupta utcájában, de így is sokszorta nagyobbak, mint Strike tetőtéri
lakása az irodája fölött.

Talbot háza elé befordulva Strike a garázs ajtaját elálló konténer mögött
parkolt le. Épp leállította a BMW motorját, amikor látta, hogy a ház ajtaján



egy sápadt, teljesen kopasz, nagy fülű férfi kukucskál ki fémkeretes
szemüvegben, óvatos izgalommal. Az internetes nézelődéséből Strike tudta,
hogy Gregory Talbot hivatalnok egy kórházban.

– Mr. Strike? – szólt oda neki a férfi, amíg ő vigyázva kikászálódott a
BMW-ből. A felhajtó csúszós volt az esőtől, és Strike még élénken
emlékezett az esésre a falmouthi kompnál.

– Az vagyok – felelte, és becsukta a kocsi ajtaját. Talbot megindult felé,
Strike pedig kezet nyújtott neki. A férfi jó tizenöt centivel alacsonyabb volt
nála.

– Elnézést a konténer miatt – mondta Talbot. – Tetőtér-beépítés van
folyamatban.

Megindultak a bejárati ajtó felé, amin épp két ikerlány rohant ki, majdnem
fellökve Gregoryt. Strike olyan tízévesnek nézte őket.

– Maradjatok a kertben, lányok! – szólt utánuk Gregory, bár Strike úgy
látta, fontosabb lenne, hogy a lányok mezítláb voltak, a föld meg nedves és
hideg.

– Maladjatok a keltben, lánok! – utánozta gúnyosan az egyik kislány.
Gregory enyhe rosszallással nézett rájuk a szemüvege lencséje fölött.

– A faragatlanság nem vicces!
– De, rohadtul vicces! – vágta rá az első kislány, mire a másik hangos

kacagásban tört ki.
– Ha még egyszer meghallom, hogy csúnyán beszélsz, nem kapsz este

csokipudingot, Jayda! – felelte Gregory. – És az iPademet sem adom
kölcsön!

Jayda groteszk fintort vágott erre, de legalább valóban nem mondott semmi
csúnyát.

– Nevelőszülők vagyunk – mondta Gregory, ahogy Strike-kal beléptek a
házba. – A saját gyerekeink már nem laknak itthon. Menjen csak be ott
jobbra, és üljön le!

Strike saját jószántából élt szinte spártaian egyszerű körülmények között: a
rendetlen, mindenfélével telezsúfolt szoba nem nagyon volt a kedvére.
Örömmel eleget tett volna Gregory kérésének, hogy üljön le, csakhogy sehol
sem volt hely, mindenhonnan számos tárgyat kellett volna eltegyen előbb, ezt
pedig udvariatlannak érezte. Gregory észre sem vette Strike problémáját, és
az ablakon át kipillantott az ikrekre. Azok közben már fogvacogva rohantak
is vissza a házba.

– Majd megtanulják – mondta, amikor az ajtó becsapódott, és a lányok



felszaladtak a lépcsőn. Aztán visszafordult a szobába, és ekkor jött rá, hogy
nincs szabad ülőhely sehol.

– Jaj, igen, elnézést. – A bocsánatkérésben nem volt semmi abból a
zavarból, amit Strike nagynénje érzett volna, ha egy látogató az ő házában
talál ekkora rendetlenséget. – A lányok voltak itt bent délelőtt.

Gregory gyorsan lepakolt az egyik fotelből egy csöpögő vízipisztolyt, két
pucér Barbie-babát, egy gyerekméretű zoknit, jó néhány élénk színű
műanyagdarabkát és egy fél mandarint, így Strike le tudott ülni. Ezeket a
tárgyakat egy fából készült dohányzóasztalra tette át, amelyen már így is
nagy halomban álltak a magazinok, számos távirányító, néhány levél és üres
boríték, meg további kisebb műanyag játékok, köztük jó adag Lego-kocka.

– Teát? – kérdezte Gregory. – Vagy kávét? A feleségem elvitte úszni a
fiúkat.

– Ó, hát fiúk is vannak?
– Ezért kell beépítenünk a tetőteret – bólintott Gregory. – Darren már majd

öt éve van nálunk.
Míg Gregory kiment behozni az italokat, Strike felvette a földről az idei

Bajnokok Ligája hivatalos matricás albumát, amit a dohányzóasztal alatt
látott meg. Belelapozott, és elöntötte a nosztalgia azok után az idők után,
amikor még ő is gyűjtötte a focistamatricákat. Épp azon töprengett, elég
feleslegesen, vajon van-e idén esélye a kupára az Arsenalnak, amikor fentről
egy sor csattanás hallatszott, amitől a lámpa is kilengett kicsit. Erre felnézett.
Úgy hangzott, mintha az ikrek fel-le ugrálnának az ágyukon. Letette a
matricás albumot, és azon kezdett tűnődni, bár választ nem talált, hogy ugyan
mi vehette rá Talbotékat, hogy olyan gyerekeket hozzanak a házukba, akikkel
semmilyen biológiai rokonságban nem állnak. Mire Gregory visszajött a
tálcával, Strike gondolatai már Charlotte-nál jártak, aki mindig is állította,
hogy benne nincsen semmi anyai, és terhesen még ki is jelentette, hogy az
ikreit (akik később idő előtt jöttek világra) ott is hagyja majd az anyósa
gondjára.

– Megtenné, hogy elveszi a… – kérte Gregory, és a dohányzóasztalra
nézett.

Strike sietve áthelyezett róla néhány maréknyi dolgot a kanapéra.
– Köszönöm! – tette le a tálcát Gregory. Összeszedett még egy jó adag

tárgyat a másik fotelből, a kanapén immár jókorára nőtt halomhoz rakta,
fogta a csészéjét, és leült.

– Parancsoljon! – mutatott a kissé ragadós cukortartóra és a ki sem nyitott



zacskó teasüteményre.
– Köszönöm szépen – felelte Strike, és nekiállt cukrot kanalazni a teájába.
– Nos – kezdte Gregory némileg izgatottan –, maga azt próbálja

bebizonyítani, hogy Creed ölte meg Margot Bamborough-t.
– Hát… – felelte Strike –, azt próbálom kideríteni, mégis mi történt vele, és

az egyik lehetőség természetesen Creed.
– Látta az újságban, múlt hétvégén? Hogy Creed egy rajza több mint ezer

fontért ment el?
– Nem láttam – rázta a fejét Strike.
– Bizony, az Observerben volt. Önarckép, ceruzarajz, még akkor csinálta,

amikor a Belmarshban volt. Valami olyan weboldalon adták el, ahol
sorozatgyilkosok műveit árulják. Hülye világ.

– Az – értett egyet Strike. – Nos, ahogy a telefonban is mondtam, igazából
az édesapjáról szeretnék önnel beszélni.

– Igen – bólintott Gregory, és némileg kevésbé könnyed hangnemben
folytatta. – Én, ööö, hát nem is tudom, mennyit tud ön.

– Hogy korkedvezménnyel nyugdíjba ment, miután idegösszeomlást
kapott.

– Nos, igen, hát, dióhéjban összefoglalva – felelte a férfi. – A pajzsmirigye
volt az egésznek az oka. Túlműködéses volt, már réges-rég, de sosem
diagnosztizálták. Lefogyott, nem aludt… Hatalmas nyomás nehezedett rá,
tudja. Nemcsak bent a rendőrségen, hanem a sajtó felől is. Mindenki nagyon
fel volt spannolva. Hát, tudja… eltűnt doktornő… anya betudta a stressznek,
hogy kicsit furán viselkedik.

– Mit jelent az, hogy furán viselkedett?
– Hát, elfoglalta a vendégszobát, és senkit nem engedett oda be – válaszolt

Gregory, de mielőtt Strike bármit kérdezhetett volna, folytatta is: – Miután a
pajzsmirigyproblémájára fény derült, és megkapta a szükséges
gyógyszereket, megint önmaga lett, de a karrierjének akkor már késő volt.
Nyugdíjazás után még évekig gyötörte a bűntudat a Bamborough-ügy miatt.
Magát hibáztatta, tudja, azt hitte, ha nem lett volna olyan beteg, elkaphatta
volna. Mert hát nem Margot Bamborough volt az utolsó, akit Creed elrabolt,
gondolom, erről tud mindent. Andrea Hootont azután vitte el, hogy
Bamborough-t elrabolta. Amikor letartóztatták, és behatoltak a lakásba, és
látták, mi van ott az alagsorban… a kínzóeszközöket, meg a képeket, amiket
a nőkről csinált… akkor bevallotta, hogy volt, amelyiket hónapokig élve
tartotta fogva, csak aztán ölte meg. Apát nagyon megrázta, amikor ez



kiderült. Folyton ezen járt az agya, azt gondolta, ha hamarabb elkapta volna,
Bamborough és Hooton is talán még mindig élnének. Nem bocsátotta meg
magának, hogy úgy belebonyolódott a…

Gregory hirtelen elhallgatott.
– …hogy úgy összezavarodott, tudja.
– Tehát az édesapja még a felépülése után is azt gondolta, hogy Creed

rabolta el Margot-t?
– Ó, igen, határozottan – bólogatott Gregory, kissé meg is lepődve, hogy

ez egyáltalán kérdéses lehet. – Mindenki mást kizártak, nem? Az exszeretőt, a
simlis beteget, aki bele volt bolondulva, mind tisztázták magukat.

Strike inkább nem azt felelte erre, amit gondolt: hogy Talbot sajnálatos
betegsége miatt értékes hónapok teltek el, a gyanúsítottak pedig, köztük
Creed is, ezalatt elrejthették a holttestet, eltüntethettek bizonyítékokat,
finomíthatták az alibijüket, vagy akár mindezeket együtt. A belső zsebéből
előhúzta azt a lapot, amelyre Talbot a Pitman-féle gyorsírással a feljegyzését
írta, és odanyújtotta Gregorynak.

– Valamit meg akartam öntől kérdezni. Ez, gondolom, az édesapja
kézírása?

– Honnan szerezte ezt? – kérdezte Gregory, és óvatosan elvette tőle a lapot.
– A rendőrségi dossziéból. Azt jelenti: „És ez az utolsó közülük, a

tizenkettedik, és a kör bezárul, ha meglesz a tizedik” … aztán egy ismeretlen
szó… „Baphomet. Beírni az igaz könyvbe” – olvasta Strike. – Azt szeretném
tudni, mond-e ez önnek valamit.

Ebben a pillanatban egy különösen nagy csattanás hallatszott az emeletről.
Egy gyors „elnézést” után Gregory letette a lapot a teástálca tetejére, és sietve
kiment a szobából. Strike hallotta, ahogy felmegy a lépcsőn, aztán a szidást
is. Úgy tűnt, az egyik lány felborított egy fiókos szekrényt. Magas
hangocskák mentegetőztek és lendültek együtt ellentámadásba.

A fehér függönyön keresztül Strike most látta, hogy egy régi Volvo áll
meg a ház előtt. Molett, középkorú nő szállt ki belőle tengerészkék
esőkabátban, utána két fiú, akik Strike tippje szerint tizennégy-tizenöt évesek
lehettek. A nő a csomagtartóhoz ment, kivett két sporttáskát és számos aldis
bevásárlószatyrot. Szólnia kellett a fiúknak, akik komótosan már meg is
indultak a ház felé, hogy segítsenek.

Gregory pont akkor ért vissza a nappali ajtajába, amikor a felesége belépett
a házba. Az egyik tizenéves fiú Gregory mellett betolakodva valami olyan
álmélkodással nézte az idegent a nappaliban, mintha az állatkertből elszökött



állatot látna.
– Heló – köszönt Strike.
A fiú csodálkozva Gregoryhoz fordult.
– Ez meg ki? – kérdezte Strike-ra mutatva.
Megérkezett a második fiú is, és pont ugyanolyan álmélkodással vegyes

gyanakvással nézegette Strike-ot.
– Az úr Mr. Strike – felelte Gregory.
A felesége is megjelent a két fiú között, és a kezét a vállukra téve erővel

elkormányozta őket. Közben rámosolygott Strike-ra.
Gregory becsukta az ajtót maga után, és visszaült a fotelbe. Egy pillanatra

mintha meg is feledkezett volna róla, miről is beszéltek Strike-kal, mielőtt
felment az emeletre, de aztán a tekintete odatévedt az apja kézírásával telirótt
papírlapra a pentagrammákkal meg a Pitman-féle gyorsírással írt
mondatokkal.

– Tudja, honnan ismerte apám a Pitman-féle gyorsírást? – kérdezte
erőltetett vidámsággal. – Édesanyámék tanulták a titkárnői tanfolyamon,
úgyhogy megtanulta ő is, hogy ki tudja kérdezni. Jó férj volt… és jó apa is –
tette még hozzá, kicsit dacosan.

– Úgy veszem ki – bólintott Strike.
Egy kicsit megint egyikük sem szólt.
– Nézze – kezdte Gregory. – Annak idején nem közölték a sajtóval apa

betegségének a… részleteit. Jó zsaru volt, és nem az ő hibája, hogy beteg lett.
Édesanyám még él. Teljesen összetörné, ha ez most mind kiderülne.

– Én megértem…
– Nos, nem vagyok biztos benne, hogy valóban megérti – vágott közbe

Gregory kicsit elpirulva. Udvarias, szelíd embernek tűnt, és egyértelműen
látszott, hogy ez a határozott kijelentés némi erőfeszítésébe került. – Creed
egyes áldozatainak a családja, később… nagyon sok neheztelés áradt apámra.
Őt hibáztatták, hogy nem kapta el Creedet, hogy elcseszte az egészet.
Leveleket írtak az otthoni címére, hogy szégyellje magát. Anya és apa a
végén el kellett költözzenek… Amit a telefonban mondott, abból azt hittem,
apám elméletei érdeklik, nem az ilyen… dolgok – intett a pentagrammákkal
teleírt papírlap felé.

– Engem nagyon is érdekelnek az apja elméletei – vágta rá Strike. Aztán
úgy döntött, egy kis kétszínűségre van most szükség, vagy legalábbis a
tények más kontextusba helyezésére, és hozzátette: – A nagy része annak,
amit az apja a jegyzeteiben ír, tökéletesen megalapozott. A szükséges



kérdéseket tette fel, és észrevette…
– A száguldó furgont! – vágta rá gyorsan Gregory.
– Pontosan – bólintott Strike.
– Esett az eső, pontosan mint azokon az estéken, amikor Vera Kennyt és

Gail Wrightmant elrabolták.
– Így van – bólintott ismét Strike.
– Az a két nő, akik mintha dulakodtak volna… – folytatta Gregory. – Az

az utolsó beteg, a nő, aki férfinek nézett ki. Úgy értem, ha ezt mind tekintetbe
veszi az ember…

– Épp erről beszélek – szúrta közbe Strike. – Az apja lehet, hogy beteg
volt, de felismerte, mi releváns és mi nem. Én csak azt akarom kideríteni, ez a
gyorsírásos rész nem valami olyanra utal-e, amiről tudnom kellene.

Gregory arcáról most lehervadt valamennyi izgalom.
– Nem – felelte. – Nem olyanra. Ebben csak a betegség jelent meg.
– Azért tudja – kezdte lassan Strike –, nem az ön apja volt az egyetlen, aki

valami sátáni alaknak látta Creedet. A legjobb életrajzának a címe…
– A Paradise Park démona.
– Pontosan. Creed és Baphomet valóban sokban hasonlít egymásra –

jelentette ki Strike.
Az ezt követő csendben jól hallhatták, ahogy az ikrek lerohannak a

lépcsőn, és hangosan arról faggatják a nevelőanyjukat, hozott-e csokikrémet.
– Nézze… nagyon szeretném, ha be tudná bizonyítani, hogy Creed tette –

szólalt meg végül Gregory. – Bizonyítaná, hogy apának végig igaza volt.
Nem lenne abban semmi szégyellnivaló, ha kiderül, hogy Creednek sikerült
átvernie. Lawsont is sikerült, mindenkit sikerült. Tudom, hogy Creed lakásán
nem volt semmi nyoma Margot Bamborough-nak, de azt se mondta meg
soha, hová rejtette Andrea Hooton ruháit és ékszereit. A vége felé folyton
máshogy szabadult meg a holttestektől. Hootonnal nem volt szerencséje,
hogy ledobta a parti sziklákról; nem volt szerencséje, túl hamar rátaláltak.

– Ez mind így van – erősítette meg Strike.
A nyomozó kortyolt egyet a teájából, Gregory pedig szórakozottan a

körmét rágicsálta. Eltelt egy egész perc, mire Strike eldöntötte, hogy még egy
lökésre van szükség.

– Ez a megjegyzés, hogy valamit át kell írni az igaz könyvbe…
Gregory kicsit összerezzent, és Strike ebből már tudta, hogy a közepébe

trafált.
– …és azon gondolkodtam, nem lehet-e, hogy az apjának máshol is voltak



jegyzetei, nem csak a hivatalos dossziéban… és hogyha így volt… – folytatta
Strike, amikor Gregory nem felelt –, …az nincs-e meg még valahol.

Gregory nyugtalan pillantása most megint megállapodott Strike-on.
– Jól van, rendben – mondta. – Apa úgy gondolta, hogy valami

természetfelettit üldöz. Ezt mi sem tudtuk egészen a legvégéig, amíg fel nem
ismertük, mennyire rosszul van. Sót szórt szét a hálószobánk előtt minden
este, hogy Baphometet távol tartsa! A vendégszobában itthoni dolgozószobát
alakított ki, legalábbis anya ezt hitte, de az ajtót mindig bezárva tartotta.
Aznap este, amikor elvitték – folytatta nagyon nyugtalan arccal –, hirtelen
kirohant onnan, és kiabált is. Felverte az egész családot. Az öcsémmel
kijöttünk a lépcsőre. Apa nyitva hagyta a vendégszoba ajtaját,
pentagrammákat láttunk mindenütt a falon meg égő gyertyákat. Felszedte a
szőnyeget, és varázskört rajzolt a padlóra valami mágikus szertartáshoz, és
azt állította… nos, azt állította, megidézett valamiféle démoni lényt…

– Anya hívta a mentőket, akik ki is jöttek, és… nos, a többit tudja.
– Ez szörnyen megrázó lehetett önöknek – mondta Strike.
– Hát igen. Az volt. Amíg apát bent tartották a kórházban, anya

kitakarította a szobát, elrakta a tarot-kártyáit meg az összes okkult könyvét,
lefestette a pentagrammákat és a varázskört is. Neki annál is inkább megrázó
lehetett, mert mindketten elkötelezett templomba járók voltak, mielőtt apa
beteg lett…

– Egyértelmű, hogy nagyon rosszul volt – helyeselt Strike. – És ez nem az
ő hibája, de ettől még nyomozó volt, és a jó vadászérzéke megmaradt. Ez
világos számomra a hivatalos dossziéból. De ha van valahol egy másik adag
feljegyzés, különösen, ha ebben olyan dolgok lehetnek, amelyek nincsenek
benne a hivatalos dossziéban, akkor azok fontos dokumentumok.

Gregory megint a körmét rágta, feszültnek tűnt. Végül, úgy látszott,
meghozta a döntést.

– Amióta telefonon beszéltünk, azon gondolkodom, hogy talán magának
kéne odaadnom ezt – mondta, felállt, és a sarokban álló, alaposan megtömött
könyvespolchoz ment. A tetejéről levett egy nagy, bőrkötéses, régi típusú
jegyzetfüzetet, amelyet egy madzaggal lehetett körbekötni. – Ez volt az
egyetlen, amit nem dobtunk ki – mondta Gregory, ahogy a könyvet nézte. –
Mert apa nem engedte ki a kezéből, amikor elvitték a mentők. Azt mondta,
fel kell jegyeznie, hogy nézett ki a… Nos, a démon, az, amit megidézett…
Szóval ezt is bevitték vele együtt a kórházba. Hagyták, hadd rajzolja le a
démont, ez segített is az orvosoknak megérteni, mi zajlik a fejében, mert az



elején velük szóba se akart állni. Én ezt mind később tudtam meg, minket az
öcsémmel igyekeztek megvédeni tőle akkor. Amikor apa jobban lett,
megtartotta, mert mindig azt mondta, ha van bármi, amitől sosem felejti el
bevenni a gyógyszert, hát ez az. De szerettem volna személyesen is beszélni
magával, mielőtt eldöntöm.

Strike sikeresen ellenállt a késztetésnek, hogy már nyújtsa is a kezét érte. A
természetesen mogorva arcához mérten próbált együttérzően nézni. Robin
sokkal jobban tudott meleg, empatikus érzelmeket sugározni: amióta együtt
dolgoztak, Strike már számos alkalommal megfigyelhette, ahogy a lány
meggyőzi a makacs tanúkat.

– Ugye érti – szorongatta Gregory még mindig a jegyzetfüzetet, mert
nyilván elhatározta, hogy mindenáron megérteti ezt Strike-kal –, hogy teljes
mentális összeroppanáson ment keresztül?

– Hát persze – bólintott Strike. – Ki másnak mutatta ezt meg?
– Senkinek – felelte Gregory. – Az utóbbi tíz évben fent volt a padláson.

Volt még fent egy-két doboznyi anya és apa régi házából. Milyen vicces,
hogy maga pont akkor bukkan fel, amikor kitakarítjuk a padlást… talán ezt
mind apa intézte így? Talán azt próbálja közölni, hogy odaadhatom ezt
magának?

Strike valami többértelmű mordulással adott hangot az egyetértésének,
hogy Talboték igenis Gregory halott apja sugalmazására takarították ki a
padlást, nem pedig azért, mert újabb két gyereket kell elhelyezniük.

– Vigye el! – bökte ki hirtelen Gregory, és odanyújtotta a jegyzetfüzetet.
Strike-nak úgy tűnt, megkönnyebbülést lát rajta, hogy már valaki másnál van.

– Nagyon köszönöm a bizalmát. Ha találok benne bármit, aminek a
megértésében, úgy gondolom, hogy ön segíthetne, felhívhatom újra?

– Igen, persze! – felelte Gregory. – Az e-mail-címemet tudja… és
megadom a mobilszámomat is…

Öt perccel később Strike már az előszobában rázott kezet Mrs. Talbottal, és
készült visszaindulni az irodába.

– Nagyon örülök, hogy megismerhetem! – mondta neki az asszony. – És
örülök, hogy odaadta azt az izét magának. Az ember sose tudhatja, nem?

Strike pedig, a jegyzetfüzettel a kezében, egyet is értett, hogy bizony sose.
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S midőn jó Britomart a bánatát
magából mérges harcban adta ki,
elillant mind a gyászos kín köde…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Robin mostanában számos hétvégéjét áldozta a nyomozóiroda ügyeinek, és
Strike ragaszkodott hozzá, hogy a következő keddet és szerdát kivegye
szabadságnak. Hiába ajánlotta fel, hogy azért bejön az irodába, és
áttanulmányozzák a jegyzetfüzetet, amit Strike Gregory Talbottól kapott, meg
rendesen átnézik a rendőrségi iratok utolsó dobozát, amelybe még
egyiküknek sem volt ideje betekinteni, a rangidős nyomozó szigorúan nemet
mondott erre. Strike tudta, hogy ebben az évben már nincs is annyi nap, hogy
Robin kivehesse az összes megmaradt szabadnapját, de azért eltökélte, hogy
kiad neki, amennyit csak lehetséges.

Pedig ha Strike azt gondolta, Robinnak örömet okoznak ezek a
szabadnapok, hát tévedett. A lány a keddet olyan hétköznapi dolgokkal
töltötte, mint a mosás és a bevásárlás, szerda reggel pedig elindult otthonról
az eddig kétszer elhalasztott találkozóra az ügyvédjével.

Amikor elmondta a szüleinek a hírt, hogy Matthew-val elválnak, alig több
mint egy évvel azután, hogy összeházasodtak, az édesanyja és édesapja azt
akarták, forduljon egy harrogate-i ügyvédhez, aki a család régi barátja volt.

– De hát Londonban lakom, miért fordulnék egy yorkshire-i ügyvédhez?
Robin egy Judith nevű, negyvenes évei végén járó ügyvédnőt választott:

száraz humora, tüsi ősz haja, vastag fekete keretes szemüvege nagyon
kedvesnek tűnt az első találkozásukkor. De az azóta eltelt tizenkét hónap
során némileg elcsitultak ezek a kellemes érzései. Nehéz volt kedvelni
valakit, akinek az a dolga, hogy továbbítsa neki a Matthew ügyvédjétől
érkezett makacs és agresszív üzeneteket. Ahogy múltak a hónapok, Robinnak



feltűnt, hogy Judith időnként elfelejt vagy rosszul emlékszik egyes
részletekre a válóperes ügyükről. Ő maga mindig igyekezett azt a benyomást
kelteni az ügyfelekben, hogy mindig az ő ügyük az első számú feladata; most
óhatatlanul is az jutott eszébe, vajon Judith is jobban odafigyelne-e, ha ő
gazdagabb lenne.

Robin szüleihez hasonlóan kezdetben Judith is úgy vette, ez gyors és
könnyű válás lesz, két aláírás meg egy kézfogás. A pár alig több mint egy
évig volt házas, és nem voltak gyerekek, még egy háziállaton sem lehetett
huzakodni. Robin szülei még abban is reménykedtek, hogy Matthew, akit
gyerekkora óta ismertek, most nyilván szégyelli magát a hűtlensége miatt, és
majd igyekszik azzal kompenzálni, hogy nagylelkűen és méltányosan
viselkedik a válás során. De ahogy az édesanyjában egyre nőtt a düh az
exveje iránt, Robin úgy kezdett egyre jobban rettegni a hazatelefonálástól.

A Stirling és Cobbs ügyvédi iroda húszperces sétára volt Robin
albérletétől, a North End Roadon. Robin nyakig felhúzta a jó meleg kabátja
cipzárját, és kezében az esernyőjével úgy döntött, pusztán a mozgás kedvéért
gyalog megy. Újabban annyi hosszú-hosszú órát töltött a kocsiban ülve, míg
a meteorológus háza előtt Képeslapra várt. Igazából legutóbb akkor sétált egy
egész óráig, amikor elment az Arcképtárba. Az sem vezetett sehová, csak
egyetlen kis részlet volt érdekes, de ezt Robin nem vette figyelembe, mert
Strike azt tanította neki, ne bízzon a nem nyomozó nagyközönség által oly
romantikusan kezelt megérzéseiben. Szerinte ezek az esetek legnagyobb
részében csak a személyes elfogultságból és ábrándozásból származnak.

Fáradt volt, csüggedt, és nagyon jól tudta, hogy Judithtól sem fog semmi
olyasmit megtudni, ami akár csak kicsit is felvidítaná. Épp egy fogadóiroda
mellett sétált el, amikor megcsörrent a telefonja. A szokásosnál kicsit tovább
tartott, amíg kihámozta a zsebéből, mert most kesztyű volt rajta, és így
valamelyest kétségbeesett lehetett a hangja, ahogy felvette az ismeretlen
számról érkező hívást:

– Igen, tessék! Robin Ellacott vagyok!
– Oh, jó napot… Itt Eden Richards.
Robin egy pillanatig úgy érezte, ha megfeszül, se tudja felidézni, ki az az

Eden Richards. A nő a vonal másik végén mintha megérezte volna, hogy ez a
probléma, mert így folytatta:

– Wilma Bayliss lánya. Maga küldött nekünk üzeneteket a testvéreimmel.
Hogy szeretne velünk beszélni Margot Bamborough-ról.

– Ó, igen, igen, persze, nagyon köszönöm, hogy felhívott! – Robin háttal



beállt a fogadóiroda kapualjába, és egy ujjával befogta a másik fülét, hogy
kizárja a forgalom zaját. Most már emlékezett: Eden a legidősebb Wilma
gyerekei közül, a munkáspárti önkormányzati képviselő Lewishamben.

– Nos – mondta Eden Richards –, hát, attól tartok, mi nem szeretnénk
magával beszélni. És ezt mindannyiunk nevében mondom, rendben?

– Nagyon sajnálom – felelte Robin. – De csak hogy egyértelmű legyen, mi
csak a vallomásokat ellenőrizzük, amelyeket Margot…

– Anyánk nevében nem beszélhetünk – jelentette ki Eden. – Ő pedig halott.
Igazán sajnáljuk Margot lányát, de nem szeretnénk felhánytorgatni ezeket a
dolgokat… ezeket nem akarjuk különösebben feleleveníteni, a családból
senki sem akarja. Kicsik voltunk még, amikor Margot eltűnt. Rossz időszak
volt nekünk. Tehát a válaszunk nem, rendben?

– Megértem – erősítette meg Robin. – De szeretném, ha még egyszer
meggondolnák. Nem kérjük önöket, hogy bármi személyesről…

– De igen – vágott közbe Eden. – Dehogynem kérnek. Mi pedig nem
akarunk, rendben? Maguk nem rendőrök. Egyébként pedig, a legkisebb
húgom épp kemoterápián esik át, szóval nagyon kérem, hogy hagyják békén!
Semmi szüksége erre. Nekem most mennem kell. A válaszunk nem, rendben?
És kérem, ne keresse többet egyikünket sem!

Azzal letette.
– Hát ez szar! – mondta ki hangosan Robin.
A dobermann gazdája, aki pontosan abból szedett fel épp egy jókora

adagot a járdáról, felnézett rá.
– Ne is mondja, drágám!
Robin erőltetetten rámosolygott, zsebre vágta a telefonját, és továbbment.

Amikor nem sokkal később belépett a Stirling és Cobbs ügyvédi iroda
üvegajtaján, még mindig azon tanakodott, nem kezelhette volna-e jobban
Eden hívását.

– Nnnos – kezdte Judith öt perccel később, amikor Robin már ott ült vele
szemben az iratszekrényekkel telezsúfolt, aprócska irodájában. Ezt az
egyetlen szótagot is hosszú csend követte, míg az ügyvédnő áttekintette az
előtte heverő dokumentumokat, és felelevenítette az ügy részleteit. Robin
csak nézte. Sokkal szívesebben ült volna még öt percig a váróban, mint hogy
végig kelljen néznie, ahogy az ügyvédje mintegy mellékesen és sietve
áttekinti mindazt, ami neki olyan sok fájdalmat okozott.

– Öööömmm, igen – szólalt meg Judith. – Igeeen… csak megnézem,
hogy… igen, kaptunk választ a 14-én elküldött levelünkre, mint az e-



mailemben írtam, tehát ön nyilván tudja, hogy Mr. Cunliffe nem kívánja
módosítani az álláspontját a közös bankszámla tekintetében.

– Igen – felelte Robin.
– Tehát én tényleg úgy gondolom, ideje lenne belekezdeni a békéltetésbe –

jelentette ki Judith Cobbs.
– És mint a válasz-e-mailemben írtam – Robin nem volt benne biztos, hogy

Judith olvasta –, én nem gondolom, hogy a békéltetés bármin segítene.
– És pontosan ezért akartam önnel személyesen beszélni – felelte

mosolyogva Judith. – Gyakran tapasztaljuk, hogy amikor a feleknek le kell
ülniük egymással, és maguknak válaszolni, különösen pártatlan tanúk
jelenlétében… hiszen természetesen én is ott leszek önnel… akkor sokkal
kevésbé viselkednek makacsul, mint a levelezés során.

– De épp ön mondta – ismételte Robin (dübörgött a szívverése a fülében:
ezeknél a beszélgetéseknél egyre gyakrabban érezte úgy, hogy meg sem
hallották, amit mondott) –, amikor legutóbb konzultáltunk… egyetértettünk
abban, hogy úgy tűnik, Matthew elszánta magát, hogy bíróság elé viszi az
ügyet. Valójában nem is érdekli a közös bankszámla. Tízszer többet tud erre
költeni, mint én. Csak le akar győzni. Azt akarja, hogy a bíró is megerősítse,
valóban a bankszámlájáért mentem hozzá. Ha lesz a kezében egy végzés
arról, hogy ez a válás az én hibám, akkor úgy érzi, megérte rákölteni azt a
pénzt.

– Könnyű dolog – válaszolt Judith még mindig mosolyogva – az
elképzelhető legrosszabb motivációt tulajdonítani a volt partnereknek, de ő
nyilvánvalóan egy intelligens…

– Az intelligens emberek épp olyan rosszindulatúak tudnak lenni, mint
bárki más.

– Igaz – bólintott Judith, de még mindig az érződött rajta, hogy csak
igyekszik Robin kedvére tenni. – De ha nem is hajlandóak megpróbálni sem a
békéltetést, az mindkettejük számára rossz lépés. Nincs bíró, aki jó szemmel
nézné az olyanokat, akik meg sem próbálnak a bíróság közbenjárása nélkül
megegyezni.

Az igazság, amit talán Judith és Robin is ugyanolyan jól tudott, az volt,
hogy Robin rettegett leülni Matthew-val és azzal az ügyvéddel szemben, aki
azokat a hűvös, fenyegető leveleket írta.

– Megmondtam neki, hogy nem kell az örökség, amit az anyja után kapott
– kezdte Robin. – Én csak annyit akarok a közös bankszámláról, amennyit az
én szüleim beleadtak az első közös ingatlanunkba.



– Igen – válaszolta Judith, immár talán némi unalommal. Robin jól tudta,
hogy pontosan ugyanezt mondta neki minden találkozásuk alkalmával. – De
mint tudja, az ő álláspontja…

– Az, hogy én gyakorlatilag semmilyen bevételt nem hoztam a közös
háztartásba, így ő inkább megtartja az egészet, merthogy ő szerelemből kötött
házasságot, én meg csak valami aranyásó vagyok.

– Ez nyilván felkavaró önnek – mondta Judith, és már nem mosolygott.
– Tíz évig voltunk együtt! – folytatta Robin, és igyekezett higgadt maradni,

bár nem nagy sikerrel. – Amikor ő tanult, én meg dolgoztam, mindent én
fizettem! Meg kellett volna tartanom a blokkokat?

– Ezt feltétlenül használhatjuk érvként a békéltetés…
– De ezzel csak felhergelnénk.
Az arcához emelte a kezét, kizárólag azért, hogy elbújhasson mögé.

Hirtelen veszélyesen közel érezte a sírást.
– Jó, rendben, próbáljuk meg a békéltetést.
– Azt gondolom, ez a legértelmesebb lépés – mosolygott most megint

Judith Cobbs. – Akkor kapcsolatba lépek a Brophy, Shenstone és…
– Gondolom, így legalább lesz alkalmam közölni Matthew-val, mekkora

szarházi – mondta Robin hirtelen dühvel.
Judith felnevetett kicsit.
– Ó, azt tanácsolnám, azt semmiképp se tegye! – mondta.
Komolyan, azt tanácsolná?, gondolta Robin, megint hamis mosolyt öltött

az arcára, és már állt is fel.
Heves, nyirkos szél fújt, amikor kilépett az ügyvédi irodából. Robin

megindult vissza a Finborough Roadra, de aztán a hideg szélben szinte
érzéketlenné vált az arca, és a haja is összevissza lobogott, és végül betért egy
kis kávézóba, ahol saját egészséges táplálkozási szabályaira fittyet hányva
kért egy nagy lattét és egy csokis brownie-t. Leült, és csak bámult ki az eső
áztatta utcára, élvezte a süti és a kávé nyújtotta kényelmet, míg megint meg
nem csörrent a telefonja.

Strike hívta.
– Hahó! – köszönt Robin egy falat brownie-val a szájában. – Elnézést.

Eszem.
– Bár én is ehetnék – felelte Strike. – Már megint itt vagyok a francos

színház előtt. Asszem, Barclay-nak igaza van, nem jutunk sehová
Ugribugrival. Vannak viszont Bamborough-s híreim!

– Nekem is! – nyögte ki Robin, miután sikerült lenyelnie a falatot. – De



nem jók. Wilma Bayliss gyerekei nem akarnak beszélni velünk.
– A takarítónő gyerekei? Miért nem?
– Amikor meghalt, Wilma már nem takarítónő volt! – emlékeztette Robin.

– Hanem szociális munkás.
Robin már közben azon gondolkodott, miért érezte szükségét kijavítani.

Talán azért, mert ha Wilma Baylisst lehet örökre takarítónőnek nevezni,
akkor ő maga meg örökre „helyettes titkárnő” maradhat.

– Jó, jó, szóval miért nem akarnak beszélni velünk a szociális munkás
gyerekei? – kérdezte Strike.

– Amelyik felhívott, Eden, a legidősebb, azt mondta, nem akarják
felhánytorgatni ezt az időszakot, mert nehéz periódus volt a családnak. Azt
mondta, ennek semmi köze Margot-hoz… de aztán ellent is mondott
magának, amikor megemlítettem, hogy mi csak Margot-ról akarunk
beszélni… a pontos megfogalmazásra nem emlékszem, de az volt a lényeg,
hogy ha beszélnének Margot eltűnéséről, akkor muszáj lenne személyes
családi dolgokról is.

– Hát, az apjuk börtönben volt a ’70-es évek elején, Margot meg
noszogatta Wilmát, hogy hagyja el – tűnődött Strike. – Valószínűleg erről
van szó. Gondolja, hogy érdemes lehet visszahívni? Próbálkozni még egy
kicsit?

– Szerintem nem fogja meggondolni magát.
– És azt mondta, hogy a testvérei nevében is nyilatkozik?
– Igen. És az egyikük épp kemoterápiás kezelést kap. Azt külön kérte,

hogy őt hagyjam békén.
– Jól van, őt hagyja ki, de valamelyik másikkal talán meg lehetne még

próbálkozni.
– Az felbosszanthatja Edent.
– Gondolom, de hát most már nincs vesztenivalónk, nem?
– Gondolom – felelte Robin. – Na és magának milyen hírei vannak?
– A rendelő védőnője meg a recepciós, az, amelyik nem Gloria Conti…
– Irene Bull – vágta rá Robin.
– Irene Bull, most már Irene Hickson, pontosan… nos, ők mindketten

örömmel beszélnek velünk. Mint kiderült, jó barátnők a Szent János rendelős
idők óta. Irene örömmel vendégül látja Janice-t is meg minket is szombat
délután. És szerintem ketten kellene mennünk.

Robin kihangosította a hívást, hogy meg tudja nézni a telefonon a
beosztást. Szombatra a következő volt beírva: Strike szülinap / Dupla



barátnője.
– Elvileg Dupla barátnőjét kéne követnem – felelte, és újra a füléhez

emelte a készüléket.
– Hagyja a francba, Morris majd megcsinálja – vágta rá Strike. – És akkor

vezethetne maga… ha nem bánja – tette hozzá, Robin pedig elmosolyodott.
– Nem, nem bánom – mondta.
– Na, remek! – zárta le Strike a témát. – Hát akkor élvezze ki a

szabadnapját!
Azzal letette. Robin fogta a maradék brownie-ját, és lassan elfogyasztotta,

minden egyes falatot kiélvezve. Hiába állt előtte a békéltetés Matthew-val,
nyilván az oly rég aktuális csokibevitel is hozzájárult, hogy sokkal jobb
kedve volt, mint tíz perccel ezelőtt.
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Amott hites barátom meglelém,
midőn a bánat ült a vállain,

s hogy felderítsem, társává tevém
magam, legyek vigasz siralmain.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike sosem mondta senkinek, ha közeledett a születésnapja, és ha már itt
volt, akkor sem jelentette be soha. Nem azért, mert nem szerette, ha valaki
emlékszik rá, sőt, sokkal jobban elérzékenyült ilyenkor, mint azt látni
engedte; de ösztönösen utálta az előre megtervezett ünneplést és az erőltetett
vidámságot, és minden béna dolgok legbénábbikának tartotta, ha a „Boldog
szülinapot!”-dalocskát éneklik neki.

Amilyen régre csak vissza tudott emlékezni, a születésnapja mindig
kellemetlen emlékeket ébresztett benne, amelyekre általában sikerült nem
gondolnia. Gyerekkorában az anyja időnként elfelejtett neki ajándékot venni.
A biológiai apja sosem adta jelét, hogy egyáltalán tudna erről a napról. A
születésnapok elválaszthatatlanul összekapcsolódtak a fejében a réges-rég
részévé vált tudással, hogy a létezése egy véletlen következménye, genetikai
állományát bíróságon vizsgálták, és maga a születése is „kibaszottul
rettenetes volt, drágám, ha a férfiaknak kéne ezen keresztülmenniük, egy
éven belül kihalna az emberiség!”

A húga, Lucy szemében egyenesen kegyetlen dolog lett volna
üdvözlőkártya, ajándék, telefonhívás, vagy ha lehetséges, ünneplés vagy
legalább egy ebéd nélkül hagyni egy születésnapot. Strike általában pontosan
ezért hazudott Lucynek: úgy tett, mintha lenne programja, hogy ne kelljen
kiutaznia hozzájuk Bromley-ba, és részt venni egy újabb családi vacsorán,
amelyet a lány sokkal jobban élvez, mint ő maga. Nem is olyan rég örömmel
ünnepelt volna rendelt kajával a barátainál, Nicknél és Ilsánál, de Ilsa most



felvetette, hogy jöhetne vele Robin is, és mivel Strike már jóval ezelőtt
eldöntötte, hogy Ilsa egyre nyíltabb kísérleteit arra, hogy összehozza őket,
csak az általános elutasítással háríthatja el hatékonyan, most úgy tett, mintha
Lucyékhez menne. Már csak az az egyetlen, örömtelen reménye maradt a 39.
születésnapjára, hogy hátha Robin is elfelejtette, mert ez ellensúlyozná, hogy
ő elfelejtette Robinét, és kvittek lehetnének.

Péntek reggel lement a vaslépcsőn az irodába, és nagy meglepetésére két
csomagot és négy borítékot talált a szokásos posta mellett Pat asztalán. A
borítékok mind különböző színűek voltak. Úgy tűnt, a barátai és családtagjai
szerették volna, ha biztosan eljutnának hozzá a jókívánságaik még a hétvége
előtt.

– Magának születésnapja van? – kérdezte Pat azon a mély, reszelős
hangján, gépelés közben le sem véve a szemét a képernyőről, az elektromos
cigarettával szokás szerint a fogai között.

– Majd holnap – felelte Strike, és megnézte az üdvözlőkártyákat. Hármon
felismerte a kézírást, de a negyediken nem.

– Isten éltesse! – morogta Pat a billentyűkattogás háttérzajában. – Miért
nem mondta.

Strike-ban feltámadt valami huncut szellem.
– Miért, akkor sütött volna nekem tortát?
– Nem – vágta rá Pat közönyösen. – De egy kártyát lehet, hogy vettem

volna magának.
– Akkor még szerencse, hogy nem mondtam. Egy fával kevesebbet kellett

kivágni miattam.
– Nem olyan nagy kártyára gondoltam – felelte Pat mosoly nélkül, és

rendületlenül tovább gépelt.
Strike halvány vigyorral fogta a kártyáit és csomagjait, és bevonult a belső

irodába; aztán később, estefelé felvitte őket a lakásába, de még akkor sem
nyitotta ki.

Amikor 23-án felébredt, a gondolatai leginkább akörül forogtak, hogy ma
mennek Robinnal Greenwichbe, és csak akkor jutott eszébe, milyen nap is
van, amikor az asztalon meglátta az ajándékokat és az üdvözlőkártyákat. Az
egyik csomagban egy pulóver volt Tedtől és Joantól, a másikban meg egy
másik Lucytől. Ilsa, Dave Polworth, és a féltestvére, Al mind vicces kártyákat
küldtek, amelyeken nevetni ugyan nem nevetett, de legalább egy kicsit
felvidították.

Kivette a borítékból a negyedik kártyát. Az elején egy véreb képe volt, és



Strike ezen néhány másodpercig el is gondolkodott: vajon miért választotta
ezt az illető? Sosem volt kutyája, és míg a kutyákat talán egy kicsivel jobban
kedvelte, mint a macskákat, mivel a hadseregben néha dolgozott velük, azt
azért nem mondta volna, hogy a kutyák szeretete a személyiségének fontos
része. Kinyitotta a kártyát, és meglátta a beleírt üdvözletet:
 

 
Strike néhány pillanatig csak bámulta a szavakat, pont olyan üres volt a feje,
mint a kártya másik, belső oldala. Amikor utoljára látta az apja kézírását, teli
volt nyomva morfiummal a lába elvesztése után. Gyerekkorában időnként
meglátta az aláírását az anyjának érkezett jogi papírokon. Akkor mindig
álmélkodva bámulta ezt a nevet, mintha tényleg az apja valamely részét
pillantotta volna meg, mintha a tinta vér lenne, konkrét bizonyíték, hogy az
apja élő emberi lény, nem valami mítosz.

Nagy hirtelen elfutotta a düh, de olyan erősen, hogy maga is meglepődött
rajta: düh annak a kisfiúnak a nevében, aki a lelkét is eladta volna, ha akkor
kaphatott volna szülinapi üdvözlőlapot az apjától. Régen kinőtt már a
vágyakozásból, hogy bármilyen kapcsolata is legyen Jonny Rokebyvel, de
még jól emlékezett arra az éles fájdalomra, amelyet gyerekként oly gyakran
okozott neki az apja állandó, kérlelhetetlen hiánya. Mondjuk, amikor az
általános iskolában apák napi üdvözlőkártyákat készítettek, vagy amikor
idegen felnőttek kérdezgették arról, miért nem találkozik Rokebyvel soha,
vagy amikor a többi gyerek Deadbeats-számokat énekelve gúnyolódott rajta,
és azt vágták a fejéhez, hogy az anyja csak azért lett terhes, hogy Rokeby
pénzére rátegye a kezét. Emlékezett a szinte sajgó áhítozásra, amelyet mindig
a születésnapján és karácsonykor érzett leginkább, hogy küldjön valamit az
apja, vagy legalább hívja fel, vagy csináljon bármit, amiből Strike
megbizonyosodhat afelől, hogy tudja, ő létezik egyáltalán. Gyűlölte ezeknek
a fantáziaképeknek az emlékét, még az örök megvalósulatlanságuk
fájdalmának emlékénél is jobban, de legjobban mégis a reménykedő
hazugságokra utált emlékezni, amelyeket magának próbált bebeszélni.
Nagyon kiskorában mentségeket keresett az apjának: biztos nem tudta, hogy
megint elköltöztek, biztos rossz címre küldte a dolgokat, biztos meg akart



vele ismerkedni, csak hát nem találta sehol.
Ugyan hol volt Rokeby, amikor a fia még nem volt senki? Hol volt Rokeby

minden egyes alkalommal, amikor Leda élete megint kisiklott valahogy, és
megint Ted és Joan siettek az ő megmentésére? Hol volt a több ezer
alkalommal, amikor a jelenléte akár valami igazit, valami őszintét is
jelenthetett volna a fiúnak, és nem csak a sajtóban próbált volna jobb színben
feltűnni vele?

Rokeby szó szerint nem tud semmit a fiáról azon kívül, hogy nyomozó, és
ezért van a kibaszott véreb a kártyán. Baszódj meg, és baszd meg a kibaszott
kártyádat! Strike félbetépte, aztán negyedbe, és a darabokat a szemetesbe
dobta. Ha nem akarta volna elkerülni, hogy beinduljon a tűzjelző, el is égette
volna őket.

Egész délelőtt vibrált benne a düh, mintha elektromos áram lenne. Utálta
ezt a dühét is, mivel az derült ki belőle, hogy Rokebynek még mindig van
rajta valami érzelmi fogása; és mire elindult az Earl’s Courthoz, ahol Robin
majd felveszi, nem állt távol tőle, hogy azt kívánja: bár sose találták volna ki
a születésnapokat.

Úgy negyvenöt perccel később Robin kint ült az állomás bejárata előtt a
Land Roverben, és figyelte, ahogy Strike kilép, kezében a bőrkötéses
jegyzetfüzet; és meg is jegyezte magában, hogy legalább a szokásos
mértékben tűnik morcosnak.

– Boldog szülinapot! – mondta neki, amikor Strike kinyitotta a kocsi
ajtaját. Rögtön észre is vette a kártyát meg a csomagolópapírba burkolt kis
csomagot a műszerfalon.

Bassza meg.
– Köszönöm – felelte, és még morcosabb arcot vágva bemászott Robin

mellé az anyósülésre.
Robin már indult is.
– A harminckilenc húzta így fel – kérdezte Strike-tól –, vagy történt valami

más is?
Mivel a legkevésbé sem akart Rokebyről beszélni, Strike úgy látta, muszáj

lesz valami erőfeszítést tennie.
– Dehogy, csak fáradt vagyok. Tegnap sokáig fent voltam, átnéztem a

Bamborough-dosszié utolsó dobozát.
– Azt én is meg akartam csinálni kedden, de maga nem hagyta!
– Mert lógtunk magának egy csomó szabadnappal! – válaszolta kurtán

Strike, és feltépte a kártyát tartalmazó borítékot. – És még mindig lógunk.



– Azt tudom, de sokkal érdekesebb lett volna, mint a vasalás otthon!
Strike lepillantott Robin üdvözlőkártyájának elejére, St. Mawest ábrázoló

akvarell volt rajta. Biztos nem volt könnyű ilyet találni itt Londonban,
gondolta.

– Szép! – mondta. – Köszönöm!
Aztán kinyitotta, és elolvasta, mit írt bele a lány:

 

 
Eddig még sosem írt oda puszit jelentő x-et, és Strike-nak tetszett, hogy most
igen. Kissé jobb kedvűen felbontotta a kis csomagot, és egy olyan
fülhallgatót talált benne, amilyet Luke eltört nyáron St. Mawesban.

– Ó, Robin, ez… köszönöm! Ez remek. Azóta sem vettem helyette újat.
– Tudom – felelte Robin. – Észrevettem.
Strike visszatette a kártyát a borítékba, és magában megjegyezte, hogy

most már tényleg valami rendes ajándékot kell majd vennie a lánynak
karácsonyra.

– Ez lenne Bill Talbot titkos jegyzetfüzete? – érdeklődött Robin, oldalvást
a Strike ölében heverő bőrkötéses könyvre pillantva.

– Úgy bizony. Megmutatom, miután Irene-nel és Janice-szel beszéltünk.
Teljes bolondéria. Tele bizarr rajzokkal meg szimbólumokkal.

– Na és a rendőrségi dosszié utolsó doboza? Volt benne bármi érdekes? –
kérdezte Robin.

– Hát, már amilyen érdekes abban bármi. Egy adag 1975-ös jegyzet
odakeveredett a későbbi anyagba. Volt benne egy-két érdekes részlet.
Például, hogy a rendelő takarítónőjét, Wilmát, Margot eltűnése után néhány
hónappal kirúgták, de kis értékű lopás és nem italozás miatt, ahogy Gupta
mesélte. Kisebb pénzösszegek tűntek el táskákból meg tárcákból. Azt is
megtudtam, hogy Anna második születésnapján Phippséket felhívta egy nő,
aki azt állította, hogy ő Margot.

– Jézusom, ez szörnyű! – nézett nagyot Robin. – Telefonbetyár?
– A rendőrség arra jutott. Kiderítették, hogy egy marylebone-i

telefonfülkéből jött a hívás. Cynthia vette fel, a gyerekfelügyelőből lett
feleség. A nő azt mondta, Margot beszél, és Cynthia lelkére kötötte, hogy
vigyázzon a kislányára.

– És Cynthia úgy gondolta, tényleg Margot volt?
– A rendőrségnek azt mondta, túlságosan ledöbbent, szinte nem is hallotta,



mit mondott a nő. De úgy gondolta, kicsit tényleg hasonlított a hangja, de
összességében inkább úgy hangzott, valaki utánozni próbálja.

– Hogy jut eszébe bárkinek ilyet csinálni? – kérdezte Robin őszinte
értetlenséggel.

– Mert szarháziak – vágta rá Strike. – Aztán kiderült még az utolsó
dobozból, hogy állítólag látták még páran Margot-t az eltűnése után. Mindet
megcáfolták, de csináltam róluk egy listát, majd elküldöm e-mailben. Nem
zavarja, ha cigizek?

– Nyugodtan – bólintott Robin, Strike pedig letekerte az ablakot. –
Igazából én is elküldtem e-mailben magának egy apró új információmorzsát
tegnap este. Nagyon aprót. Emlékszik Albert Shimmingsre, a helyi virágosra,
aki…

– …akinek a furgonját vélték látni egyesek elszáguldani a Clerkenwell
Green felől? Aha. Hagyott hátra egy feljegyzést, amiben bevallja a
gyilkosságot?

– Sajnos nem, de beszéltem a legidősebb fiával, aki azt mondta, az apja
furgonja biztosan nem Clerkenwellben volt aznap este fél hétkor. Az ő
klarinéttanárának a háza előtt várakozott Camdenben, mert az apja mindig
elvitte péntekenként. Azt mondja, ezt akkor meg is mondták a rendőröknek.
Az apja mindig megvárta kint a kocsiban, és közben kémregényeket olvasott.

– Hát, a klarinétórák nem szerepelnek a jegyzetekben, de Talbot és Lawson
is hitt Shimmingsnek, miután beszéltek vele. Mondjuk, jó, hogy meg tudtuk
erősíteni – tette hozzá, nehogy Robin azt higgye, lebecsüli az ilyen kis
rutinfeladatokat. – Hát, akkor ezek szerint még mindig lehetséges, hogy az a
furgon Dennis Creedé volt, nem?

Strike rágyújtott egy Benson & Hedgesre, kifújta a füstöt az ablakon, és
folytatta:

– És volt némi érdekes anyag erről a két nőről is, akikkel most megyünk
találkozni, az utolsó dobozban. Amik akkor derültek ki, amikor Lawson
átvette az ügyet.

– Komolyan? Azt hittem, Irene fogorvoshoz ment, Janice meg betegeket
látogatott aznap délután, amikor Margot eltűnt.

– Igen, ez volt az eredeti vallomásukban – felelte Strike –, és Talbot nem is
ellenőrizte le egyikük sztoriját sem, simán hitt nekik.

– Gondolom, azért, mert nem hitte, hogy egy nő lehetne az Essexi
Mészáros?

– Pontosan.



Strike a kabátzsebéből előhúzta a saját jegyzetfüzetét, és kinyitotta ott,
ahová kedden jegyzetelt.

– Irene az első vallomásában, amit még Talbot vett fel, azt mondta, a
Margot eltűnése előtti napokban folyamatosan fájt a foga. A barátnője, a
védőnő Janice úgy gondolta, talán tályog lehet, Irene tehát bejelentkezett
sürgősséggel három órára, és fél háromkor jött el a rendelőből. Janice-szel
moziba terveztek menni aznap este, de Irene arca még mindig fel volt
dagadva és fájt is, miután kihúzták a fogát, így amikor Janice felhívta, hogy
megtudja, mi volt a fogásznál, és kiderítse, akar-e így is moziba menni este,
Irene azt felelte, hogy inkább otthon maradna.

– Nem voltak mobiltelefonok – gondolkodott el Robin. – Mennyire más
világ!

– Pont erre gondoltam, amikor ezeket néztem át – bólintott Strike is. –
Manapság Irene barátnői percről percre akarnák követni az egészet. Szelfiket
várnának a fogorvosi székből.

– Talbot azt mondta az embereinek, személyesen kereste fel a fogorvost,
hogy leellenőrizze a sztorit, de igazából semmi ilyesmit nem tett. Azon sem
lepődnék meg, ha egy kristálygömbbel nézett volna utána.

– Haha!
– Nem viccelek ám, majd meglátja, mi van a jegyzetfüzetében!
Strike lapozott egyet.
– Szóval, hat hónap múlva Lawson átvette az ügyet, és szisztematikusan

végigment ismét a dossziéban található minden egyes tanún és gyanúsítotton.
Irene megint a fogászos alibit mondta, de fél órával azután, hogy
hazaengedték, bepánikolt, és kérte, hogy beszélhessen megint a nyomozóval.
És ezúttal bevallotta, hogy hazudott. Nem is fájt a foga. Nem is járt a
fogásznál. Azt mondta, rákényszerítettek egy csomó fizetetlen túlórát a
rendelőben, és elege volt belőle, úgy érezte, jár neki egy szabad délután,
úgyhogy fogfájást színlelt, úgy tett, mintha bejelentkezett volna sürgősségi
ellátásra, aztán elment a rendelőből, és a West Enden vásárolgatott kicsit.
Lawsonnak elmondta, hogy csak amikor hazaért (egyébként még a szüleivel
lakott), akkor jutott eszébe, hogy ha most elmegy találkozni a védőnő Janice-
szel, az majd lehet, hogy látni akarja, honnan húzták ki a fogát, vagy
legalábbis arra számít, hogy fel lesz dagadva az arca, szóval amikor Janice
felhívta, hogy akar-e így is moziba menni, hazudott neki, és azt mondta, nem
érzi elég jól magát. Lawson eléggé megszorongatta Irene-t, amennyire a
jegyzeteiből kiderül. Hát nem érti, milyen súlyos dolog ez, hazudni a



rendőrségnek, ennél kevesebbért is letartóztathatnám, satöbbi. Azt is
nekiszegezte, hogy az új sztorija értelmében nincs alibije az egész délutánra
és estére, kivéve úgy fél hét körült, amikor Janice otthon felhívta.

– Irene hol lakott?
– Egy Corporation Row nevű utcában, ami egészen véletlenül nagyon

közel van a Három Királyokhoz, bár nem arrafelé, amerre Margot ment volna
a rendelőből. Na szóval, amikor szóba került az alibi, Irene teljesen
hisztérikus lett. Rengeteg mindent elmondott arról, hogy Margot-nak egy
csomó ellensége volt, bár azt nem tudta megmondani, pontosan kik is voltak
ezek az ellenségek, de persze újra felhozta Lawsonnak a névtelen leveleket,
amiket Margot kapott. Másnap Irene még egyszer bement Lawsonhoz, ezúttal
az igen feldúlt apjával együtt, ami nem sokat segített, mert apuka rögtön
kikelt magából, hogy hogy merte Lawson így felzaklatni a lányát. Ezen a
harmadik kihallgatáson Irene előállt egy blokkal is az Oxford Streetről, amit
délután 3:10-kor adtak ki Margot eltűnésének a napján. Készpénzes
fizetésről. Lawson minden bizonnyal nagy örömmel közölte Irene-nel és az
apjával, hogy a blokk legfeljebb annyit bizonyít, hogy valaki valóban
vásárolgatott az Oxford Streeten aznap.

– Azért mégis… egy blokk, a megfelelő napról, a megfelelő időből…
– Lehetett az anyja is. Vagy egy barátnője.
– És minek tartották volna meg hat hónapig?
– És ő minek tartotta volna meg?
Robin ezen elgondolkodott egy kicsit. Ő is meg szokott tartani blokkokat,

de ezek a megfigyelés közben felmerülő költségei voltak, és le kellett adnia
őket a könyvelőnek.

– Igen, talán tényleg fura, hogy még megvolt neki – mondta végül.
– De Lawson ezután már semmi mást nem tudott kiszedni belőle.

Mondjuk, szerintem igazából nem gyanakodott rá. Az a benyomásom, hogy
egyszerűen csak ellenszenves volt neki. Nagyon keményen nekiment a
névtelen levelek ügyében, amelyeket Irene állítása szerint látott is, és
amelyekben a „pokol tüzéről” volt szó. Szerintem nem hitte el, hogy léteztek.

– Nem erősítette meg a másik recepciós is, hogy ő is látta őket?
– De igen. De miért ne beszélhették volna meg? A leveleknek nyomát sem

találták soha.
– De hát ez súlyos hazugság lenne – mondta erre Robin. – Azt értem, miért

füllentett a nemlétező fogorvosi vizsgálat miatt, és miért félt később
bevallani. Na de névtelen levelekről hazudozni egy eltűnt személy ügyében…



– Jó, de ne felejtse el, hogy Irene már Margot eltűnése előtt is mesélte ezt a
névtelenlevél-dolgot. De az is csak ugyanez, nem? A két recepciós lány
kitalálhatta a névtelen leveleket pusztán a rosszindulatú pletyka kedvéért,
csak aztán már nem tudták letagadni, miután Margot eltűnt. Hát akkor Irene-
ről ennyit – lapozott előre néhányat Strike. – És most jön a legjobb barátnője,
a védőnő. Janice eredeti vallomásában az állt, hogy egész délután betegeket
látogatott otthon. Az utolsó ilyen, egy több mindentől is szenvedő
öregasszonynál, tovább tartott, mint gondolta. Olyan hat körül jött el onnan,
és rögtön egy telefonfülkéhez sietett, hogy felhívja Irene-t otthon, hogy akkor
mennek-e moziba este. Irene azt felelte, nem érzi jól magát, de Janice már
leszervezte a bébiszittert, és nagyon meg akarta nézni a filmet, A
szerencsejátékost James Caannal, úgyhogy elment egyedül. Megnézte a
filmet, aztán visszament a szomszédjához, elhozta a fiát, és hazament. Talbot
nem bajlódott azzal, hogy ebből bármit is leellenőrizzen, de egy buzgó fiatal
nyomozó csak úgy magától igen, és mindent rendben talált. Minden betege
megerősítette, hogy Janice valóban ott járt náluk a megfelelő időben. A
bébiszitter megerősítette, hogy Janice a várt időben jött a fiáért. Janice a
táskája mélyéről előszedte a félbetépett mozijegyet is. Mivel ez nem egészen
egy héttel Margot eltűnése után történt, nem tűnik különösen furának, hogy
még megvolt. Viszont másrészről egy eltépett mozijegy nem bizonyítja
jobban, hogy valóban végig is ülte a filmet, mint a blokk azt, hogy Irene
tényleg vásárolgatott.

Strike kidobta a csikket az ablakon.
– Hol lakott Janice aznapi utolsó betege? – kérdezte Robin, és Strike tudta,

hogy fejben most távolságokat és időket mérlegel.
– A Gospall Streeten, ami kocsival olyan tíz percre van a rendelőtől. Ha

kocsival van, akkor éppen csak lehetséges lett volna, hogy elkapja valahol
Margot-t a Három Királyok felé menet, már ha Margot nagyon lassan ment,
vagy útközben valahol meg kellett állnia, vagy igazából később indult el a
rendelőből, mint ahogy Gloria állította. De szerencse is kellett volna hozzá,
mert mint tudjuk, Margot valószínű útvonalának egy részére autóval nem
lehet behajtani.

– És nem igazán értem, miért beszélné meg valaki a barátnőjével, hogy
menjenek moziba, ha el akar rabolni valakit – jegyezte meg Robin.

– Hát én sem – felelte Strike. – De még nincs vége. Amikor Lawson
átvette az ügyet, kiderült, hogy Janice is hazudott Talbotnak.

– Na ne vicceljen!



– De bizony. Mint kiderült, nem is volt kocsija. Hat héttel Margot eltűnése
előtt Janice ősrégi Morris Minorja végleg lerobbant, be is adta egy bontóba.
Onnantól kezdve tömegközlekedéssel vagy gyalog intézte a beteglátogatást.
Nem akarta senkinek elmondani a rendelőben, hogy nincs kocsija, nehogy azt
mondják, így nem tud dolgozni. A férje lelépett, ő ott maradt a gyerekkel.
Már gyűjtött egy új autóra, de tudta, hogy az el fog tartani egy ideig, tehát ha
bárki kérdezte, úgy tett, mintha a Morris Minor a garázsban lenne, vagy azt
mondta, könnyebb most busszal menni.

– De ha ez igaz…
– Márpedig igaz. Lawson leellenőrizte az egészet, kikérdezte a bontósokat

meg minden.
– …hát akkor ez azért csak kizárja, hogy ő rabolta el?
– Hajlamos vagyok egyetérteni magával – bólintott Strike. – Persze

mehetett volna taxival, de akkor a taxisnak is benne kellett volna lennie az
emberrablásban. Nem, Janice-ben inkább az az érdekes, hogy hiába hitte azt,
hogy ártatlan, Talbot mégis összesen hétszer kérdezte ki, többször, mint
bármelyik más tanút vagy gyanúsítottat.

– Hétszer?
– Aha. Az elején azért volt valamiféle mentsége. Irene Steve Douthwaite

szomszédja volt, Margot akut szorongó betegéé. A második és harmadik
kihallgatáson kizárólag Douthwaite-tel foglalkoztak, akivel Janice egyébként
köszönőviszonyban volt. Douthwaite volt Talbot kedvenc gyanúsítottja az
Essexi Mészáros szerepére, szóval lehet követni a gondolatmenetét… az
ember tényleg alaposan kikérdezné a szomszédokat, ha azt gondolja
valakiről, hogy nőket trancsíroz fel otthon. Csakhogy Janice nem tudott
Douthwaite-ről semmit sem mondani azon kívül, amit Talbot már amúgy is
tudott, Talbot viszont ennek ellenére folyton visszatért hozzá. A harmadik
kihallgatás után már nem is kérdezte Douthwaite-ről, és ekkor vettek nagyon
is furcsa fordulatot a dolgok. Más egyebek közt olyanokat kérdezett tőle,
hogy hipnotizálták-e valaha, és hajlandó lenne-e megpróbálni, az álmairól
kérdezgette, és arra kérte, készítsen róluk feljegyzéseket, hogy
tanulmányozhassa, és arra is, hogy írjon egy listát a közelmúltbeli szexuális
partnereiről.

– Hogy miről?
– A dossziéban van egy levél másolata a rendőrkapitánytól – folytatta

szárazon Strike –, amelyben elnézést kér Janice-től Talbot viselkedése miatt.
Összességében, gondolhatja, hogy szerettek volna a lehető leggyorsabban



megszabadulni tőle.
– Mondott erről a fia bármit is?
Strike felidézte Gregory őszinte, szelíd arcát, a kijelentését, hogy Bill jó

apa volt, a zavarát, ahogy a beszélgetés a pentagrammákra terelődött.
– Nem hinném, hogy tudott róla. Úgy tűnik, Janice nem csinált belőle

balhét.
– Hát… – mondta lassan Robin. – Mégiscsak védőnő volt. Talán látta rajta,

hogy beteg?
Ezen még gondolkodott egy kicsit, aztán folytatta:
– De azért ijesztő lehetett, nem? Hogy a nyomozó ötpercenként visszajön

az ember lakására, meg arra kéri, hogy csináljon feljegyzéseket az álmairól…
– A legtöbb embert megrémítené. De gondolom, valami nyilvánvaló

magyarázata lehet. Szerintem majd kérdezzük meg tőle.
Strike most hátrapillantott a hátsó ülésre, és ahogy remélte is, egy

élelmiszeres zacskót talált.
– Mégiscsak szülinapja van – jegyezte meg Robin, le sem véve a szemét az

útról.
– Kér egy kekszet?
– Nekem még kissé korán van hozzá. De maga csak egyen!
Strike hátranyúlt a zacskóért, és ekkor érezte meg, hogy Robin megint a

régi parfümjét használja.
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S ha bármi ártó pletykát vitt a szél
fülébe, tovább ferdítette azt,

biz élvezte, ha azzal, mit beszél,
egy kis rosszból egy nagyobbat fakaszt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Irene Hickson háza egy rövid, sárga téglás, görbülő György korabeli
házsorban volt, ívelt tetejű ablakokkal és kisablakkal a fekete bejárati ajtók
fölött. Arra az utcára emlékeztette Robint, ahol a házasságának utolsó néhány
hónapját töltötte. A bérelt házukat eredetileg egy hajós kereskedő építtette. Itt
is felbukkantak London kereskedőmúltjának jelei. Az ívelt tetejű ablak fölött
a felirat azt hirdette, hogy ez a Royal Circus-i Tearaktár.

– Mr. Hickson biztosan jól keresett – jegyezte meg Strike, és felnézett a
gyönyörű arányokat mutató homlokzatra, ahogy átmentek az utcán. – Össze
sem hasonlítható a Corporation Row-val.

Robin megnyomta a csengőt. Kiáltást hallottak („nyugi, majd én
megyek!”), és néhány másodperccel később egy rövid ősz hajú asszony
nyitott ajtót. Tengerészkék pulóvert viselt és olyan nadrágot, amit Robin
édesanyja „pantallónak” hívott volna. Az arca kerek volt és rózsaszín-fehér.
A durva frufruja alól (Robin arra gyanakodott, ő maga vághatta így le) kék
szemek figyelték őket.

– Mrs. Hickson? – kérdezte Robin.
– Janice Beattie – felelte az asszony. – Maga Robin, ugye? És maga meg…
A nyugdíjas védőnő tekintete valamiféle, akár szakmainak is mondható

érdeklődéssel siklott le Strike lábára.
– …Corm’ran, így ejti? – kérdezte, és a pillantása visszaugrott Strike

arcára.
– Így van – felelte Strike. – Nagyon kedves öntől, hogy szakít ránk időt,



Mrs. Beattie.
– Jaj, nem gond ez – legyintett Janice, és hátrébb lépett, hogy be tudjanak

menni. – Jön má’ Irene is, csak egy pillanat!
A védőnő szájának két szöglete magától is felfelé görbült, és az arca

gödröcskéivel ez akkor is vidám hatást keltett, amikor nem is mosolygott. A
nyomában átmentek egy előszobán, amelyet Strike nyomasztóan
túldíszítettnek érzett. Minden fakórózsaszín volt benne: a virágmintás tapéta,
a vastag szőnyeg, a telefonasztalkán álló kis tál a potpourrival. A távolból
egy lehúzott vécé hangja el is árulta, pontosan hol van Irene.

A nappalihoz az olajzöld színt választották, és amit csak lehetett,
virágdíszekkel, fodrokkal, rojtokkal és párnákkal díszítettek. Oldalt
asztalkákon rengeteg ezüstkeretes családi fénykép sorakozott. A
legnagyobbon egy alaposan lebarnult negyvenes szőke nő volt látható, amint
gyümölcsdarabkás és kis napernyős koktélok felett összedugja a fejét egy
pirospozsgás arcú úrral – ő nyilván Mr. Hickson, gondolta Robin. Jóval
idősebbnek nézett ki, mint a felesége. Óriási porcelánfigura-gyűjtemény állt
külön e célra épített mahagónipolcokon a csillogó olajzöld tapétás falon.
Mindegyik fiatal nőket ábrázolt. Volt, amelyik krinolint viselt, mások
napernyőket pörgettek, megint mások virágokat szagolgattak vagy
báránykákat simogattak.

– Gyűjti ezeket – szólalt meg Janice mosolyogva, ahogy látta, mit néz
Robin. – Cukik, nem?

– Ó, igen – hazudta Robin.
Úgy tűnt, Janice nem érzi úgy, hogy hellyel kínálhatná őket, ha Irene nincs

jelen, így állva maradtak a figurák előtt.
– Messziről jöttek? – érdeklődött Janice udvariasan, de mielőtt felelhettek

volna neki, egy igazán figyelemre méltó hang szólalt meg:
– Üdvözlöm önöket az otthonomban!
Irene Hickson, akárcsak a nappalija, a túldíszített, túlpárnázott gazdagság

benyomását keltette. Épp olyan szőke volt, mint huszonöt évesen, de jóval
testesebb, hatalmas keblekkel. Ráncokkal keretezett szemét feketével húzta
ki, ritkás szemöldökét magasan ívelt, Pierrot-szerű vonallá rajzolta át, vékony
ajkait pedig skarlátvörös rúzzsal emelte ki. Egymáshoz illő, mustársárga
felsőt és kardigánt viselt, fekete nadrágot, lakkbőr magas sarkút, és jókora
mennyiségű aranyékszert, köztük olyan nehéz klipszes fülbevalókat, amelyek
még jobban lehúzták amúgy is hosszú fülcimpáit. Sűrű, édeskés parfüm- és
hajlakkfelhőben közeledett feléjük.



– Naggyon örülök! – ragyogott Strike-ra, és odanyújtotta csengő-bongó
karperecekkel ékesített kezét. – Jan mondta már? Hogy mi történt ma
délelőtt? Annyira fura, pláne hogy maguk ma jöttek, annyira fura, de hát már
nem is számolom, mennyi ilyesmi történik velem állandóan! – Elhallgatott,
majd drámai bejelentéssel folytatta: – A Margot-m összetört! A kis Margot
Fonteyn táncosnőm, a legfelső polcon! – mutatott fel az üres helyre a
porcelánfigurák sorában. – Ezer darabra tört, pedig csak a tollseprűt húztam
rajta végig!

Azzal elhallgatott, és várta a döbbent hatást.
– Ez tényleg fura! – mondta Robin, mert egyértelmű volt, hogy Strike

úgysem szól semmit.
– Hát ugye? – nézett rá Irene. – Teát? Kávét? Amit csak szeretnének!
– Majd én, drágám! – ajánlkozott Janice.
– Köszönöm, drágám. Talán csinálhatnál mindkettőt? – felelte Irene. Nagy

kegyesen a fotelek felé intett. – Üljenek csak le, kérem!
A fotelekből Strike és Robin épp kiláttak a rojtos függönyökkel keretezett

ablakon: bonyolult utacskákkal, emelt szintű ágyásokkal kialakított kertre
nézett. Egészen Erzsébet kori hatást keltett, alacsony, szögletesre nyírt
sövényekkel és egy kovácsoltvas napórával.

– Jaaaj, a kert, az az én Eddie-mé volt! – szólalt meg Irene látva, hogy mit
néznek. – Imádta a kertjét, az én drágám! Imádta a házat is. Ezért lakom még
mindig itt, bár most már túl nagy ez nekem… Elnézést. Kicsit beteg voltam –
tette hozzá színpadias suttogással, nagy körülményesen leült a kanapéra, és
gondosan elrendezgette maga körül a díszpárnákat. – Jan meg egy szent!

– Sajnálattal hallom – mondta Strike. – Mármint azt, hogy nem érezte jól
magát, arra gondoltam, nem azt, hogy a barátnője egy szent!

Irene elragadtatottan felkacagott, és Robin gyanította, hogy ha Strike egy
kicsit közelebb ülne hozzá, játékosan meg is pofozgatta volna. Mintha
nagyon titkos információt árulna el, félig suttogva folytatta:

– Irritábilisbél-szindróma. Egyszer csak bedurran. A fájdalom, az néha…
hát igen. Az a fura, hogy semmi bajom se volt, amíg nem voltam itthon… a
legidősebb lányomnál jártam, Hampshire-ben élnek, azért nem kaptam meg
hamarabb a levelét… de amint hazaértem, már hívtam is Jant, mondtam neki:
muszáj átjönnöd, annyira fáj… és a körzeti orvossal semmire se megyek –
tette hozzá kis undorodó ajakbiggyesztéssel. – Egy nő! És szerinte az én
hibám az egész! Le kéne állnom mindennel, ami jó az életben… most
mondtam nekik, Jan – fordult a barátnője felé, aki épp belépett az ajtón,



hátrafelé, kezében az alaposan megrakott teás tálcával –, hogy egy szent
vagy!

– Hát csak nyugodtan! Mindenki szereti, ha jókat mondanak róla! –
válaszolta a nő vidáman. Strike már félig fel is állt a fotelből, hogy segítsen a
tálcát behozni, amelyen teás- és kávéskanna is gőzölgött, de akárcsak Mrs.
Gupta, Janice sem hagyta neki. A tálcát egy párnázott kerevetre tette. Egy kis
csipketerítőn többféle csokis keksz sorakozott (némelyik külön
becsomagolva), a cukortartóhoz járt cukorfogó is, és a virágmintás, elegáns
porceláncsészékről lerítt, hogy a legjobb készlet a házban. Janice leült a
barátnője mellé a kanapéra, és kitöltötte az italokat, legelőször is Irene-nek.

– Vegyenek a kekszből is! – szólt nekik Irene, aztán kíváncsi tekintete
megállapodott Strike-on. – No tehát… a híres Cameron Strike! Majd
szívszélhűdést kaptam, ahogy megláttam a nevét a levele végén! Szóval akkor
nekifut, hogy megtörje Creedet, hm? Fog magával beszélni, mit gondol?
Hagyják, hogy bemenjen hozzá?

– Ott még egyelőre nem tartunk – felelte mosolyogva Strike, közben pedig
elővette a jegyzetfüzetét, és kikattintotta a tolla hegyét. – Van néhány
kérdésünk, főleg háttér-információk, amelyekre önök talán tudnának…

– Jaaj, bármit, amivel segíthetünk! – vágott közbe izgatottan Irene. –
Bármit!

– Olvastuk mindkettejük vallomását – folytatta Strike. – Tehát, hacsak
nem…

– Jaaj-jaaj! – szakította félbe megint Irene, és tréfásan rettegő arcot vágott.
– Akkor mindent tudnak, hogy milyen rossz kislány voltam? A fogorvossal
meg minden? Hát biztos most is vannak kislányok, akik pont így csinálják,
lódítanak egyet, hogy legyen egy szabad délutánjuk, de bezzeg nekem milyen
a szerencsém, pont aznap csináltam, amikor Margot… elnézést, nem úgy
értettem! – hallgatott el hirtelen Irene. – Tényleg nem! Hát tessék, így
keverem bajba magamat – tette hozzá még egy kis kacajjal. – Nyugi, kislány,
Eddie azt mondta volna, hát nem, Jan? – lapogatta meg a barátnője karját. –
Hát nem azt mondta volna, nyugi, kislány?

– De bizony – bólogatott Janice is mosolyogva.
– Azt akartam mondani – szólt közbe Strike –, hogy hacsak nem akarnak

ahhoz hozzátenni valamit…
– Jaaj, ne gondolja, hogy nem gondolkodtunk ezen! – szakította félbe Irene

megint. – Ha eszünkbe jutott volna még valami, hát rögtön mentünk volna a
rendőrségre, hát nem, Jan?



– …akkor szeretnék néhány dologra rákérdezni. Mrs. Beattie – fordult
Strike először Janice-hez, aki a jegygyűrűjét simogatta szórakozottan. Ezen
kívül nem is viselt más ékszert. – A rendőrségi jegyzetek átolvasása közben
felfigyeltem arra, hogy Talbot felügyelő önt milyen sokszor…

– Ó, hát bizony, Cameron! – csapott le Irene fürgén, mielőtt Janice
válaszolhatott volna. – Hát bizony! Pontosan tudom, mit fog kérdezni… hogy
miért zaklatta ennyit Jant? Én mondtam neki akkor is, ugye, mondtam,
Jan…? Mondtam neki, ez így nincs rendben, be kéne jelentened, de nem
jelentetted, ugye nem? Úgy értem, tudom, hogy idegösszeomlása volt,
satöbbi satöbbi, maga aztán tudja… – bólintott oda Strike felé, amelyben
egyszerre volt elismerés és ajánlkozás is, hogy ha Strike nem tudja, hát ő
szívesen elmondja neki –, de attól, hogy betegek, még férfiak!

– Mrs. Beattie – ismételte Strike egy kicsit hangosabban –, ön mit gondol,
miért hallgatta ki Talbot önt újra meg újra?

Irene ezúttal vette a lapot, és hagyta, hogy Janice válaszoljon, de csak
addig tartott az önuralma, amíg a barátnője bele nem lendült: ekkor
mormogva segített neki a fontos dolgok hangsúlyozásában, megismételt
szavakat, egyetértő megjegyzéseket fűzött hozzá, és általában azt a
benyomást keltette, mint aki attól fél, ha nem ad ki valamilyen hangot néhány
másodpercenként, Strike esetleg megfeledkezhet róla, hogy ő is ott van.

– Hát őszintén, nem t’om – kezdte Janice, még mindig a jegygyűrűjével
babrálva. – Az első néhány alkalommal, akkor csak rendes kérdéseket tett
fel…

– Hát először igen – mormogta bólogatva Irene.
– …arról, hogy mit csináltam aznap, tudja, mit tudok elmondani azokról,

akik Margot-hoz jártak, mert hát ismertem én egy csomó betegét…
– Mindet ismertük mi, hogy ott dolgoztunk a rendelőben – bólogatott

tovább Irene.
– …de utána olyan volt, mintha azt hitte volna, hogy… hogy valami

különleges erőm van nekem. Tudom én, hogy ez bolondságnak hangzik, de
én nem hiszem, hogy…

– …na, hát én igen! – tiltakozott Irene, és a tekintetét Strike-ra szegezte.
– …nem, én komolyan nem hiszem, hogy ő… hát tudja – Janice-t mintha

az is zavarba hozta volna, ha csak kimondja ezt –, hogy tetszettem neki.
Illetlen dolgokat, azt tényleg kérdezett, de én láttam rajta, tudja, hogy valami
baja van… a fejével. Rémes helyzet volt, de tényleg. – Janice most Robinra
nézett Strike-ról. – És úgy éreztem, hogy nem mondhatom senkinek! Mert hát



rendőr! Muszáj volt ott ülnöm, ő meg csak kérdezgetett az álmaimról! És az
első néhány alkalom után már másról se akart beszélni, a régi pasijaimról és
ilyesmi, nem Margot-ról vagy a betegeiről…

– De egy beteg azért érdekelte, nem? – kérdezett közbe Robin.
– Duckworth! – vágta ki Irene izgatottan.
– Douthwaite – javította ki Strike.
– Igen, Douthwaite, rá gondoltam – motyogta Irene, és hogy ezt a kis

zavarát leplezze, elvett egy kekszet, ez pedig azt jelentette, hogy Janice
legalább egy kis ideig háborítatlanul beszélhetett tovább.

– Igen, tényleg kérdezett Steve-ről – bólintott Janice –, merthogy ott lakott
a házban, a Percival Streeten.

– Ön jól ismerte Douthwaite-et? – érdeklődött tovább Robin.
– Nem annyira. Ig’zából addig egyáltalán nem is ismertem, amíg meg nem

verték. Későn értem haza, s ott találtam egy csomó embert a lépcsőn, meg őt.
Az emberek tudták, hogy védőnő vagyok, szóval… jövök haza, az egyik
kezembe’ Kevin, a fiam, a másikba’ a bevásárlás… de Steve eléggé el volt
intézve, hát muszáj volt segítsek. Azt nem akarta, hogy a rendőrt kihívják, de
olyan verést kapott, amitől lehetett akár belső sérülése. A másik srác, hát
valami ütővel ment neki. Féltékeny férj…

– Aki teljesen rosszfelé keresgélt, hát nem? – vágott közbe Irene. – Mert
hát Douthwaite homokos volt! – fakadt hangos nevetésre. – A nejével csak
barátok voltak, csak ez a féltékeny barom azt hiszi…

– Hát, azt nem tudom biztosan, Steve tényleg homokos volt-e… – kezdte
Janice, de Irene-t már nem lehetett leállítani.

– …férfi… vagy nő… teljesen félre tudják érteni! Az én Eddie-m, ő is
pontosan ilyen volt, Jan, hát mondd meg, milyen volt Eddie? – És megint
meglapogatta Janice karját. – Pontosan ilyen, hát nem? Emlékszem is,
egyszer mondtam neki: „Eddie, te azt hiszed, ha én csak ránézek egy
férfira… az mindegy, hogy homokos, vagy akár walesi…” De miután
mondtad, Jan, hát gondoltam is, aha, az a Duckworth, vagy mi az isten,
Douth-hogyishívják, na az tényleg langyi. Amikor utána bejött a rendelőbe,
akkor már láttam is rajta. Jóképű volt, csak olyan puha kicsit.

– De én ám nem tudom biztosan, hogy homokos volt, Irene, nem ismertem
én eléggé ahhoz, hogy…

– Állandóan járt fel hozzád! – nézett rá szemrehányóan Irene. – Még
mondtad is! Állandóan járt át hozzád teázni, meg hogy sajnáld, és mondta a
bajait…



– Ilyen csak egy-kétszer volt! – tiltakozott Janice. – Inkább csak váltottunk
néhány szót, amikor a lépcsőházban találkoztunk, egyszer meg segített a
bevásárlást bevinni, és bejött meginni egy teát!

– Na de még azt is kérte, hooogy… – próbálta rávezetni valamire Irene.
– Mindjárt mondom, drágám – felelte Janice, Strike szerint csodálatra

méltó türelemmel. – Szóval, állandóan fájt a feje – fordult most Strike-hoz és
Robinhoz. – Én meg megmondtam neki, hogy a fejfájással el kell menjen
orvoshoz, én nem mondhatok diagnózist. Úgy értem, sajnáltam én kicsit, de
hát nem akartam elkezdeni azt, hogy majd munkaidőn kívül magánklinika
legyen a lakásba’… Ott volt Kevin nekem.

– Tehát úgy gondolja, Douthwaite egészségügyi okból járt be Margot-hoz?
– kérdezte Robin. – Nem azért, mert romantikusan érdeklődött…

– Azért egyszer tényleg küldött neki bonbont! – szúrta közbe Irene. – De
ha engem kérdez, hát szerintem inkább ilyen lelki segély volt neki.

– Hát, voltak ezek a fejfájásai, és az biztos, hogy ideges is volt. Talán
depressziós – mondta Janice. – Mindenki őt hibáztatta azért, hogy mi lett
azzal a szegény lánnyal, azzal, aki megölte magát, de hát én nem tudom… és
más szomszédaim meg, azok meg azt mondták, fiatalemberek mászkálnak ki-
be a lakásából…

– Na, mondom! – vágta ki Irene diadalmasan. – Homokos!
– De lehet, hogy nem! – tiltakozott Janice. – Lehet, hogy csak a haverjai

voltak, vagy valami drogügy, vagy ilyen teherautóról leesett dolgok… De
egyet azér’ tudok, mer’ ott nálunk beszélték: azt a lányt, aki megölte magát,
na azt állandóan verte a férje. Tényleg szörnyű. De a újságok mind ráfogták
Steve-re, ő meg inkább lelépett. Na de a szex, azzal jobban el lehet adni
mindent, mint a családon belüli erőszakkal, nem? Ha megtalálják Steve-et –
tette még hozzá –, mondják meg neki, hogy üdvözlöm. Mert nem volt szép,
amit a újságok műveltek vele.

Robin azt tanulta Strike-tól, hogy a beszélgetéseit, jegyzeteit az „emberek”,
„helyek” és „dolgok” kategóriái mentén rendezze. Most egyszerre mindkét
asszonynak tette fel a kérdést:

– Emlékeznek esetleg más betegre, aki bármikor riadalmat keltett a
rendelőben, vagy esetleg szokatlan viszonyban állt Marg…

– Hááát – kezdte Irene rögtön –, emlékszel, Jan, volt az, amelyiknek idáig
ért a szakálla… – és a derekánál mutatta is a kezével – …na, emlékszel?
Hoggyis hívták, Apton? Applethorpe? Jan, te biztos emlékszel! De, biztos
emlékszel, Jan, hát büdös volt, mint egy koldus, és egyszer még el is kellett



menned hozzá! Ott bóklászott sokszor a St. John’s Lane-en. Azt hiszem, a
Clerkenwell Roadon lakott. És néha a fia is vele volt. Olyan tényleg nagyon
vicces külsejű gyerek, óriási fülei voltak!

– Ja hogy rájuk! – derült fel Janice arca. – De ők nem is Margot be…
– Hááát, azért a pasas odament ám fűhöz-fához az utcán később, hogy ő

ölte meg Margot-t! – fordult Strike-hoz izgatottan Irene. – De! Úgy bizony!
Odament például Dorothyhoz is! De ugye Dorothy persze hogy nem ment be
a rendőrségre, „micsoda hülyeség!”, mondta, meg „de hát bolond!”, de én azt
mondtam neki: „na és ha tényleg ő volt, Dorothy, te meg nem mondod el
senkinek?” Na de ez az Applethorpe rendesen bolond volt. Tartott egy lányt
is bezárva…

– Nem volt bezárva, Irene! – vágott közbe Janice, most először mutatva a
türelmetlenség bármilyen jelét. – A szociális munkások azt mondták, hogy
agorafóbiás, de nem az akarata ellenére tartotta ott…

– Hát igen, a lány is fura volt – folytatta makacsul Irene. – Mondtad is,
hogy fura. Én, mondjuk, azt gondolom, hogy valakinek el kellett volna tőlük
vinni a gyereket. Mondtad, hogy tiszta mocsok volt a lakás…

– Nem lehet elvenni az embertől a gyerekét csak mert nem takarította ki a
lakást! – szólt vissza határozottan Janice. Aztán visszafordult Strike-hoz és
Robinhoz: – Igen, jártam Applethorpe-éknál, egyszer, de nem t’om, hogy ők
találkoztak-e Margot-val egyáltalán. Tudják, akkor ez máshogy ment, minden
orvosnak megvoltak a saját betegei, Applethorpe-ék meg Brennerhez voltak
beírva. Engem is ő kért meg egyszer, hogy menjek ki hozzájuk, és nézzek rá
a gyerekre.

– Emlékszik a címükre? Vagy csak az utcanévre?
– Úúristen – fintorgott Janice –, igen, asszem a Clerkenwell Road volt. De

tudja, csak egyszer jártam náluk. A gyerek nem volt jól, és dr. Brenner
szerette volna, ha rá van nézve, de ő meg sose ment ki senkihez, ha nem volt
muszáj. De mindegy, a gyerek már jobban lett, de azt rögtön láttam, hogy az
apja, az…

– Bolond – dobta be Irene bólogatva.
– …nyugtalan volt, kicsit elszállt – fejezte be Janice. – Kimentem a

konyhába megmosni a kezemet, és ott volt egy csomó Benzedrin, csak úgy
kiszórva a pulton. Mindkét szülőt figyelmeztettem, hogy rakják el
biztonságos helyre, most, hogy már tud járni a gyerek…

– Naggyon furán nézett ki az a gyerek – vetette közbe Irene.
– …és utána bementem Brennerhez, és mondtam neki: „Dr. Brenner, ez a



pasas Benzedrin-függő!” Mert az rendesen függőséget okoz, ezt mind tudtuk
már akkor is, már ’74-ben is. Persze Brenner azt gondolta, hogy csak
szemtelenkedem, hogy megkérdőjelezem, mit ír fel. De engem ez aggasztott,
és fel is hívtam a szociális osztályt, Brennernek nem szóltam, és ők nagyon
kedvesek voltak. Mert már régebbről figyelték a családot.

– Na de az anya… – kezdte Irene.
– Nem mondhatod meg mások helyett, hogyan érezzék jól magukat, Irene!

– szólt rá Janice. – Az anya szerette azt a gyereket, hiába volt az apja… hát,
tényleg fura volt, szegény pasas – vallotta be ő is. – Azt hitte magáról, hogy
valami… nem is tudom, mit mondott… hogy valami guru, hogy varázsereje
van. Hogy tud szemmel verést csinálni. Nekem ezt mondta, mikor kimentem
hozzájuk. De az én munkámban találkozik az ember mindenféle fura
népekkel. Mindig csak azt mondtam az ilyeneknek, „igen? Érdekes!” Semmi
értelme kétségbe vonni. De Applethorpe azt hitte, tud rontást küldeni
másokra, mert akkor így hívtuk ezt, régen. Azon aggódott, hogy a kisgyerek
azér’ kapta el a rubeolát, mer’ ő egyszer dühös lett rá. Azt mondta, ő képes
erre… Aztán meghalt ő is, szegény pasas. Egy évvel azután, hogy Margot
eltűnt.

– Tényleg? – kérdezte Irene egy leheletnyi csalódottsággal.
– Aha. Asszem, azután, hogy te elmentél, hogy hozzámentél Eddie-hez.

Emlékszem is, az utcaseprők találtak rá reggel, össze volt kuporodva holtan a
Walter Street-i híd alatt. Szívrohamot kapott. Csak összeesett, és nem volt
senki, aki segített volna neki. Na az is fura volt. Emlékszem is, hogy dr.
Brenner kicsit ideges volt ezért.

– Vajon miért? – kérdezte Strike.
– Hát, csak ő írta fel neki a Bennit, amit két pofára kapkodott, nem?
Robin nagy meglepetésére Strike arcán egy kis mosoly futott át.
– Na de nem csak Applethorpe mondta ezt – folytatta Janice, aki mintha

semmi különöset nem vett volna észre Strike reakciójában. – Volt még…
– Jaaaj, hát egy csomóan megesküdtek rá, hogy hallottak valamit, vagy

volt egy megérzésük, satöbbi satöbbi – szakította félbe Irene, és vágott egy
fintort is hozzá. – Mi meg ott voltunk, tudja, mi, akiknek tényleg volt is köze
hozzá, rémes volt, annyira… elnézést! – hallgatott el, és a hasára tette a kezét.
– Muszáj elugranom a… elnézést!

Irene meglehetős sietséggel kiment. Janice csak nézett utána, és a
természetes módon mosolygós arcáról nehéz volt leolvasni, aggasztja vagy
mulattatja a dolog.



– Nem lesz semmi baja – mondta aztán halkan Strike-nak és Robinnak. –
Én már mondtam neki, hogy a dokinak biztos igaza van, és le kéne álljon a
fűszeres kajával, de hát curryt akart tegnap este… olyan magányos tud lenni.
Felhív, hogy jöjjek át, én meg itt maradtam éjszakára is. Eddie csak tavaly
halt meg. Majdnem kilencvenéves volt, isten nyugosztalja… és imádta Irene-
t meg a lányokat. Valami szörnyen hiányzik neki.

– Épp valami olyasmiről akart mesélni az előbb, hogy valaki más is
állította, hogy tudja, mi történt Margot-val, nem? – terelt finoman Strike.

– Hogy mit…? Ja, igen… Charlie Ramage. Neki jakuzzi- meg szaunaboltja
volt. Jó gazdag pasas, úgyhogy azt gondolná az ember, van neki jobb dolga,
mint mindenfélét kitalálni, aztán tessék, hát furák néha az emberek.

– Ő mit mondott? – kérdezett most Robin.
– Hát, tudják, Charlie-nak a motorozás volt a hobbija. Volt neki egy csomó

motorja, és mindig ilyen hosszú utakra ment szerte mindenfelé. Aztán jött
egy nagy baleset, és otthon volt két törött lábbal, szóval kimentem hozzá, egy
héten többször is… ez úgy jó két évvel azután lehetett, hogy Margot eltűnt.
Na, hát Charlie szeretett mondani mindenfélét, és egyszer csak, csak úgy
minden nélkül, azt mondja nekem, hogy találkozott ő Margot-val, úgy egy
héttel az eltűnése után, Leamington Spában. De hát tudják – rázta a fejét
Janice –, nem vettem én nagyon komolyan. Kedves ember volt, de mondom,
mondott ő mindent.

– Pontosan mit mondott önnek? – kérdezte Robin.
– Azt, hogy motorozni volt északon, megállt egy ilyen nagy templom

mellett Leamington Spában, csak állt egy fal mellett, teázott, meg evett egy
szendvicset, és meglátott egy nőt a templomkertben, a kerítés másik oldalán,
hogy a sírköveket nézegeti. Nem úgy, mintha gyászolna, csak mint akit
érdekelnek. Fekete haja volt, azt mondta Charlie. Oda is szólt neki: „szép
hely, mi?”, és akkor a nő megfordult, hogy ki az, és… hát ő megesküdött
volna, mondja, hogy Margot Bamborough volt, feketére festett hajjal. Hogy
mondta is neki, hogy olyan ismerősen néz ki, mire a nő mintha ledöbbent
volna, és sietve elment.

– És azt állította, ez egy héttel Margot eltűnése után történt? – folytatta a
kérdezést Robin.

– Aha, azt mondta, onnan ismerte meg, hogy akkor még mindig teli volt
minden újság a képével. Mondom neki: „na és fordult maga ezzel a
rendőrséghez, Charlie?”, mire ő: „aha, fordultam”, és elmesélte, hogy van
egy rendőr barátja, elég magas rangú pasas, szóval ennek a barátjának



mondta el. De aztán sose hallottam erről többet, szóval tudják…
– Ramage 1976-ban mesélte ezt önnek? – szólalt meg Strike is, és leírt

valamit.
– Igen, akörül – felelte Janice, ismét fintorogva erőltetve az emlékezetét.

Irene épp ekkor ért vissza a szobába. – Mert akkorra már elkapták Creedet.
Így is jött ez elő, hogy olvasott valamit az újságban a tárgyalásról, és akkor
csak úgy hirtelen mondta: „hát, szerintem a Margot Bamborough-val nem
csinált ez semmit, mert hát én őt láttam, miután eltűnt!”

– Volt Margot-nak bármilyen kapcsolata Leamington Spával, nem tudja? –
kérdezte Robin.

– Hogy mi? – szólt bele rögtön Irene is.
– Semmi, semmi – felelte Janice. – Csak valami hülyeség, amit egy

betegem mondott egyszer. Hogy Margot a sírkertben, feketére festett hajjal.
Hát tudod!

– Leamington Spában? – nézett rá némi nemtetszéssel Irene. Robinnak az
volt az érzése, nagyon bánta, hogy ott kellett hagynia Janice-t az érdeklődés
középpontjában, amíg a mosdóba ment. – Hát nekem ezt nem mondtad! Miért
nem mondtad?

– Jaaj… hát, még ’76-ba’ volt – válaszolt kissé megszeppenten Janice. –
Biztos akkor, amikor Sharon született. Gondolom, kisebb bajod is nagyobb
volt, mint hogy milyen baromságokat beszél Charlie Ramage.

Irene nagy szemöldökráncolással elvett egy kekszet.
– Akkor térjünk át a rendelőre! – mondta most Strike. – Mi volt a

véleménye, milyen Margot-val együtt…
– Hogy együtt dolgozni vele? – vágott közbe hangosan Irene. Úgy látszott,

úgy érzi, most ő következik, minthogy több percre kiesett az imént Strike
figyelmének homlokteréből. – Hát, szerintem…

Egy igazi kéjenc örömével tartott szünetet, aki már előre is élvezi a
hamarosan jövő gyönyört.

– …hogy teljesen őszinte legyek, Margot egy olyan ember volt, aki azt
hiszi, mindent ő tud legjobban. Megmondta ő az embernek, hogy kell élni az
életét, hogy kell csinálni az iktatást, hogy kell csinálni a teát, satöbbi
satöbbi…

– Naa, Irene, azért nem volt olyan rossz! – mormogta közbe Janice. – Én
kedveltem Mar…

– Uggyan már, Jan! – szólt rá fellengzősen Irene. – Nem bírt kiszakadni
abból, hogy a családjukban ő a nagyokos, és mindenkiről azt hitte, hogy buta,



mint a föld! Jó, lehet, hogy rólad nem azt hitte – vágott egy fintort Irene,
ahogy Janice a fejét rázta erre. – De rólam aztán igen. Úgy viselkedett velem,
mintha idióta lennék. Lekezelően, hát nem? Na de nekem nem volt ám
ellenszenves! – tette hozzá gyorsan. – Ellenszenves, az nem. De olyan
válogatós volt. Naaa-gyon el volt telve magával. Már teljesen el is felejtettük,
ugye, hogy mi is egy stepney-i sorházból jövünk, mi?

– És ön hogy látta Margot-t? – fordult Janice-hez Robin.
– Hát én… – kezdte Janice, de Irene megint letorkolta:
– Fennhéjázó. Ugggyan, Jan! Hozzámegy valami gazdag konzultánshoz,

na és az nem kis sorház volt ám, az a ház kint Hamben! Jól megmutatta,
bizony, hogy mibe házasodott be, és aztán még van képe bejönni, és az
emancipált életről prédikálni nekünk a rendelőben! Hogy a házasság az nem a
minden és mindennek vége, ne add fel a karrieredet, satöbbi satöbbi! És
valami baja mindennel volt.

– Miről…
– Hogy veszem fel a telefont, hogy beszélek a betegekkel, hogy öltözöm,

még a… „Irene, nem gondolnám, hogy ez a felső munkahelyre való!” De hát
ő meg francos Nyuszilány volt! Ekkora képmutatást! Nekem nem volt ám
ellenszenves! – Irene ehhez ragaszkodott. – De komolyan, nem volt, csak
próbálok maguknak teljes… jaaaj, és nem hagyta, hogy mi csináljuk neki a
kávét-teát, ugye, Jan? A másik két orvos bezzeg sose panaszkodott, hogy ne
tudnánk egy teafilterrel mit kezdeni!

– De nem azért… – kezdte Janice.
– Uggyan, Jan, hát emlékszel, milyen fontoskodó…
– Ön mit gondol, miért nem szerette Margot, ha más csinál neki italokat? –

kérdezte Strike Janice-t. Robin látta rajta, hogy Irene-nel kezd kifutni a
türelméből.

– Hát az azért volt, mert egyszer, ahogy mostam el a csészéket – kezdte
Janice –, és kiöntöttem azt a kis maradékot dr. Brennerének az aljából, akkor
találtam…

– Egy Atomal tablettát, nem? – szúrta be Irene.
– …egy Amytal kapszulát, oda volt ragadva az aljához. Rögtön tudtam, mi

az, mert a színe…
– Kék – vágott közbe Irene. – Ugye kék volt?
– Kék Menny, úgy hívták az utcán, igen – folytatta Janice. – Egy nyugtató.

Én mindig megmondtam mindenkinek, amikor kimentem betegekhez, hogy
az én táskámban aztán semmi ilyesmi nincs. Óvatosnak kellett lenni, nehogy



kirabolják az embert.
– Honnan tudta, hogy az dr. Brenner csészéje volt? – érdeklődött Strike.
– Hát ő mindig ugyanabból ivott, a régi egyetemének a címere volt rajta –

felelte Janice. – Lett is volna nagy haddelhadd, ha bárki más használta volna.
– Itt habozott egy kicsit. – Nem tudom, önök… ha beszéltek dr. Guptával…

– Tudjuk, hogy dr. Brenner barbiturátfüggő volt, igen – bólintott Strike.
Janice láthatóan megkönnyebbült.
– Nnna. Szóval én tudtam, hogy biztos véletlenül ejtette bele, amikor

bevett valamennyit. Biztos észre se vette, azt hitte, elgurult a padlón. Az sok
kérdést vetett volna fel, rendesen, egy orvosi rendelőben, ha valami szert
találunk az italokban. Ha valami belekerül valakinek a teájába véletlenül, hát
az komoly dolog.

– Pontosan mit ártott volna egyetlen kapszula…? – kérdezte Robin.
– Jaaj, semmi komolyat – vágta rá Irene tájékozottan. – Ugye, Jan?
– Nem, egy kapszula, az még egy teljes adag sincs – erősítette meg Janice.

– Az ember kicsit álmos lesz tőle, annyi az egész. Szóval, Margot pont akkor
jött be hátra teát csinálni, amikor én épp szedtem le a kapszulát a csésze
aljáról egy kanállal. Volt ott egy mosogatónk, teáskannánk meg hűtőnk a
védőnői szoba előtt. És látta, hogy próbálom kiszedni. Szóval nem
fontoskodásból volt, hogy azután csak ő csinált magának minden italt. Hanem
elővigyázatosságból. Én is mindig odafigyeltem aztán, hogy csak a saját
csészémből igyak.

– Elmondta Margot-nak, hogy mit gondol, hogy került a teába a kapszula?
– érdeklődött Robin.

– Nem – válaszolt Janice –, mert dr. Gupta megkért, hogy ne emlegessem
ezt a problémát dr. Brennerrel, szóval csak mondtam, hogy „biztosan véletlen
volt”, ami hát végül is igaz… Azt hittem, majd összehív egy értekezletet, és
lesz vizsgálat…

– Jó, hát te tudod az én elméletemet arról, hogy miért nem csinálta ezt –
szólalt meg Irene.

– Irene! – rázta a fejét Janice. – Most komolyan…
– Az én elméletem az – folytatta Irene, tudomást sem véve a

közbeszólásról –, hogy Margot azt hitte, valaki más rakta a kapszulát Brenner
csészéjébe, és ha engem kérdeznek, hogy kicsoda…

– Irene! – szólt rá Janice megint, nyilván azért, hogy fogja vissza magát,
de Irene-t már nem lehetett leállítani:

– …hát én megmondom, hogy Gloria! Az a lány, az nem lacafacázott, és



bűnöző családból is származott… nem, elmondom, Jan, biztos vagyok benne,
hogy Cameron tudni szeretne mindenről, ami abban a rendelőben folyt…

– Hogy lehetne már az, hogy Gloria beletesz valamit Brenner teájába… és
egyébként – fordult Janice Strike-hoz és Robinhoz –, szerintem nem is tett…

– Noss, mivel én kint voltam a pultnál Gloriával nap mint nap, Jan –
folytatta a nő nagy mellénnyel –, én aztán tudom, hogy valójában milyen
volt…

– …de még ha ő is tette volna bele a teába, Irene, hát hogy lett volna annak
bármi köze Margot eltűnéséhez?

– Hát én azt nem tudom! – vágta rá Irene már valamelyest ingerülten. – De
hát azt kérdezték, ki dolgozott ott és mi volt a rendelőben, nem? – szegezte
Strike-nak a kérdést, és amikor az bólintott, Irene Janice-nek csak annyit
szúrt oda: – Látod? – Aztán folytatta tovább: – Na, Gloria nagyon kemény
családból jött, az olasz negyedből…

Janice tiltakozni próbált, de Irene megint letorkolta:
– De igen, Jan! Az egyik testvére kábítószert árult, ilyesmi, ő mondta

nekem! Az az Atomal kapszula lehet, hogy nem is Brenner készletéből
származott! Lehet, hogy valamelyik testvérétől szerezte. Merthogy Gloria
utálta Brennert. Jó, tényleg mogorva egy vén marha volt, folyton minket
szekált. Azt mondja nekem egyszer Gloria: „képzeld el, milyen lehet vele
élni! A nővére helyében én tuti megmérgezném a vén barom kajáját!” Ezt
Margot is hallotta, és le is szúrta miatta, merthogy betegek is voltak a
váróban, és nem etikus dolog ilyet mondani az egyik orvosról. Mindegy,
szóval amikor Margot nem csinált semmit a kapszula ügyében, én azt
gondoltam: hát nyilván, mert tudja, ki volt! Nem akarta ő, hogy a kis
pártfogoltja bajba kerüljön! Mert Gloria az ő nagy feladata volt, tudják.
Gloria a fél munkaidőt bent töltötte Margot-nál, hogy a feminizmusról
hallgassa a beszédeit, én meg tarthattam a frontot egyedül a recepción…
Gloria akár embert is ölhetett volna Margot-tól! Rá se rántott volna!

– Tudja bármelyikőjük, hol lehet most Gloria? – kérdezte Strike.
– Fogalmam sincs. Felmondott nem sokkal azután, hogy Margot eltűnt –

felelte Irene.
– Én sose láttam többet, miután elment – mondta Janice, és mintha

kényelmetlenül érezte volna magát. – De Irene, szerintem nem kéne
mindenféle vádaskodást…

– Tégy meg nekem valamit – szólt a barátnőjének hirtelen Irene, kezét a
hasára téve –, és hozd már be nekem azt a gyógyszert a hűtő tetejéről, légy



szíves! Még mindig nincs rendben minden. És ha már Jan megy ki, kér még
valaki kávét vagy teát?

Janice egyetlen szó nélkül felállt, összeszedte az üres csészéket,
összerakott mindent a tálcára, és kiment. Robin fel is állt, hogy kinyissa neki
az ajtót, és Janice rámosolygott, ahogy elment mellette. A lépteit hamarosan
elnyelte az előszoba vastag szőnyege, Irene pedig mosolytalanul megszólalt:

– Szeggény Jan! Olyan szörnyű élete volt, az ám! Mintha valami Dickens-
regényben lett volna, gyerekkorában. Eddie-vel egyszer-kétszer kisegítettük
anyagilag, miután Beattie elhagyta. A Beattie nevet használja, de igazából
sosem vette el a pasas, tudják – mesélte. – Szörnyű, hát nem? És még
gyerekük is volt. Énszerintem igazából nem is akart vele lenni soha, szóval
aztán le is lépett. Na de Larry… azért valljuk be, ő sem volt a legélesebb kés
a fiókban – kacagott fel röviden Irene –, de neki meg a szeme fénye volt Jan!
Szerintem Jan először azt gondolta, akad neki még jobb is, tudják, Larry
Eddie-nek dolgozott, nem a vezetésben, csak építőmunkás volt, de a végén
szerintem rájött ő… hát tudják, nem mindenki hajlandó úgy is, hogy van
gyerek…

– Megkérdezhetném ezekről a Margot-nak érkezett fenyegető üzenetekről,
amelyeket ön is látott, Mrs. Hickson?

– Jaaj, hát persze, persze! – felelte Irene nagy örömmel. – Tehát maga
elhiszi nekem, ugye? Merthogy a rendőrség nem hitte!

– Kettő ilyen volt, a vallomása szerint.
– Így van. Én nem is nyitottam volna ki azt az elsőt, csak Dorothy nem volt

bent, és dr. Brenner rám parancsolt, hogy nézzem át a postát. Általában
sosem volt olyan, hogy Dorothy nincs bent. Akkor is csak azért, mert a fiának
kivették a manduláját. Elkényeztetett kis izéke, az is. Egyetlenegyszer láttam
feldúltnak, amikor mesélte, hogy viszi másnap a kórházba. Többnyire
kemény volt, mint a kő, de hát özvegy volt, nem volt mása.

Visszajött Janice a feltöltött teás- és kávéskannával. Robin felpattant, és a
két nehéz kannát levette neki a tálcáról. Janice egy mosollyal köszönte meg a
segítségét, és csak suttogva mondta, hogy „köszönöm”, hogy Irene-t félbe ne
szakítsa.

– Hogy szólt ez az üzenet? – kérdezte épp Strike.
– Jaaj, nagyon régen volt az – felelte Irene. Janice átnyújtott neki egy

csomag emésztéssegítő tablettát, de Irene nem is köszönte meg, csak röviden
rámosolyogott. – De amennyire emlékszem… – és közben kinyomkodott
néhány tablettát a csomagolásból –, lássuk csak, jól akarom felidézni… de



nagyon durva volt. Azt a pé betűs szót használta Margot-ra, na arra
emlékszem. És hogy a pokol tüze vár az olyan nőkre, mint ő.

– Gépelve volt? Vagy nyomtatott betűkkel írva?
– Kézzel volt – mondta Irene, és egy korty teával bevette a tablettákat.
– És mi a helyzet a másikkal? – érdeklődött Strike.
– Abban nem tudom, mi volt. Tudja, csak be kellett mennem hozzá egyszer

egy üzenetet átadni, és ott láttam az asztalán. Ugyanaz az írás, rögtön
megismertem. És nem tetszett neki, hogy észrevettem, azt láttam rajta.
Összegyűrte, és kidobta a kukába.

Janice kiosztotta a friss kávés- és teáscsészéket. Irene vett egy újabb csokis
kekszet.

– Nem hinném, hogy tudja – folytatta Strike –, de érdekelne, volt-e valaha
bármi okuk azt gyanítani, hogy Margot esetleg terhes volt, mielőtt…

– Erről meg honnan tud? – Irene-nek tátva maradt a szája, mintha villám
csapott volna bele.

– Tényleg az volt? – ugrott Robin.
– Igen! – jelentette ki Irene. – Tudják… Jan, ne nézz már így, tényleg!

Hívták egy magánklinikáról, amíg egyszer kint volt egy betegnél. Azért
hívták a rendelőben, hogy megerősítsék, hogy másnap majd megy… – és a
végét csak hangtalanul suttogta: – …abortuszra!

– Megmondták önnek a telefonban, milyen beavatkozást fognak elvégezni?
– kérdezte Robin.

Irene egy pillanatra meglehetősen zavarodottnak tűnt.
– Hát… nos, nem… hanem én… szóval, hát nem vagyok büszke rá, de

visszahívtam a klinikát. Csak kíváncsi voltam. Az ember csinál ilyet, amikor
fiatal, nem?

Robin remélte, az ő mosolya őszintébbnek hat, mint Irene-é.
– Mikor történt ez, Mrs. Hickson, arra emlékszik? – szólalt meg Strike is.
– Nem sokkal azelőtt, hogy eltűnt. Négy héttel azelőtt? Valami olyasmi.
– A névtelen üzenetek előtt vagy után?
– Én nem is… utána, azt hiszem – nyögte ki Irene. – Vagy nem? Nem

emlékszem…
– Beszélt ön bárki másnak erről a hívásról?
– Csak Jannek, ő meg jól lehordott. Ugye, Jan?
– Én tudom, hogy nem akartál te rosszat senkinek – mormogta maga elé

Janice –, de a betegek bizalmas információi…
– Margot nem a mi betegünk volt! Ez más!



– És erről nem beszélt a rendőrségnek? – kérdezte Strike.
– Neem – válaszolt Irene –, merthogy… hát, nem is lett volna szabad

tudnom, nem? Egyébként is, ennek hogy lehetne bármi köze az eltűnéséhez?
– Mrs. Beattie-n kívül elmondta ezt bárki másnak?
– Nem! – védekezett Irene. – Mert… hát nem mondtam volna én senki

másnak… az ember befogja a száját, ha egy orvosi rendelőben dolgozik.
Kifecseghettem volna akkor már mindenféle más ember titkait is, nem?
Recepciósként láttam én is a kartonokat, de hát persze hogy az ember nem
beszél erről, tudtam én titkot tartani, a munkámmal járt…

Strike rezzenéstelen arccal leírta a jegyzetfüzetébe, hogy „nagyon
fogadkozik”.

– Van egy másik kérdésem is, Mrs. Hickson, és attól tartok, érzékeny
kérdés lehet – nézett fel aztán. – Hallottam róla, hogy ön összekülönbözött
Margot-val a karácsonyi ünnepségen.

– Ó! – nyögte ki Irene lehervadva kicsit – Hogy az. Háát, az…
Rövid szünet következett.
– Mérges voltam, hogy mit csinált Kevinnel. Jan kisfiával. Emlékszel, Jan?
Janice zavartnak tűnt.
– Uggyan, Jan, hogyne emlékeznél! – lapogatta meg Irene a karját ismét. –

Amikor bevitte a rendelőjébe, satöbbi satöbbi.
– Ó! – mondta Janice is. Robinnak egy pillanatra úgy tűnt, most már

tényleg kihozta a sodrából a barátnője. – De…
– Emlékszel! – bámult rá merőn Irene.
– Hát… igen – felelte Janice. – Igen, azért tényleg mérges voltam.
– Jan nem engedte iskolába – mondta Irene Strike-nak. – Nem így volt,

Jan? Mennyi idős volt, hatéves? És aztán…
– Mi történt pontosan? – fordult Strike Janice-hez.
– Kevnek fájt a hasa – felelte Janice. – Igazából csak iskolaundor. A

szomszédom, aki néha vigyázott rá, nem volt jól…
– Arról van szó – vágott közbe Irene –, hogy Jan behozta Kevint a

rendelőbe, és…
– Elmondhatná Mrs. Beattie? – nézett rá Strike.
– Ó… hát persze, persze – hallgatott el Irene. A két kezét megint a hasára

tette, és igen elkínzott tekintettel megsimogatta.
– Tehát a szokásos gyerekfelügyelője beteg volt? – fordult Strike megint a

védőnőhöz.
– Igen, de nekem meg be kellett mennem dolgozni, szóval bevittem



magammal Kevet a rendelőbe, adtam neki egy színezőt. Aztán kötést kellett
cserélnem egy hölgynek hátul, úgyhogy Kevet kiültettem a váróba. Irene és
Gloria figyeltek rá. De aztán Margot… hát, bevitte a rendelőjébe, és
megvizsgálta, levetkőztette derékig meg minden. És tudta, hogy az én fiam,
és azt is tudta, miért van ott, de neki csak muszáj volt… Hát mérges voltam,
nem tagadom – fejezte be halkan Janice. – Elhangzott egy s más. Mondtam
neki: „csak meg kellett volna várja, hogy végezzek a betegemmel, és
bejöttem volna vele, amíg megvizsgálja!”

– És meg kell mondjam, amikor így megmondtam neki egyenesen, akkor
rögtön látta, mi a baj, és bocsánatot kért. Nem – fordult Irene-hez, mert látta,
hogy az már nagyon mondana valamit –, tényleg bocsánatot kért, Irene,
mondta, hogy teljesen igazam van, nem lett volna szabad nélkülem
megvizsgálnia, de hogy a hasát fogta a gyerek, ő meg csak ösztönösen
cselekedett. Nem rossz szándékból. Csak ő így időnként…

– …az agyára ment az embernek, én csak azt mondom – mondta Irene. –
Azt hitte, mindenki más fölött áll, hogy ő jobban tudja…

– …ment a saját feje után, azt akartam mondani. De jó orvos volt –
jelentette ki Janice halkan, de határozottan. – Az ember hall dolgokat, ha kijár
házhoz a betegekhez, hallja, mit gondolnak róluk, és Margot-t szerették. Ő
rászánta az időt. Kedves volt… de az volt, Irene, én tudom, hogy neked a
bögyödben volt, de a betegek…

– Jó, jó, lehet – szakította félbe Irene a „ha te mondod”-hangsúllyal. – De a
Szent Jánosban azért nem volt ebben nagy verseny, nem?

– Dr. Gupta és dr. Brenner nem voltak népszerűek? – kérdezte Strike.
– Dr. Gupta nagyon drága volt – felelte Janice. – És nagyon jó orvos, bár

voltak betegek, akik nem akartak indiai orvoshoz menni, az az igazság. De
Brennert nagyon nehéz lett volna kedvelni. Csak miután meghalt, akkor
értettem meg, miért lehetett olyan…

Irene-nek hirtelen mintha teljesen elakadt volna a lélegzete, de utána, nagy
meglepetésükre, nevetésben tört ki.

– Mondd csak el, miket gyűjtesz, Janice! Mondd csak! – Azzal Strike-hoz
és Robinhoz fordult. – Mert ha ez nem a legrémisztőbb, legmorbidabb…

– De nem gyűjtöm őket! – tiltakozott Janice, kissé elpirulva. – Csak
szeretem elrakni ezeket…

– Gyászjelentéseket! Na mit gondolnak? Van, aki porcelánfigurákat gyűjt,
vagy hógömböket, satöbbi satöbbi, Janice meg…

– De hát ez nem egy gyűjtemény! – ismételte Janice, még mindig pirulva. –



Én csak… – mintha kérlelő tekintettel fordult volna Robinhoz. – Az anyám
nem tudott olvasni…

– Képzeljék el! – szúrta közbe fensőbbségesen Irene, és megint a hasát
simogatta.

Janice egy pillanatra elbizonytalanodott, de aztán folytatta:
– …igen, szóval… apát nem nagyon izgatták a könyvek, de az újságot

mindig hazahozta, és én így tanultam meg olvasni. Mindig kivágtam a
legjobb cikkeket. Az ilyen érzelmekre ható sztorikat, gondolom, azt
mondanák rá. A kitalált történetek, azok annyira sosem érdekeltek. Nem
látom az értelmét, hogy amit valaki más talált ki…

– Ó, én annyira imádom a jó regényeket… – sóhajtott Irene a hasát
dörzsölgetve.

– Na mindegy… nem is tudom… ha elolvas az ember egy gyászjelentést,
abból megtudja, ki is volt az illető igazából, nem? Ha olyasvalakié, akit
ismerek, vagy akit kezeltem, megtartom, mert nem is tudom, úgy érzem,
valakinek csak meg kell őket tartani. Az ember életét megírják az újságban,
hát az… az már valami, nem?

– Hát ha Dennis Creedről van szó, akkor nem! – felelt rá Irene. Az olyanok
arckifejezésével, akik valami nagyon elméset mondtak, előrehajolt egy újabb
kekszért, és ekkor fülsüketítő szellentés hangja rázta meg a helyiséget.

Irene skarlátvörös lett. Egy rettentő pillanatig Robin azt hitte, Strike
elneveti magát, úgyhogy gyorsan és hangosan meg is kérdezte Janice-t:

– És megtartotta dr. Brenner gyászjelentését?
– Ó, igen – bólintott Janice, akit mintha a legkevésbé sem zavart volna az

Irene-ből az imént kitört hang. Lehet, hogy védőnőként ennél sokkal
rosszabbhoz volt szokva. – És az nagyon sok mindent megmagyarázott.

– Mármint hogy? – érdeklődött Robin, és direkt nem nézett sem Strike-ra,
sem Irene-re.

– Járt Bergen-Belsenben, az egyik első orvos volt, aki oda belépett.
– Úristen! – Robin teljesen megdöbbent ezen.
– Ugye? – nézett rá Janice. – De sose beszélt róla. Soha nem gondoltam

volna, ha nincs benne az újságban. Hogy ott mit láthatott… hegyekben a
holttesteket, meg halott gyerekeket… a könyvtárból kivettem egyszer egy
könyvet róla. Szörnyű! Lehet, hogy ezért volt olyan, amilyen, én nem tudom.
Sajnáltam is, mikor olvastam. Mikor meghalt, már évek óta nem találkoztam
vele. Mutatta valaki a gyászjelentést, mert tudta, hogy én is dolgoztam a
Szent Jánosban, én meg megtartottam, hogy emlékeztessen rá. Az ember sok



mindent meg tud bocsátani Brennernek, ha már tudja, mit látott, meg miken
ment keresztül… bár igaz ez mindenkire amúgy, hát nem? Ha tudja az ember,
akkor az mindent megmagyaráz. Csak kár, hogy az ember gyakran nem tudja,
amíg meg már túl késő… te jól vagy, drágám? – fordult Irene-hez.

Robin gyanította, hogy Irene a szellentés után úgy döntött, csak úgy
palástolhatja ezt kicsit is méltósággal, ha rá is játszik, hogy nincs jól.

– Hát tudják, szerintem a stressz – mondta, a két keze a nadrágja derekán.
– Mindig bedurran, amikor… elnézést! – nézett méltóságteljesen Strike-ra és
Robinra. – De attól félek, tovább sajnos…

– Természetesen – felelte Strike, és becsukta a jegyzetfüzetét. – Azt
hiszem, már úgyis megkérdeztünk mindent, amit akartunk. Hacsak nincs
bármi – nézett a két asszonyra –, ami eszükbe jut, hogy visszatekintve
furcsának tűnt?

– Gondolkodtunk mi ezen, hát nem? – kérdezte Irene-től Janice. – Annyi
év alatt… nyilván sokat is beszéltünk róla.

– Hát biztosan Creed volt, nem? – jelentette ki nagy véglegességgel Irene.
– Mi más magyarázat lehetne? Hová tűnhetett volna máshová? Na de
gondolja, hogy magát beengedik hozzá? – szegezte neki megint a kérdést
Strike-nak, a kíváncsiság utolsó szikrájaként.

– Fogalmam sincs – válaszolta Strike, és feltápászkodott. – Mindenesetre
nagyon köszönjük önöknek a vendéglátást, és hogy válaszoltak a
kérdéseinkre…

Janice kísérte ki őket. Irene csak integetett némán, ahogy kiléptek a
szobából. Robin látta rajta, hogy a beszélgetés nem olyan élvezetesen alakult,
mint azt ő gondolta. Kínos, kellemetlen dolgokat kellett bevallania; a
fiatalkori önmagáról festett kép talán nem egészen olyanra sikerült, amilyenre
akarta – és persze, gondolta Robin, miközben megszorította Janice kezét az
ajtóban, senki nem szeret különösebben óriásikat szellenteni idegenek előtt.
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Nos, lássuk hát, imígy szólt Artegall,
s az igazt mind leválasztá, s a bal
mérlegtányérba mindet feltevé,

s a jobba a hamist…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Hát, én nem vagyok orvos – jegyezte meg Strike, míg átmentek az úton a
Land Roverhez –, de szerintem a curry lehetett a baj.

– Ne! – tiltakozott Robin, de legjobb szándéka ellenére is elnevette magát.
Nem tudta elkerülni, hogy ne jöjjön zavarba Irene helyett is.

– Maga messzebb ült tőle, mint én! – folytatta Strike, és beült a kocsiba. –
Az én tippem a bárány bhuna…

– Komolyan! – Robin félig undorodva, félig nevetve tiltakozott tovább. –
Hagyja abba!

– Egy rendes italra lenne szükségem – mondta Strike, és bekapcsolta a
biztonsági övét.

– Van nem messze egy jó kocsma – felelte Robin. – Megnéztem. A
Trafalgar fogadó.

Előre megkeresni a kocsmát nyilván egy újabb „kedves dolog” volt,
amellyel Robin a születésnapja alkalmából készült, gondolta Strike, és azon
tűnődött, ezzel vajon benne akar-e bűntudatot kelteni. Valószínűleg nem, de
ennek ellenére is bűntudatot érzett, úgyhogy nem is reagált mást, csak
megkérdezte:

– Na és, mi volt a benyomása?
– Nos, akadt egy-két ellentétes áramlat, nem? – Robin épp kikanyarodott

az útra a parkolóhelyéről. – És szerintem kaptunk néhány hazugságot is.
– Szerintem is – bólintott Strike. – Maga melyikeket szúrta ki?
– Irene és Margot veszekedése a karácsonyi bulin, legelőször is – mondta



Robin, és kifordult a Circus Streetre. – Szerintem valójában nem arról volt
szó, hogy Margot megvizsgálta Janice kisfiát… bár azt gondolom, tényleg
engedély nélkül nézhetett rá Kevinre.

– Igen, én is – helyeselt Strike. – De egyetértek, szerintem sem ezért
veszekedtek. Irene rákényszerítette Janice-t, hogy mondja el ezt a sztorit,
mert nem akarta az igazat elmondani. És ettől az is megfordul a fejemben…
hogy Irene áthívta magához Janice-t, hogy együtt beszélhessünk velük: vajon
ezt azért csinálta, hogy Janice biztosan ne mondhasson nekünk semmi olyat,
amit Irene nem akarna, hogy elmondjon? Ez a baj az évtizedes barátokkal,
nem? Hogy túl sokat tudnak.

Robin ugyan épp a Trafalgarhoz vezető útvonalat próbálta felidézni,
amelyet reggel át is nézett, és rögtön az a sok sztori jutott eszébe, amelyeket
Ilsa mesélt neki Strike és Charlotte kapcsolatáról. Ilsa azt is elmondta, hogy
Strike elutasította a meghívását hozzájuk aznap estére, mert azt állította, a
húgával már lebeszéltek valamit. Robin ezt nehezen tudta elhinni, pláne
Strike és Lucy közelmúltbeli összeveszésének fényében. Talán csak paranoia,
gondolta, vagy Strike tényleg igyekszik kerülni, hogy munkaidőn kívül is
találkoznia kelljen vele?

– De nem gyanakszik Irene-re, ugye?
– Csak azt gyanítom, hogy hazudik, hogy egy pletykafészek és

kényszeresen keresi a feltűnést – válaszolta Strike. – De nem hinném, hogy
elég okos lenne ahhoz, hogy elrabolja Margot Bamborough-t, és negyven év
alatt se buktassa le magát valamivel. Viszont a hazugságok mindig érdekes
dolgok. Na és, hallott még valami érdekeset?

– Bizony. Volt valami fura abban a Leamington Spa történetben is, vagyis
inkább Irene reakciójában, amikor meghallotta Janice-től… Szerintem neki
mondott valamit Leamington Spa. És az is érdekes, hogy Janice eddig nem
mondta neki, amit a betegétől hallott. Határozottan azt várná az ember, hogy
elmondta, ha már legjobb barátnők, és mindketten ismerték Margot-t, és
azóta is közel állnak egymáshoz. Még ha Janice meg is volt győződve róla,
hogy ez a Ramage nevű pasas csak kitalálta ezt, attól még elmondhatta volna
Irene-nek!

– Ez is jó meglátás – helyeselt Strike, és elgondolkodva nézte a Nemzeti
Tengerészeti Múzeum neoklasszikus homlokzatát, míg egy jókora, szépen
nyírt, smaragdzöld pázsit mellett hajtottak el. – És mit gondolt Janice-ről?

– Nos, már amikor lehetőségünk volt hallani, mit mond, nekem rendesnek
tűnt – felelte óvatosan Robin. – Úgy láttam, elég elfogulatlanul állt a Margot–



Douthwaite-ügyhöz. De hogy miért viseli el, hogy Irene szolgálónak
használja…

– Vannak, akiknek arra van szüksége, hogy szükség legyen rájuk… és
lehet, hogy érez valamiféle kötelességet, már ha Irene igazat mondott arról,
hogy a férjével kisegítették anyagilag, amikor kellett neki.

Strike közben a távolban már meg is látta a Robin által kiválasztott
kocsmát. Szép, nagy épület volt a Temze partján, számos erkély és
ponyvatető, sőt, az ablakokban virágládák és címerek is díszítették. Robin
leparkolt, és a fekete vascölöpök mellett elsétálva odaértek a kövezett
terecskéhez, ahol a faasztaloktól a folyóra nyílt a kilátás, és amelynek
közepén az apró termetű Nelson admirális életnagyságú szobra állt a folyó
felé fordulva.

– Látja? – kérdezte Robin. – Le tudunk ülni kint, és tud dohányozni!
– Nincs egy kicsit hideg? – kérdezte Strike.
– Az én kabátom bélelt. Hozok…
– Nem, majd én hozok! – jelentette ki Strike ellentmondást nem tűrőn. –

Mit kér?
– Csak egy szódát citrommal, vezetek.
Ahogy belépett a kocsmába, hirtelen felhangzott kórusban a „Boldog

szülinapot!” A sarokban héliumos léggömböket látott, és egy másodperc
törtrészére úrrá lett rajta a rémület, mert azt hitte, Robin egy meglepetésbuli
miatt hozta ide; de egy szívdobbanásnyival később már rájött, hogy egyetlen
arc sem tűnik ismerősnek, a léggömbök pedig a 80-as számot formázzák. Egy
családtagokkal teli asztal végében levendulaszín hajú, apró öregasszony ült
boldog mosollyal. Vakuk villantak, amikor elfújta a gyertyákat az óriási
csokitortán. Taps és ujjongás következett, egy kisgyerek pedig belefújt egy
sípba.

Strike még mindig kissé rémülten a pult felé indult, és kemény
szemrehányást tett magának, amiért akár egy pillanatra is azt képzelte, hogy
Robin képes lett volna meglepetésbulit szervezni neki. Még Charlotte, akivel
pedig élete leghosszabb és legközelibb kapcsolatában élt, sem tett volna
ilyesmit soha. Charlotte igazából sosem hagyta volna, hogy az olyan apró-
cseprő világi dolgok, mint, mondjuk, Strike születésnapja, bármiben is az ő
szeszélyei és hangulatváltozásai útjába álljanak. Strike huszonhetedik
születésnapján, amikor a lány épp rettentően féltékeny perióduson ment át,
vagy dühös volt, mert Strike nem volt hajlandó otthagyni a hadsereget (a sok-
sok jelenet és veszekedés pontos oka mostanra már összemosódott a fejében),



a szeme előtt dobta ki a szépen becsomagolt ajándékát a harmadik emeleti
ablakból.

De persze, akadtak másféle emlékei is. Például a harmincharmadik
születésnapja. Épp csak kiengedték a Selly Oak Kórházból, és életében
először próbált ráállni a műlábára. Charlotte hazavitte a Notting Hill-i
lakására, főzött neki, és a vacsora végén két csésze kávéval és teljesen
meztelenül tért vissza a konyhából – Strike még életében nem látott ilyen
gyönyörűt. Egyszerre nevetett fel és állt el a lélegzete. Majd két éve nem
szexelt. Valószínűleg sosem felejti el az ez után következő éjszakát, és azt
sem, ahogy Charlotte a karjaiban zokogva azt mondja, hogy neki ő az
egyetlen férfi, hogy fél is ettől, amit érez, attól fél, hogy gonosz ember, mert
nem sajnálja Strike elveszett lábszárát, ha ez visszahozta hozzá, ha ez azt
jelenti, hogy végre ő is gondoskodhat róla úgy, ahogy Strike mindig is
gondoskodott őróla. Nem sokkal éjfél előtt Strike megkérte a kezét, és aztán
szeretkeztek megint, aztán pedig hajnalig beszélgettek, hogy is fog
belekezdeni a nyomozóirodába, és Charlotte kijelentette, hogy nem kér
gyűrűt, hogy tegye csak el a pénzt az új munkájára, amiben persze hogy
kiváló lesz majd.

Miután megvette az italokat és a rágcsálnivalót, visszament Robinhoz, aki
közben leült egy kinti padra, és zsebre dugott kézzel, komor képpel üldögélt.

– Fel a fejjel! – mondta Strike, legalább annyira saját magának is.
– Bocsánat – nézett fel Robin, bár nem is tudta igazán, miért kért

bocsánatot.
Strike leült mellé, nem pedig szembe vele, így mindketten a folyóra néztek.

Alattuk egy kis, köves partszakasz húzódott, hullámok nyaldosták a hideg
kavicsokat. A túlparton a Canary Wharf acélszínű irodaházai meredeztek,
tőlük jobbra meg a Shard épülete. A folyó ólmosan szürkén hömpölygött
ezen a hideg novemberi napon. Strike középen feltépte az egyik rágcsás
csomagot, hogy mindketten vehessenek belőle. Robin belekortyolt a
szódájába, azt kívánta, a hideg ital helyett bárcsak inkább kávét kért volna,
evett néhány darab chipset, majd visszadugta a kezét a zsebébe, és azt
mondta:

– Tudom, hogy ez nem a helyes hozzáállás, de… én nem hiszem, hogy ki
fogjuk tudni deríteni, mi történt Margot Bamborough-val.

– Hát ezt meg mi hozta ki most magából?
– Gondolom, ahogy Irene rosszul emlékezett a nevekre… ahogy Janice

követte a példáját, és eltitkolták, miért is volt a veszekedés a karácsonyi



bulin… annyira rég volt az egész. Senkinek sem muszáj most már elmondani
nekünk az igazat, még ha emlékeznek is rá. Ráadásul már mindenki
ragaszkodik a saját elméleteihez, mint ez a dolog Gloriával meg a
kapszulával Brenner csészéjében, és mindenki fontosabbnak akarja magát
beállítani, úgy tesz, mintha tudna valamit, de… hát, kezdem úgy érezni, hogy
valami lehetetlennel próbálkozunk mi most.

Amíg várt a hidegben Strike-ra, Robint valami fáradtság hulláma borította
el, utána pedig jött a reménytelenség is.

– Szedje össze magát! – felelte bátorítón Strike. – Máris kiderítettünk két
nagyobb dolgot, amiről a rendőrség sosem szerzett tudomást. – Előhúzta a
cigarettáját, rágyújtott egyre, és folytatta: – Először is: a rendelőben, ahol
Margot dolgozott, nagy barbiturátkészlet állt rendelkezésre. Másodszor:
Margot Bamborough-nak lehet, hogy volt egy abortusza. Először nézzük a
barbiturátokat! Nem hagytunk ki a számításból valamit? Nevezetesen, hogy a
helyszínen volt arra lehetőség, hogy elaltassanak valakit.

– De Margot-t nem altatták el! – rágcsálta a chipset rosszkedvűen Robin. –
A saját lábán távozott.

– Csak ha elfogadjuk, hogy…
– …igen, hogy Gloria nem hazudott, tudom – felelte Robin. – De hogy

tudott ő meg Theo… mert akkor Theónak is benne kell lennie, nem? Szóval
hogy tudott volna ő meg Theo elég barbiturátot beadni Margot-nak, hogy
elveszítse az eszméletét? És ne feledje, ha Irene nem hazudott, akkor Margot
ekkor már nem hagyta senki másnak, hogy ő csináljon neki kávét-teát! És
abból ítélve, amit Janice az adagolásról mondott, jó sok kapszula kellett volna
ahhoz, hogy konkrétan eszméletvesztést okozzon!

– Jó gondolatmenet. Szóval, visszatérve arra a kis történetre a teában talált
kapszuláról…

– Nem hiszi?
– De, elhiszem – felelte Strike –, mert teljesen értelmetlennek tűnik erről

hazudni. Nem elég érdekes, hogy jó anekdota legyen belőle, nem, egyetlen
kapszula? De újra felveti a kérdést, hogy vajon Margot tudott-e Brenner
függőségéről, vagy gyanakodott-e rá. Lehet, hogy felfigyelt rá, hogy néha
furcsán viselkedik. A nyugtatóktól álmos lehetett. Talán Margot látott olyat,
hogy különösen lassú volt a felfogása. Amit eddig Margot-ról megtudtunk, az
mind arra mutat, hogy ha tudomása lett volna arról, hogy Brenner etikátlanul
viselkedik, vagy veszélyt jelenthet a betegekre, ő bizony nem kertelt volna,
hanem megy, és felelősségre vonja. És épp most hallottunk egy csomó



érdekességet Brenner hátteréről, aki így traumatizált, boldogtalan, magányos
embernek tűnik. Mi van, ha Margot megfenyegette, hogy kizáratja az orvosi
kamarából? Az nagy státusz- és presztízsveszteség, ráadásul egy olyan
embernek, akinek gyakorlatilag nincs mása sem az életben. Ennél
kevesebbért is öltek már ember.

– De Brenner aznap este hamarabb ment el, mint Margot.
– És mi van, ha megvárta? Felajánlotta, hogy elviszi?
– Akkor szerintem Margot gyanút fogott volna – mondta Robin. – Nem azt

hitte volna, hogy bántani akarja, hanem hogy ordibálni akar vele, ez illett is
volna hozzá, már amennyit tudunk Brennerről. Szerintem én is szívesebben
mentem volna akár gyalog is az esőben. És Margot sokkal fiatalabb volt
Brennernél, magas és jó erőben lévő. Most nem is emlékszem, hol lakott
Brenner…

– A vénlány nővérével, kocsival olyan húsz percre a rendelőtől. A nővére
azt vallotta, a szokott időben ért haza. Egy kutyát sétáltató szomszéd
megerősítette, hogy úgy tizenegy körül látta az ablakon át…

– De el tudok képzelni még egy lehetőséget a barbiturátokkal kapcsolatban
– folytatta Strike. – Ahogy Janice is mondta, az utcán is el lehetett adni őket,
és úgy veszem ki, Brenner jelentős mennyiséget halmozott fel. Számolnunk
kell azzal a lehetőséggel is, hogy valaki megtudta, a rendelőben nagy
mennyiségű, értékes gyógyszer van, elhatározta, hogy ellopja, és Margot az
útjába került.

– Ami visszavezet ahhoz, hogy Margot a rendelőben halt meg, ami azt
jelenti…

– Hogy megint Gloria és Theo érdekel minket főképpen. Lehet, hogy
Gloria és Theo tervezték, hogy elviszik a gyógyszereket. És épp most
hallottuk azt is…

– …hogy Gloria testvére drogot árult – fejezte be Robin.
– Miért a kétkedő hangsúly?
– Hát Irene nagyon rá akart menni Gloriára, nem gondolja?
– De, gondolom, de az értékes információ, hogy Gloriának volt egy

drogdíler testvére, ahogy az is, hogy a rendelőben volt egy nagy
gyógyszerkészlet, amit nyugodtan el lehetett lopni. Brenner nem akarta volna
elismerni azt se, hogy ott volt a gyógyszer, szóval valószínűleg be sem
jelentette volna a lopást, és ezért remekül ki lehetett volna használni a
helyzetet.

– Egy bűnöző testvér még nem jelenti, hogy az ember maga is bűnöző!



– Így van, de ettől csak még jobban szeretném Gloriát megtalálni. Elég jól
illik rá, hogy „érdeklődésünkre számot tartó személy”…

– És akkor még ott az abortusz – folytatta Strike. – Ha Irene igazat mond
róla, hogy a magánklinikáról telefonáltak, hogy megerősítse…

– Ha! – szúrta közbe Robin.
– Én nem hiszem, hogy ez hazugság volt – felelte Strike. – Pont az

ellenkező okból, mint a kapszulánál Brenner csészéjében. Ez túl nagy
hazugságnak. Senki nem talál ki ilyesmit. Mindenesetre már akkor elmondta
Janice-nek, és hitelesen hangzik az a kis veszekedésük is a betegek bizalmas
információiról. És C. B. Oakden csak alapozta valamire a sztorit. Egyáltalán
nem lennék meglepve, ha az információ Irene-től származott volna. Nem
olyan embernek tűnik, aki ne menne bele egy jó kis spekulációba vagy
pletykálkodásba.

Robin nem szólt. Életében csak egyszer szembesült a lehetőséggel, hogy
esetleg terhes, és jól emlékezett rá, micsoda megkönnyebbülés öntötte el,
amikor kiderült, hogy mégsem az, és nem kell majd még több idegent
elviselnie, még egy mérhetetlenül intim beavatkozást, még több vért, még
több fájdalmat.

Képzeld csak el, milyen érzés elvetetni a saját férjed gyerekét, gondolta.
Tényleg képes lett volna erre Margot, amikor otthon várta annak a gyereknek
a nővére? Mi lehetett a fejében egy hónappal az eltűnése előtt? Lehet, hogy
szép csendben az összeomlás felé tartott, mint Talbot is? Robin az utóbbi
néhány évben megtanulta, milyen titokzatosak is az emberek, még azok
számára is, akik azt hiszik, a legjobban ismerik őket. Hűtlenség és bigámia,
perverziók és fétisek, lopás és csalás, zaklatás és molesztálás: már annyi
titkos életbe kapott bepillantást, hogy számon se tudta tartani. És nem is
érezte magát semmivel sem jobbnak a sok becsapott, átejtett embernél, akik
az igazságra vágyva a nyomozóirodájukhoz fordultak. Hát nem azt hitte ő is,
hogy ismeri a férjét, mint a tenyerét? Hány száz éjszakát töltöttek
összegabalyodva, mint a sziámi ikrek, titkokat sugdosva, nevetgélve a
sötétben? Életének majdnem felét Matthew-val töltötte, és csak amikor egy
kemény, ragyogó gyémánt fülbevaló került elő az ágyából, akkor jött rá, hogy
a fiúnak van egy másik élete is, és nem az az ember (talán soha nem is volt az
az ember), akiről azt hitte, ismeri.

– Maga nem akarja elhinni, hogy abortusza volt – mondta Strike. Legalább
részben jól következtette ki, miért is hallgat Robin.

A lány válasz helyett kérdezett:



– A barátnője, Oonagh, még nem került elő, vagy igen?
– Ja, nem mondtam magának? – nézett rá Strike. – De igen, tegnap kaptam

tőle egy e-mailt. Tényleg nyugdíjas lelkész, és örömmel találkozik is velünk,
amikor majd lejön Londonba a karácsonyi bevásárlást intézni. A dátumot
majd még megírja.

– Ez jó – felelte Robin. – Tudja, szeretnék már valaki olyannal is beszélni,
aki tényleg kedvelte Margot-t.

– Gupta kedvelte – vágta rá Strike. – És Janice is, mondta is.
Robin feltépte a második chipses zacskót.
– De hát ez elég kiszámítható, nem? – kérdezte. – Hogy az emberek

legalább úgy tesznek, mintha kedvelték volna Margot-t, azok után, ami történt
vele. De Irene, mondjuk, nem tett úgy. Maga nem gondolja, hogy kicsit
mintha… túlzás lenne… negyven év után is fenntartani az utálkozást? Mert ő
aztán tényleg beleszállt. Nem gondolná, hogy… nem is tudom,
diplomatikusabb lett volna, ha…

– Ha azt mondta volna, hogy barátok voltak?
– Igen… de lehet, hogy Irene tudja, túl sok a tanú rá, hogy egyáltalán nem

voltak. És mit gondolt a névtelen levelekről? Az igaz vagy nem?
– Jó kérdés – vakarta meg az állát Strike. – Irene nagyon élvezte, hogy

elmondhatja nekünk, hogy azt a „pé betűs szót” használta Margot-ra, na de a
„pokol tüze” az nem olyasminek hangzik, amit ő kitalálna. Inkább valami
„beképzelt ribanc”-szerűt vártam volna tőle.

Megint előhúzta a jegyzetfüzetét, és átfutotta az imént készült jegyzeteit.
– Nos, mindenesetre ezt a néhány nyomot le kell még ellenőriznünk,

akármilyenek is. Nem akar maga utánanézni Charlie Ramage-nek és
Leamington Spának, én meg megkeresem a Benni-függő Applethorpe-ot?

– Most megint csinálta! – nézett rá Robin.
– Mit csináltam?
– Vigyorgott, mikor azt mondta, hogy „Benni”! Mi olyan vicces a

Benzedrinben?
– Ja – nevetgélt tovább Strike –, csak eszembe jutott valami, amit Ted

bácsikám mesélt. Nézte maga a Crossroadst?
– Mi az a Crossroads?
– Mindig elfelejtem, mennyivel fiatalabb maga – mondta Strike. – Az egy

napközben sugárzott szappanopera volt, és volt benne egy Benny nevű
szereplő. És hát ő… ma úgy mondanánk, „különleges szükségletei” voltak.
Egyszerű gyerek volt. Mindig gyapjúsapkát viselt. A maga nemében ikonikus



figura volt.
– És ő jutott eszébe? – kérdezte Robin, mert ez nem tűnt különösen

viccesnek.
– Nem, de ezt tudnia kell, hogy értse a sztorit. Gondolom, tudja, mi volt a

Falkland-szigeteki háború.
– Csak fiatalabb vagyok, mint maga, Strike, de nem segghülye.
– Jó, persze. Szóval az angol katonák, akiket odavezényeltek (Ted is ott

volt, 1982-ben), elnevezték a helyieket „Bennyknek”, a Crossroads-beli
szereplőről. A parancsnokságon aztán megneszelték, és már jön is az új
parancs, hogy „ne hívják Bennyknek ezeket az embereket, akiket most
szabadítottunk fel!” Úgyhogy… – vigyorgott Strike –, elkezdték őket
„akkoris”-nak hívni!

– „Akkoris”-nak? Mit jelent az, hogy „akkoris”?
– „Akkor is Bennyk” – felelte Strike, és óriásit kacagott. Robin is elnevette

magát, de főleg Strike vidámságán. Amikor Strike abba tudta hagyni a
vihorászást, egy kis ideig mindketten csak nézték a folyót, kortyolgatták az
italukat, Strike pedig dohányzott. Aztán végül ő szólalt meg először:

– Írni fogok az igazságügyi minisztériumba. Engedélyért, hogy
bemehessek Creedhez.

– Komolyan?
– Hát meg kell próbálnunk. A hatóságok mindig is azt gondolták, hogy

Creed több nőt támadott meg vagy gyilkolt meg, mint amennyiért leültették.
A lakásában találtak olyan ékszereket, meg ruhadarabokat, amelyeket senki
sem tudott azonosítani. És csak mert mindenki azt hiszi, hogy Creed volt…

– …az még nem jelenti, hogy nem ő volt – fejezte be egyetértőn Robin,
tökéletesen átlátva a kifacsart logikát.

Strike sóhajtott, megdörzsölte az arcát, és még mindig a cigarettával a
szájában azt mondta:

– Akarja látni, pontosan mennyire volt bolond Talbot?
– Persze!
Strike előhúzta a bőrkötéses könyvet a kabátja belső zsebéből, és

átnyújtotta Robinnak. A lány kinyitotta, és némán belelapozott.
Az oldalakat furcsa rajzok és szimbólumok borították. Az írás kis betűs,

gondosan tiszta, de sűrű. Sok minden volt aláhúzva, egyes szavak-
szókapcsolatok vagy szimbólumok be is karikázva. Mindenütt pentagrammák
virítottak. Számos név szerepelt szinte minden oldalon, olyanok, amelyeknek
semmi közük az ügyhöz: Crowley, Lévi, Adams és Schmidt.



– Hű! – nyögte ki Robin, amikor rátalált egy különösen sűrűn teleírt-rajzolt
oldalra. Egy háromszemű kecskefej nézett rá fel vészjóslóan. – Ezt nézze
meg…

Közelebb hajolt a laphoz.
– Asztrológiai szimbólumokat használ!
– Hogy mi? – kérdezte Strike, és fintorogva ő is odahajolt az oldal fölé.
– Ez itt a Mérleg – mutatott Robin egy szimbólumra a lap alsó felén. – Az

én csillagjegyem, régen volt egy kulcstartóm, amin ez volt.
– A rohadt csillagjegyek jeleit használja? – húzta vissza Strike maga elé a

könyvet, és olyan undorodó arcot vágott, hogy Robinnak muszáj volt megint
nevetnie rajta.

Strike végignézte az oldalt. Robinnak igaza volt: és a kecskefej köré rajzolt
körökből is megtudott valamit.

– Megcsinálta a teljes horoszkópot arra az időpontra, amikor szerinte
Margot-t elrabolták – jelentette ki. – Nézze ezt a dátumot itt! 1974. október
11. Este fél hét… a picsába már! Asztrológia… teljesen meg volt kattanva.

– Magának mi a csillagjegye? – kérdezte Robin, miközben már próbálta
magában kiszámolni.

– Fogalmam sincs.
– Na ne hülyéskedjen! – mondta a lány.
Strike döbbenten nézett vissza rá.
– Most csak teszi magát! – mondta Robin. – Mindenki tudja a

csillagjegyét! Ne tegyen úgy, mintha fölötte állna ennek!
Strike kelletlenül elvigyorodott, nagyot szívott a cigarettájából, kifújta a

füstöt, és csak azután válaszolt:
– Nyilas, Skorpió aszcendenssel, a nap az első házban.

 





– Hogy mi… – nevette el magát Robin. – Ezt most csak úgy kitalálta, vagy
ez igaz?

– Hát persze hogy kurvára nem igaz! – felelte Strike. – Az egész nem igaz,
nem? De egyébként igen, ez a születési képletem. Kurvára ne röhögjön már!
Ne feledje, ki volt az anyám. Imádta ezt a baromságot. Az egyik legjobb
haverja megcsinálta neki a teljes horoszkópomat, amikor megszülettem. Ezt
is rögtön fel kellett volna ismernem! – bökött a kecskefejes rajzra. – De még
nem tudtam rendesen átnézni ezt, nem volt időm.

– Na és mit jelent az, hogy a nap az első házban?
– Nem jelent semmit, az egész baromság!
Robin látta rajta, hogy nem akarja bevallani: igenis emlékszik, és ettől még

jobban nevetett. Strike félig bosszankodva, félig jót mulatva mormogta:
– Függetlenség. Vezetői képesség.
– Hát…
– Baromság az egész, épp elég misztikus marhaság van már ebben az

ügyben a csillagjegyek nélkül is! A médium, meg a megszentelt hely, Talbot
és Baphomet…

– …Irene és az összetört Margot Fonteyn-porcelánfigura – tette hozzá
Robin.

– Irene és a kibaszott összetört Margot Fonteyn! – morogta Strike, és
vágott egy pofát.

Jéghideg eső kezdett permetezni, apró pontokat hagyva az asztalukon és
Talbot jegyzetfüzetén is. Strike be is csukta, mielőtt elfolyt volna a tinta.
Egyetlen szó nélkül mindketten felálltak, és visszaindultak a Land Roverhez.

A levendulaszín hajú öregasszony, akinek ugyanaznap van a szülinapja,
mint Strike-nak, most épp egy Toyotába szállt be nem messze, ránézésre két
lánya segítségével. A kocsi körül ott állt az egész család, és esernyőik
védelmében, mosolyogva beszélgettek. Amíg bekecmergett a Land Roverbe,
Strike egy pillanatra arra gondolt, ő hol is lesz vajon, ha megéri a nyolcvanat,
és ki lesz ott vele.
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Feltárul majd, ami ma még titok.
Miért hiszik sokan tudatlanul,

nincs más, csak melyre a szem fénye hull?
Miért ne hinnék a hold koronát

s a fényt, mi csillagok között lapul
mint más világbeli tűznek nyomát?

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike rendelt magának kaját aznap este, és a tetőtéri lakásában, egyedül ette
meg. Ahogy kiöntötte a szingapúri tésztát a tányérra, eszébe jutott az is,
milyen ironikus, hogy ha Ilsa nem akarta volna annyira a bábát játszani az ő
meg Robin romantikus viszonyánál, akkor most ott ülhetne Nick és Ilsa
házában az Octavia Roadon, jókat nevethetne két legrégebbi barátjával, sőt,
magával Robinnal is, akinek sosem unta meg a társaságát, hiába dolgoztak
már sok-sok órát együtt.

Strike gondolatai továbbra is a társán jártak evés közben, a puszi x-én a
remekül kiválasztott kártyán, a fülhallgatón, és azon, hogy újabban ha
felbosszantotta, vagy ha csak hülyéskedtek, Robin elkezdte Strike-nak
szólítani: mindkettő egyértelműen növekvő bensőségességet jelzett.
Bármilyen feszültséget is jelent számára a válás menedzselése (amelyről
mesélt Strike-nak néhány részletet), bármennyire is nem keres tudatosan
romantikus kapcsolatot, attól Robin még igazából szabad, független nő.

Strike nem először tűnődött el azon is, mégis mennyire öntelt dolog azt
gyanítania, hogy Robin érzései irányában talán hevesebbek lehetnek, mint az
egyszerű barátság. Jobban kijött vele, mint bármilyen nővel valaha.
Kölcsönösen kedvelték egymást, és ez túlélte a közös vállalkozás
vezetésének minden feszültségét, a személyes megpróbáltatásokat,
amelyeken megismerkedésük óta mindketten átmentek, még azt a nagy vitát



is, amelynek folyományaként Strike egyszer ki is rúgta. Robin odasietett
hozzá a kórházba, amikor megtudta, hogy a súlyos beteg unokaöccse mellett
ül egyedül, pedig ez kétségtelenül kiváltotta az exférje (akit Strike továbbra is
csak úgy hívott magában, hogy „az a pöcs”) nemtetszését.

Nem mintha Strike ne lett volna tudatában, milyen jól is néz ki Robin:
nagyon is tisztában volt vele már az első pillanattól fogva, hogy a lány annak
idején levette a kabátját az irodában. De ez a fizikai vonzódás sokkal kevésbé
fenyegette a lelki békéjét, mint az a mélyen fekvő, bűntudattal teli öröm,
hogy jelen pillanatban ő a lány életében a legfőbb férfifigura. Most, hogy ott
hevert előtte a lehetőség, most, hogy a lány férje eltűnt a képből, és Robin
egyedülálló lett, Strike azon kapta magát, hogy komolyan elgondolkodik
rajta, vajon mi is történne, ha tennének valamit ennek a (mint gyanította)
kölcsönös vonzódásnak az irányában. Vajon a nyomozóiroda – amelynek
érdekében mindketten annyi áldozatot hoztak, és amely Strike szemében
minden ambíciójának legtetejét jelentette – túl tudná élni, ha a
tulajdonostársak az ágyban kötnek ki egymással? Akárhogy is fogalmazta át
a kérdést, válaszként mindig „nem” jött ki a végén, mert biztos volt benne
(ennek okait inkább múltbeli traumákban látta, nem pedig valami puritán
elvszerűségben), hogy Robin végső soron a házasság biztonságára és
állandóságára vágyik.

Ő pedig nem az a nősülő fajta. Akármilyen kellemetlenségeket is hozott
magával, a munkanap végén ő a saját kis helyét akarta, tisztán, rendben,
pontosan úgy rendezve el, ahogy szereti, ahol nincsenek érzelmi viharok,
bűntudat és vádaskodás, ami nem követeli meg tőle a Hallmark csatorna
romantika-felfogását: egy olyan életet, ahol nem felelős senki boldogságáért.
Igazság szerint mindig voltak nők, akikért ő volt felelős. Lucyért, akivel
együtt nevelkedtek a mocsokban és káoszban, Ledáért, aki szeretőtől
szeretőig tántorgott csak, és akit tizenéves korában időnként tényleg neki
kellett fizikailag is megvédenie, és Charlotte-ért, akinek a terapeuták és
pszichiáterek mindig máshogy nevezték el a kiszámíthatatlanságát, önpusztító
hajlamait, de akit mindennek ellenére mégis szeretett. Most egyedül volt, és
valamiféle békét talált ebben. A Charlotte-tal való szakítás óta egyetlen
viszonya, egyetlen egyéjszakás kalandja sem érintette meg különösebben.
Azóta el is gondolkodott rajta néha, Charlotte nem ölte-e ki belőle a mélyebb
érzések képességét.

Attól eltekintve, hogy szinte akarata ellenére, de kedvelte Robint. Érezte
magában az ismerős vágy mocorgását, hogy boldoggá tegye, és ez sokkal



jobban zavarta, mint a szántszándékkal kialakított szokása, hogy direkt nem
néz oda, amikor a lány az asztal fölé hajol. Barátok voltak, és Strike remélte,
mindig is barátok maradnak; és úgy gondolta, erre az a legjobb garancia, ha
sosem látják egymást meztelenül.

Strike elmosta a tányérját, kinyitotta az ablakot, hogy beengedje a hideg
éjjeli levegőt, és emlékeztette magát, hogy kivétel nélkül minden nő, akit
csak ismer, azonnal szóvá tette volna, hogy huzat lesz. Aztán rágyújtott egy
cigarettára, kinyitotta a laptopot, amit már felhozott az irodából, és megírta az
igazságügyi minisztériumnak szóló levele vázlatát: leírta, hogy Anna Phipps
fogadta fel, felsorolta, mi minden bizonyítja nyomozói képességeit a
seregben, és azon kívül is, és engedélyt kért, hogy meglátogathassa és
kikérdezhesse Dennis Creedet a Broadmoorban.

Amikor ezzel végzett, nagyot ásított, rágyújtott az aznapi sokadik
cigarettájára, és lehevert az ágyra, szokás szerint előbb kigombolva a
nadrágját. Fogta A Paradise Park démonát, és az utolsó fejezethez lapozott.
 

Azokat a nyomozókat, akik 1976-ban ott voltak Creed
letartóztatásakor az alagsori lakásban, és a saját szemükkel látták
azt a félig börtönt, félig kínzókamrát, amit csinált belőle, mind az a
kérdés nyomasztja legjobban: vajon az a tizenkét nő, akikről
tudjuk, hogy Creed megtámadta, megerőszakolta és/vagy megölte
őket, az áldozatainak teljes listáját jelentik?

Utolsó beszélgetésünkkor Creed (akitől aznap délelőtt
megvonták néhány privilégiumát, mert agresszíven viselkedett egy
őrrel) a lehető legkevésbé kommunikatív, legtitkolózóbb
hangulatában volt.

 
K: Vannak, akik szerint lehet, hogy több áldozat is volt.
V: Nahát.
K: Louise Tucker. Tizenhat éves volt, megszökött…
V: Maguk újságírók, maguk imádják hozzátenni mindenkihez a
korát, nem? Miért?
K: Mert színesíti a képet. Olyan részlet, amivel mindenki tud
azonosulni. Tud bármit Louise Tuckerről?
V: Aha. Hogy tizenhat éves volt.
K: Az alagsori lakásában voltak ékszerek, amelyeknek nem lett
meg a gazdája. És ruhadarabok is.



V: …
K: Nem akar a gazdátlan ékszerekről beszélni?
V: …
K: Miért nem akar beszélni ezekről a gazdátlan dolgokról?
V: …
K: Nincs önben egy kis hang, ami azt mondaná: „most már semmit
sem veszíthetek. Könnyíthetnék az embereken. Nem tépelődnének
tovább a családok.”
V: …
K: Nem gondolja, hogy az kicsit talán jóvátétel lenne? Hogy „kicsit
talán visszahozhatna a jó híremből”?
V: [nevet] A „jó híremből”… gondolja, hogy itt azzal foglalkozom,
hogy a jó híremen aggódom? Maguk tényleg nem [érthetetlen].
K: Na és Kara Wolfson? ’73-ban tűnt el.
V: Hány éves volt?
K: Huszonhat. Hosztesz volt egy Soho-beli klubban.
V: A kurvákat nem szeretem.
K: Miért?
V: Mocskosak.
K: Ön is járt prostituáltakhoz.
V: Amikor nem volt más választásom.
K: És próbált is… Helen Wardrop is prostituált volt. És ő
megmenekült. Adott személyleírást a rendőrségnek.
V: …
K: Ugyanazon a környéken próbálta elrabolni Helent, mint ahol
Kara eltűnt.
V: …
K: És Margot Bamborough?
V: …
K: Egy, az önére emlékeztető furgont láttak elszáguldani a
környékről, amikor ő eltűnt.
V: …
K: Ha ön rabolta el Bamborough-t, az azt jelenti, hogy Susan
Meyerrel egyidőben lett volna az alagsori lakásban, ugye?
V: … Jó neki.
K: Jó volt neki?
V: Tud valakivel beszélgetni.



K: Azt akarja mondani, hogy valóban egyszerre tartotta fogva
Bamborough-t és Meyert is?
V: [elmosolyodik]
K: Na és Andrea Hooton? Bamborough már halott volt, amikor
elrabolta Andreát?
V: …
K: Andrea holttestét egy sziklafal tetejéről dobta le. Ez váltás volt
az addigi módszereihez képest. Ez volt az első holttest, amelyet ott
ledobott?
V: …
K: Nem kívánja megerősíteni, hogy ön rabolta el Margot
Bamborough-t?
V: [elmosolyodik]

 
Strike letette a könyvet, és egy ideig csak feküdt, dohányzott és
gondolkodott. Aztán Bill Talbot bőrkötéses jegyzetfüzetéért nyúlt, amit
korábban csak ledobott az ágyra, amikor levette a kabátját.

A sűrűn teleírt oldalak közt lapozgatva valami érthető részletet keresett,
valamit, amit össze tud kapcsolni valami fix ténnyel vagy külső referenciával.
Aztán hirtelen az egyik vastag ujjával megállította a pörgő lapokat, mert
megakadt a szeme egy majdnem teljesen angolul írt mondaton, amely
ismerősnek tűnt:
 

 
Nagy erőfeszítésébe került felállni, és odahozni a saját jegyzetfüzetét, de
sikerült. Visszahuppant az ágyra, és megkereste azt a részt, amit Pat
lefordított a Pitman-féle gyorsírásból:

És ez az utolsó közülük, a tizenkettedik, és a kör bezárul, ha meglesz a
tizedik… ismeretlen szó… Baphomet. Beírni az igaz könyvbe.

Az ismeretlen szó, mint Strike most rájött, ugyanaz a szimbólum, ami a
„gyilkos” szó után következett Talbot jegyzetében.

Egyszerre bosszúsan és kíváncsian Strike fogta a telefonját, és rákeresett
arra, hogy „asztrológiai szimbólumok”.

Néhány perccel később, miután enyhe undorral áttanulmányozott néhány
asztrológiai oldalt, sikerült megfejtenie Talbot mondatát. A következő volt:
„A tizenkettedik (Halak) megvan. Tehát, AHOGY VÁRTUK, a gyilkos Bak.”



A Halak az állatöv 12. jegye, a Bak a 10. A Bak továbbá a kecske jegye is,
amelyet Talbot elborult agya, úgy látszik, a kecskefejű istenséggel,
Baphomettel kapcsolt össze.

– A picsába már! – morogta Strike, új lapot kezdett a jegyzetfüzetében, és
leírt valamit.

Most eszébe jutott egy ötlet: azok a fura, magyarázat nélküli dátumok,
mellettük keresztekkel, az összes férfi tanúvallomásán. Vajon képes lesz
összeszedni magát, felállni, és lemenni a rendőrségi dosszié vonatkozó
dokumentumait kikeresni a dobozokból? Egy sóhajjal úgy döntött, képesnek
kell lennie. Felhúzta a sliccét, feltápászkodott, és lekapta az ajtó melletti
kampóról az iroda kulcsát.





Tíz perccel később vissza is ért a hálószobájába a laptopjával és egy üres
jegyzetfüzettel. Ahogy megint leheveredett a takarón, felfigyelt rá, hogy a
szintén az ágyon heverő telefonjának felvillant a kijelzője. Valaki hívni
próbálta, amíg lent volt az irodában. Minden bizonnyal Lucy volt, gondolta,
felvette az ágyról a telefont, és megnézte.

A nem fogadott hívás Charlotte-tól érkezett. Strike visszatette az ágyra a
telefont, és kinyitotta a laptopját. Lassan, gondosan nekiállt összevetni a
férfitanúk vallomásain szereplő megmagyarázatlan dátumokat az állatöv
jegyeivel. Ha helyes a megérzése, hogy Talbot a gyanús férfiak csillagjegyeit
ellenőrizte, Steven Douthwaite Halak volt, Paul Satchwell Kos, Roy Phipps
pedig, aki december 27-én született… Bak. Talbot mégis már hamar kizárta
Roy Phippst.

– Akkor ennek kurvára semmi értelme – morogta Strike az üres szobának.
Letette a laptopját, és megint Talbot jegyzetfüzetét vette elő, onnan

folytatva az olvasást, hogy Margot gyilkosa tehát Bak.
– Jézus úristen! – mormolta maga elé Strike, ahogy az asztrológiai

weboldalak segítségével igyekezett valami értelmet találni az ezoterikus
maszlagban, nem túl sikeresen. Amennyire meg tudta állapítani, Talbot azért
mentette fel Roy Phippst minden gyanú alól, mert igazából nem is Bak,
hanem valami más jegy, amelynek a szimbólumával Strike képtelen volt
bármit is kezdeni – megfordult a fejében, hogy esetleg Talbot találta ki.

Aztán újra megnézve az oldalt, felismerte gyerekkori emlékeiből a kelta
kereszt formában kirakott tarot-kártyákat. Leda nagy tarot-vetőnek képzelte
magát, Strike számtalanszor látta, ahogy pont ilyen elrendezésben rakja ki a
lapokat, mint amit Talbot vázolt a lap közepén. Csakhogy arról még sosem
hallott, hogy ezeknek a kártyáknak asztrológiai jelentést is tulajdonítanak, és
megint az jutott eszébe, nem Talbot ötlete volt-e ez.

Megint rezgett a telefonja. Felemelte és megnézte.
Charlotte most egy fényképet küldött. Egy meztelen képet, amelyen két

csésze kávét fog a két kezében. Az ezzel érkezett üzenet így szólt:
 

Ma este 6 éve. Bár most is ez történne.
Boldog szülinapot, Bluey! X

 
Strike akarata ellenére is csak bámulta ezt a testet, amelyet minden épeszű
heteroszexuális férfi egészen biztosan megkíván, az arcot, amelyet maga
Vénusz is megirigyelhetne. Aztán felfigyelt az elmosódott részre a lány
hasának alsó részén, ahol kiretusálta a császármetszés után maradt heget. Ez



aztán rögtön el is intézte a készülődő erekcióját. Úgy törölte ki a képet, mint a
pálinkás üveget arrébb lökő alkoholista, és visszatért Talbot jegyzeteihez.
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Az elme alkotta a rossz s a jó,
attól leszel te gazdag vagy szegény;
s annak, ki vágyakban túlcsorduló,

nem lesz soha se teli az edény;
de más, akinek óhaja szerény,

mind bölcs és gazdag is ő általa.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Tizenegy nappal később Robint telefoncsörgés ébresztette reggel nyolckor,
alig egyórányi alvás után. Az éjszakát megint értelmetlen őrködéssel töltötte
a zaklatás áldozatául esett meteorológus háza előtt, aztán visszament az
albérletébe az Earl’s Courton, hogy még alhasson néhány órát, mielőtt újra el
kell rohannia, hogy Strike-kal együtt beszélhessen Oonagh Kennedyvel a
Fortnum & Mason áruház kávézójában. Azt sem tudta, hol van, le is vert
néhány dolgot az éjjeliszekrényéről, ahogy a sötétben a telefon után
tapogatózott.

– Haló…
– Robin! – kiabált valaki boldogan a fülébe. – Nagynéni lettél!
– Hogy mi lettem? – motyogta vissza.
Még mindig ködcafatokként lengte körbe, amit álmodott: Pat Chauncey

elhívta vacsorázni, és nagyon meg volt sértődve, hogy nem akart elmenni
vele.

– Nagynéni lettél! Megszületett Jenny babája, épp az előbb!
– Ó! – nyögte ki Robin, és az agya nagyon lassan összerakta, hogy akkor

ez a vonalban Stephen, a bátyja. – Ó, hát ez csodás, és… és mi…?
– Kislány! – vágta rá boldogan Stephen. – Annabel Marie! 3855 gramm!
– Hű! – felelte Robin. – Az… az sok? Nem is tudom, hogy…
– Ebben a pillanatban küldöm a képet! – örvendezett a bátyja. – Na,



megkaptad?
– Nem… várj csak! – Robin felült, és álmos szemmel kihangosította a

hívást, hogy közben az üzeneteit is megnézhesse. Épp meg is érkezett a kép,
ahogy a kis kijelzőt figyelte: ráncos, kopasz, vörös kisbaba volt rajta hatalmas
kórházi törölközőbe csavarva, ökölbe szorított kezecskékkel, és rémesen
dühösnek tűnt, hogy erőnek erejével kiráncigálták a békés, párnás sötétségből
a fényes kórházba.

– Épp most jött meg! Jaj, Stephen… hát gyönyörű!
Hazugság volt, de akkor is könnyek szöktek a szemébe.
– Jézusom, Gombi! – mondta halkan. Ez volt Stephen gyerekkori

beceneve. – Apuka vagy!
– Ugye? – felelte az. – Őrület! Mikor jössz haza megnézni?
– Hamarosan! – ígérte Robin. – Karácsonyra megyek. Sok puszit küldök

Jennynek, add át!
– Átadom, persze. Most hívom Jont! Akkor hamarosan, Robs! – Azzal

letette.
Robin csak feküdt a sötétben, és bámulta a ráncos kisbaba ragyogó képét.

Olyan szorosan lehunyta a dagadt kis szemét, mintha már most eldöntötte
volna magában, hogy ez a világ nem valami szép látvány. Egészen
különleges volt Stephen bátyjára apukaként gondolni, és arra, hogy a
családjuknak most van egy új tagja.

Megint az unokahúga, Katie szavai csengtek a fülébe: Olyan, mintha te tök
más irányba mennél, mint mindenki más. Annak idején, még Matthew-val,
mielőtt a nyomozóirodában dolgozni kezdett volna, arra számított, hogy majd
lesznek közös gyerekeik. Robinnak nem voltak kimondott ellenérzései a
gyerekekkel szemben, egyszerűen az volt a helyzet, hogy most már jól tudta,
az általa oly nagyon szeretett munkát képtelenség lenne anyaként csinálnia,
vagy legalábbis akkor nem maradna oly nagyon szeretett munka. Az anyaság,
már amennyire meg tudta figyelni azon vele egykorú ismerősein, akik ezzel
voltak elfoglalva, általában a nők minden elképzelhető idejét és erejét
magának követelte. Katie mesélte, milyen az állandó szívfájdalom érzése, ha
épp nincs a kisfiával, és Robin nagyon igyekezett elképzelni, milyen lehet ez
a még annál a bűntudatnál, dühnél is erősebb érzelmi póráz, amellyel
Matthew próbálta őt magához kötözni. Nem az volt a baj, hogy Robin nem
hitte, hogy majd szeretné a gyerekét. Ellenkezőleg: valószínűnek érezte, hogy
annyira szeretné, hogy cserébe fel kellene áldoznia a munkáját, amelyért meg
annyi mindent áldozott fel szabad akaratából – a házasságát, a biztonságát, az



alvást és az anyagi biztonságot is. És vajon hogy érezne később azzal a
valakivel szemben, aki miatt ezt a munkát fel kellett adnia?

Felkapcsolta a kislámpát, és lehajolt összeszedni mindazt, amit levert az
éjjeliszekrényről. Volt ott egy üres pohár (szerencsére nem tört el), és a
vékonyka, rossz papírra nyomott puhaborítós könyv, a Mégis mi történt
Margot Bamborough-val?, C. B. Oakden műve, amelyet előző délelőtt hozott
a posta, de ő azóta már el is olvasta.

Strike még nem is tudott róla, hogy sikerült megszereznie Oakden könyvét,
és Robin nagyon várta, hogy megmutathassa neki. Volt még néhány más
apróbb Bamborough-s híre is, de most mégsem érezte az izgatott várakozást,
hogy megossza őket. Talán egyszerűen a fáradtság teszi. Belátta, hogy
úgysem tudna újra elaludni, és inkább felkelt.

A zuhany alatt meglepve vette észre, hogy sír.
Hát ez nevetséges! Hisz nem is akarsz gyereket! Szedd már össze magad!
Amikor felöltözve, rendesen megszárított hajjal, a szeme alatti karikákat

alapozóval elfedve felment a nappaliba, ott találta Maxet a konyharészben,
amint épp pirítóst reggelizett.

– Reggelt! – nézett fel a telefonjáról, amelyen épp a híreket olvasgatta. –
Jól van?

– Igen – felelte Robin erőltetett vidámsággal. – Épp most tudtam meg,
hogy nagynéni lettem! Stephen bátyám feleségének megszületett a babája.

– Ó, gratulálok! – felelte Max udvarias érdeklődéssel. – És, ööö… fiú vagy
lány?

– Lány – válaszolta Robin, és bekapcsolta a kávégépet.
– Legalább nyolc keresztgyerekem van – jelentette ki Max komoran. – A

szülők imádják gyermektelen barátoknak adni ezt a szerepet. Azt hiszik, ettől
majd mi is jobban belehúzunk, mármint hogy a sajátgyerek-projektbe.

– Ez igaz – bólintott Robin, és igyekezett megőrizni a vidám hangulatát.
Katie kisfiának ő lett a keresztanyja. A keresztelő volt az első alkalom, hogy
a mashami templomban járt azóta, hogy Matthew-val összeházasodtak ott.

A nagy csészényi feketekávét levitte magával a szobájába, kinyitotta a
laptopját, és úgy döntött, leírja Strike-nak egy e-mailben a Bamborough-
ügyben megtudott újdonságokat. Lehet, hogy nem lesz túl sok idejük, mielőtt
Oonagh Kennedyvel találkoznak, és ez meggyorsítaná a megbeszélést.
 

Hahó!

• Egy-két apróság a Bamborough-ügyben, mielőtt találkozunk.



 

• Charles Ramage, a jakuzzis milliomos, már meghalt. Beszéltem a fiával, aki nem
tudta megerősíteni a sztorit, hogy az apja látta Margot-t, de emlékezett Janice-re,
hogy járt az apját ápolni a baleset után, arra is, hogy id. Ramage is kedvelte, és
„minden bizonnyal elmesélte neki minden sztoriját, és hát volt neki elég sok”.
Szerinte az apja sosem habozott túlozni, ha így jobb lett a történet, de hazudni nem
hazudott, és „jó szíve is volt. Nem hazudott volna egy eltűnt nőről.” Azt is
megerősítette, hogy az apja közeli barátja volt egy „magas rangú rendőrtisztnek”,
bizonyos Greene-nek (a rangjára és a keresztnevére nem emlékezett).
Id. Ramage özvegye még él, Spanyolországban, de ő a második feleség, és a fia nem
jön ki jól vele.
Igyekszem megszerezni a telefonszámát/e-mail-címét.

 

• 99%-ban biztos vagyok benne, hogy megtaláltam a mi Amanda White-unkat,
most Amanda Lawsnak hívják. Két éve megosztott egy cikket a Facebookon eltűnt
személyekről, amelyben Margot-ról is szó volt. Azt is megemlítette, hogy Margot
eltűnésében van személyes érintettsége is. Írtam neki egy üzenetet, de még nem
válaszolt.

 

• Szereztem egy példányt a Mégis mi történt Margot Bamborough-val?-ból, és el is
olvastam (nem hosszú). Abból kiindulva, amit eddig tudunk Margot-ról, tele van
pontatlanságokkal. Majd viszem magammal ma.

 

Hamarosan találkozunk, x
 
Kialvatlan állapotában Robin automatikusan írta hozzá a puszit jelző x-et, és
mielőtt észbe kapva kitörölhette volna, az e-mail már elment. Egy dolog
puszit írni egy születésnapi üdvözlőkártyára, és egészen más dolog
munkaügyben írt e-mailekbe is belerakni.

Affrancba.
Aligha küldhetett utána egy másik üzenetet, hogy „ne vegye komolyan a

puszit, csak automatikusan odaírtam, nem gondoltam komolyan!” Ezzel csak
épp felhívná rá a figyelmet, ha Strike-nak, mondjuk, fel sem tűnt volna.

Lecsukta a laptopját, és ekkor villant fel a telefonja kijelzője: hosszú,
izgatott üzenet érkezett az édesanyjától, hogy milyen tökéletes a kis Annabel
Marie, amihez volt kép is róla a babával a karjában, a válla fölött Robin
édesapja mosolygott ragyogva. Robin vissza is írt:
 

Olyan szép!



 
bár a baba pont olyan csúnyácska kis lény volt ezen a képen is, mint az
előzőn. Robin igazából mégsem hazudott: Annabel születése valami módon
tényleg szépséges dolog volt, egy mindennapi csoda, és a titokzatos
zuhanyzós sírás részben pontosan ennek a ténynek szólt.

Amikor már a metrón száguldott a Piccadilly Circus felé, Robin előhúzta
C. B. Oakden könyvét, amelyet egy chesteri antikváriumban talált meg, és
ismét átlapozta. A boltos azt mondta, a könyv már évek óta nála van, egy
hagyatékfelszámolással került hozzá egy idős helyi asszony halála után, a
családjától. Robin gyanította, hogy nem is tudott a könyv homályos jogi
státuszáról, mielőtt az ő e-mailjéből értesült róla, mindenesetre úgy tűnt, gond
nélkül hajlandó eladni. Amennyiben Robin telefonon garantálja neki, hogy
nem árulja el, honnan szerezte, boldogan odaadja jelentősen felvert áron.
Robin csak remélni tudta, hogy ha elolvassa, Strike úgy ítéli majd meg, hogy
megérte ennyiért.

A példány, amit Robin megszerzett, valószínűleg úgy úszta meg a
bezúzást, hogy a szerző egyik tiszteletpéldánya lehetett, és ezeket biztosan
még a bíróság döntése előtt megkapta. Az első oldalra a következő szöveget
írták: May nénikémnek, a legjobbakat kívánva, C. B. Oakden (Carl). Ez a
„legjobbakat kívánva” meglehetősen affektáltnak, mesterkéltnek tűnik egy
nagynéninek, gondolta Robin.

A rossz minőségű papírra nyomott, alig százoldalas könyvecske borítóján
Margot Nyuszilány-képe díszelgett, amelyet Robin már ismert, mert az
eltűnéséről szóló újságcikkek közül elég sokban szerepelt. A kinagyított
képen félig levágva egy másik Nyuszilány is látszott, és Robin azt is tudta,
hogy ez Oonagh Kennedy volt. A papírkötéses könyv közepén ott volt az
egész fénykép is, néhány másik képpel, és Robin arra számított, Strike is
egyetért majd vele abban, hogy ezek képviselik a legnagyobb értéket ebben a
könyvben, bár attól félt, inkább csak azért, mert arcokat is kapcsolnak már
ismert nevekhez, a nyomozást aligha viszik előre.

Robin leszállt a metróról a Piccadilly Circusön, és az erős szélben, az ide-
oda lengő karácsonyi fények alatt felfelé indult a Piccadillyn, azon tűnődve,
hol találhatna megfelelő ajándékot Stephennek és Jennynek a baba születése
alkalmából. De útközben nem látott olyan boltot, ami alkalmas lehetett volna,
így egy órával az Oonagh Kennedyvel megbeszélt találkozó előtt megérkezett
a Fortnum & Mason áruházhoz.

Amióta Londonba költözött, Robin már sokszor elment a híres áruház



előtt, de még sosem járt bent. A díszes homlokzatot kacsatojáskékre festették,
és a karácsonyra dekorált kirakatok a város legszebbjei közé tartoztak. Robin
műhóval körülvett üvegkörökön bámult befelé a nagy halom drágakőszerű
cukrozott gyümölcsökre, selyemsálakra, aranyozott teásdobozokra, és
tündérmesébe illő herceg alakú, fából készült diótörőkre. Most egy különösen
metsző, esőcseppekkel súlyosbított széllökés érte el, ő pedig tudatos döntés
nélkül egyszerűen hagyta, hogy berántsa ez a pazar ünnepi álomvilág, és
belépett a nagykabátos-cilinderes ajtónálló mellett.

Az egész áruházban skarlátvörös szőnyeg borította a padlót. Mindenütt
kacsatojáskék csomagok álltak halmokban. Az egyik oldalon rögtön meg is
látta azt a fajta bonbont, amilyet Morris hozott neki a születésnapjára. Elsétált
a marcipángyümölcsök és a teasütemények mellett, míg a földszint hátsó
részében meg nem látta a kávézót, ahol Oonagh-val a találkozót
megbeszélték. De itt visszafordult. Nem akart a megbeszélt idő előtt
találkozni a nyugdíjas lelkésznővel, mert szerette volna előtte valami
professzionálisabb lelkiállapotba rázni magát.

– Elnézést – ment oda egy vevőnek marcipángyümölcsöket válogató,
hajszoltnak tűnő eladóhoz –, hol találom a gyerekeknek…

– Harmadik! – felelte a nő, és már lépett is tovább.
A szűkös gyerekáru-választékot Robin orbitálisan drágának találta, de mint

Annabel egyetlen nagynénje és egyetlen londoni rokona úgy érezte,
feltétlenül valami megfelelően nagyvárosi ajándékra van szükség. Ezért aztán
egy nagy, puha Paddington-maci mellett döntött.

Épp eljött a pénztártól a kacsatojáskék papírzacskóval, amikor csöngött a
telefonja. Azt gondolta, Strike lesz az, de egy ismeretlen számot látott a
kijelzőn.

– Haló, itt Robin! – vette fel.
– Hát heló Robin, itt meg Tom! – felelt egy dühös hang.
Robinnak hirtelen sehogy sem jutott eszébe, ki ez a Tom. Fejben

végigszaladt a nyomozóiroda jelenlegi ügyeinek listáján (Dupla, Ugribugri,
Képeslap, Ravaszdi és Bamborough), és míg továbbra sem volt fogalma sem,
ki lehet Tom, igyekezett „hát-persze-tudom-ki-az” természetességgel
folytatni:

– Ó, heló!
– Tom Turvey! – mondta a férfi. Úgy tűnt, nem sikerült átverni.
– Ó… – nyögte ki Robin. A szíve hirtelen kényelmetlenül kalapálni

kezdett, és behúzódott egy benyílóba, ahol borsos árú illatgyertyák



sorakoztak a polcokon.
Tom Turvey Sarah Shadlock vőlegénye volt. Robin nem is beszélt vele

azóta, hogy rájött, a párjaik megcsalják őket. Különösebben sosem kedvelte,
és az sem derült ki soha számára, Tom tudott-e a menyasszonya viszonyáról.

– Hát kösz! – mondta most Tom. – Hát köszi kibaszott szépen, Robin!
Már majdnem kiabálás volt ez. Robin kicsit távolabb vitte a fülétől a

telefont.
– Parancsolsz? – kérdezett vissza, de mintha hirtelen ideges remegés,

szívdobogás fogta volna el.
– Kurvára eszedbe se jutott nekem is szólni, mi? Csak kisétálsz, és mosod

kezeid, ugye?
– Tom…
– Elmondott nekem kurvára mindent, te egy éve tudod, én meg most

tudom meg, ma, négy héttel az esküvőm előtt…
– Tom, én…
– Hát remélem, most kurvára boldog vagy! – ordította Tom. Robin teljesen

elvette a telefont a fülétől, és kartávolságra eltartotta magától. Még így is
tisztán hallotta a kiabálást: – Én vagyok az egyetlen közülünk, aki nem kúrt
félre, és velem van legjobban kikúrva…

Robin letette. Remegett a keze.
– Elnézést! – szólt rá egy nagydarab nő, aki a mögötte lévő polcokon

sorakozó gyertyákhoz akart odaférni. Robin motyogott valami elnézést-félét,
és arrébb ment, míg egy nagy, íves korláthoz nem ért, amely egy jókora, kör
alakú üres teret fogott közre. Lenézve látta, hogy itt a padlót is kivették, és
lelátott egészen az alagsorba, ahol aprócska emberek szaladgáltak ki-be a kör
alakú látótérből drága sonkákkal és borokkal megrakott kosárral a kezükben.
Forgott vele a világ, szinte azt sem tudta, hol van, megfordult, és nem nézve
se jobbra, se balra, egyenesen visszament a kijárathoz, közben pedig
igyekezett nem nekimenni valami porcelánnal megrakott asztalkának. Lement
a vörös szőnyeges lépcsőn, és nagy levegőkkel próbált megnyugodni, hátha
megérti, mi is volt ez az egész.

– Robin!
Robin ment tovább, és csak amikor valaki megint azt mondta a közelben,

hogy „Robin!”, akkor jött rá, hogy Strike meg pont most lépett be az
áruházba, a Duke Streetre nyíló oldalbejáraton. A kabátja vállán ragyogó
esőcseppek csillogtak.

– Hahó! – köszönt zavarodottan.



– Jól van?
Egy másodperc törtrészéig el akart Strike-nak mondani mindent: végül is ő

tudott Matthew viszonyáról, tudta, hogy ért véget Robin házassága, és
Tommal és Sarah-val is találkozott már. Csakhogy maga Strike is feszültnek
tűnt, úgy szorította a kezében a telefont.

– Persze. Maga?
– Nem nagyon.
Mindketten arrébb léptek kicsit, hogy egy turistacsoport be tudjon tőlük

jönni az áruházba. A falépcső mellett Strike szólalt meg először:
– Joan megint rosszabbul van. Újra befektették a kórházba.
– Jaj, istenem, annyira sajnálom! – felelte Robin. – Figyeljen… menjen

csak Cornwallba! Megleszünk. Majd én beszélek Oonagh-val. Intézek
mindent…

– Nem, külön megmondta Tednek, hogy nem akarja, hogy most mind
megint odarohanjunk. Csak ez annyira nem jellemző rá…

Strike pontosan olyan zavarodottnak, elveszettnek tűnt, mint maga Robin
is, de a lány most összeszedte magát. Tom is baszódjon meg, Matthew is
baszódjon meg, meg Sarah is!

– De komolyan, Cormoran, menjen! Én majd intézem a munkát.
– Két hét múlva várnak, karácsonyra. Ted azt mondja, Joan nagyon

szeretné, ha akkor mind ott lennénk. Ez most elvileg csak néhány nap, ez a
kórház.

– Hát, ha biztos benne… – felelte Robin. Az órájára nézett. – Tíz percünk
van, aztán kéne befutnia Oonagh-nak. Menjünk, és várjuk meg a kávézóban?

– Aha – bólintott Strike. – Jó gondolat. Jó lenne egy kávé.
A hangszórókból a „God Rest Ye Merry Gentlemen” szólt, ahogy

mindketten fájdalmas gondolatokba merülve beléptek a cukrozott
gyümölcsök és drága teák birodalmába.
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…az örömöm a jókedvben lelem,
az ágyban, banketten és ünnepen,
a fényes címer csupán bajt terem,

alantas néki eme szerelem…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A kávézóba egy sor lépcsőn kellett felmenni, így magasabban volt, mint az
áruház földszintje, amelyre nézett. Robinnal leültek egy négyszemélyes
asztalhoz az ablak mellett, és Strike csak bámult ki némán a Jermyn Streetre.
A gyalogosok innen nézve sétáló gombákká változtak, eltakarta őket az
esernyőjük. Egy kőhajításnyira volt csak az étteremtől, ahol utoljára látta
Charlotte-ot.

A lány a Strike születésnapján küldött meztelen kép óta számos újabb
hívással próbálkozott, és több üzenettel is, amelyből három épp az előző este
érkezett. Egyikre sem válaszolt, de most a Joannal kapcsolatos aggódás alatt
ott mocorgott a jól ismert félelem is, hogy vajon mi lesz Charlotte következő
lépése, mert az üzenetek egyre kacifántosabbak lettek. Charlotte túl volt már
néhány öngyilkossági kísérleten, amelyből egy majdnem sikerült is. Most,
három évvel azután, hogy Strike elhagyta, a lány még mindig őt próbálta
felelőssé tenni a biztonságáért, a boldogságáért, amit ő egyszerre talált
dühítőnek és szomorúnak is. Amikor Ted reggel felhívta a Joanról szóló
hírekkel, épp annak a kereskedelmi banknak a számát kereste, ahol Charlotte
férje dolgozott. Strike elhatározta, hogy ha Charlotte öngyilkossággal kezd
fenyegetőzni, vagy bármiféle búcsúüzenetet küld, felhívja Jagót.

– Cormoran! – szólt rá Robin.
Erre körbenézett. Egy pincér jött oda az asztalukhoz. Mindketten kávét

rendeltek, Robin pedig pirítóst is, aztán újra elhallgattak. Robin az ablaknak
hátat fordítva a vásárlókat nézte, akik az áruházban épp puccos karácsonyi



bevásárlásukat intézték, és fejben újra lejátszotta Tom Turvey kitörését. Négy
héttel a kibaszott esküvőm előtt. Akkor biztosan lemondták. Sarah elhagyta
Tomot Matthew-ért, hisz végig őt akarta, és Robin biztos volt benne, hogy
nem hagyta volna el a vőlegényét, ha Matthew nem biztosítja neki, amit
Tom: gyémántokat és új nevet. Én vagyok az egyetlen közülünk, aki nem kúrt
félre. Szerinte tehát mindannyian hűtlenek voltak, kivéve szegény Tomot…
akkor tehát Matthew nyilván azt mondta a régi barátjának, hogy Robin is
lefeküdt valaki mással (ami persze csakis Strike-ot jelenthette, hisz a fiú azóta
volt rá féltékeny és gyanakvó, hogy Robin először dolgozni kezdett nála). És
még most is, hogy Tom már tud Matthew és Sarah viszonyáról, most, hogy a
régi barátja hazugságai, árulása kiderültek, Tom még így is elhitte a
hazugságot Strike-ról és Robinról. Nyilván azt gondolta, a jelenlegi nyomora
mind-mind Robin hibája, hogy ha ő nem adta volna be a derekát Strike-nak, a
hűtlenség dominói nem indultak volna dőlésnek.

– Biztos, hogy jól van?
Robin összerezzent és felnézett. Strike közben lerázta magáról az

ábrándozó hangulatot, és most a kávéjuk fölött őt nézte.
– Jól, jól – válaszolta. – Csak fáradt vagyok. Megkapta az e-mailemet?
– Milyen e-mailjét? – nyúlt a zsebébe a telefonjáért Strike. – Ja, igen,

bocsánat, még nem olvastam el. Más dolgokkal voltam…
– Most már hagyja – szólt közbe gyorsan Robin, és megborzongott a

véletlenül odaírt puszi gondolatára még így, az újabb bajai közepette is. –
Annyira nem fontos, majd megbeszéljük. Viszont az igen, hogy megtaláltam
ezt!

A táskájából előhúzta a Mégis mi történt Margot Bamborough-val?-t, és az
asztal fölött átnyúlva odaadta Strike-nak, de mielőtt az hangot adhatott volna
a meglepetésének, máris halkan rászólt:

– Adja vissza, adja vissza! – Azzal kikapta a kezéből, és a táskájába
süllyesztette.

Egy terebélyes nő tartott feléjük a kávézón keresztül. A kezében két jól
megtömött karácsonyi szatyrot tartott. Pufi arcával és nagy kapafogaival egy
vidám mókusra emlékeztetett, ami a fiatalkori fényképein egyfajta szemtelen
vonzerőt adott a szépségéhez. Valaha hosszú, sötét, csillogó haja most csak
az álláig ért és ősz volt, kivéve, ahol elöl egy rikító lila csíkot festett bele.
Lila kardigánján jókora ezüst-ametiszt kereszt ugrált a lépései ritmusára.

– Oonagh? – kérdezte tőle Robin.
– Az biz’ – lihegte a nő. Mintha ideges lett volna. – Hogy ezek a sorok! Na



de hát mégis mit vártam a Fortnumban, karácsonykor? Jó, csak hát annyira jó
mustárjuk van!

Robin elmosolyodott. Strike kihúzott az asztaltól egy széket mellettük.
– Kössz szépen – ült le Oonagh.
Ír kiejtése kedves részlet volt, és alig halványult el attól, hogy (mint Robin

jól tudta) többet élt Angliában, mint szülőországában.
A nyomozók most mindketten bemutatkoztak.
– Örülök, hogy találkozunk – mondta Oonagh, kezet rázott velük, aztán

idegesen megköszörülte a torkát. – Elnézést. Annyira örvendtem az
üzenetüknek! Évek mentek el, évek, annyit tűnődtem, Roy miért nem fogad
fel valakit, merthogy a pénze megvan hozzá, a rendőrség meg sosem jutott
semmire. Szóval a kis Anna vonta be magukat, ugye? Istenem, az a leány,
hogy mi mindenen mehetett át… ó, heló! – fordult most a pincérhez. –
Kaphatnék egy cappuccinót meg egy szeletet abból a répatortából? Kössz!

A pincér távozott, Oonagh pedig nagy levegővétellel folytatta:
– Tudom, tudom, csak beszélek a levegőbe, de hát ideges vagyok, az az

igazság.
– Nincs semmi oka, hogy… – kezdte Strike.
– Jaj, dehogynem – szegezte vele szembe Oonagh, nagyon is józanul. –

Akármi is történt Margot-val, hát biztosan nem jó dolog, nem? Majd negyven
éve imádkozom azért a leányért, meg az igazságért, kérem az Urat, hogy
vigyázzon rá, akár él, akár hal! A legjobb barátom volt egész életemben, és…
bocsánat. Hát tudtam, hogy ez lesz. Tudtam!

Felkapta a tiszta asztalkendőt, és megtörölte vele a szemét.
– Kérdezzenek valamit! – mondta félig nevetve. – Mentsenek meg saját

magamtól!
Robin Strike-ra pillantott, aki az arckifejezésével jelezte, hogy átadja neki

a beszélgetés vezetését, és előhúzta a jegyzetfüzetét.
– Nos, talán kezdhetnénk azzal, hogyan ismerkedett meg Margot-val? –

javasolta Robin.
– Kezdhetjük, persze – felelte Oonagh. – Az akkor ’66-ban volt.

Mindketten Nyuszilánynak felvételiztünk. Arról már tudnak, ugye?
Robin bólintott.
– Akkor egész jó alakom volt még, ha elhiszik – folytatta Oonagh, és lefelé

intett, a jókora testére, bár nem úgy tűnt, mint aki nagyon bánja a vékony
derék elvesztését.

Robin remélte, Strike később majd nem vonja felelősségre, amiért nem a



szokott emberek, helyek és dolgok kategóriái szerint haladt a kérdéseivel; de
úgy ítélte meg, jobb megteremteni annak az érzését, hogy ez egy egyszerű,
rendes beszélgetés, legalábbis az elején, mert Oonagh még mindig láthatóan
zavarban volt.

– Akkor jött át Írországból, hogy munkát keressen? – kérdezte.
– Ó, dehogy – rázta a fejét Oonagh. – Már régebben Londonban voltam.

Igazság szerint valahogy úgy volt, hogy elszöktem otthonról. Zárdai leány
vagyok én, anyum meg szigorú volt, mint egy börtönőr! Volt a zsebembe
egyheti bérem egy derryi ruhaboltból, és anyu már megint csak veszekedett
velem; fogtam magam, eljöttem, fel a kompra, át Londonba, és küldtem haza
egy lapot, hogy jól vagyok, ne aggódjanak. Anyum nem is beszélt velem
harminc évig. Pincérnőként dolgoztam, és hallottam, hogy nyílik a Playboy
Club Mayfairben. És hát irdatlanul jó pénz volt ahhoz képest, amit máshol
lehetett keresni. Heti harmincöt font, azzal kezdtünk. Az olyan, mintha most
majdnem hatszáz lenne. Londonban sehol máshol nem fizettek volna ennyit
egy egyszerű munkásleánynak. A legtöbbünknek az apuja se keresett annyit.

– Margot-val is a klubban ismerkedett meg?
– A felvételin. Na, azt tudtam, hogy őt biztos felveszik, amint megláttam!

Olyan testalkata volt, mint egy modellnek: csupa láb, pedig az a leány, hát az
cukron élt! Három évvel volt fiatalabb nálam, és nem is az igazi életkorát
mondta be, hogy felve… ó, kössz szépen! – fordult a pincérhez Oonagh,
amikor az elé tette a cappuccinót és a répatortát.

– Margot miért felvételizett? – kérdezte tovább Robin.
– Hát mert a családjuknak semmije sem volt, de tényleg semmije –

válaszolt Oonagh. – Az apukájának volt egy balesete, amikor Margot
négyéves volt. Leesett a kislétráról, eltörte a gerincét. Nyomorék lett. Ezért
nem volt testvére sem. Az anyukája takarított másoknál. Még az én
családomnak is több pénze volt, mint Bamborough-éknak, márpedig egy
akkora földből, mint a miénk, hát nem gazdagszik meg senki! De
Bamborough-ék tényleg olyan szegények voltak, hogy nem volt mit enniük.
Annyira okos leány volt, de hát segítség kellett annak a családnak. Felvették
az orvosi egyetemre, ott megmondta, hogy halaszt egy évet, és ment rögtön a
Playboy Clubba. Azonnal megkedveltük egymást már ott, a felvételin, mert
Margot annyira vicces volt!

– Tényleg? – kérdezte Robin. A szeme sarkából látta, hogy Strike
meglepetten felnéz a jegyzetfüzetéből.

– Ó, hát Margot Bamborough volt a legviccesebb ember, akivel csak



életemben találkoztam! – erősítette meg Oonagh. – Egész életembe!
Röhögtünk, míg már potyogtak a könnyeink. Olyan rendes londoni munkás
kiejtése volt, és úgy meg tudta nevettetni az embert, hogy majd belehalt!
Szóval, együtt kezdtünk dolgozni, és hát elég szigorúak voltak ám, bizony! –
folytatta, és közben már a répatortának is nekilátott. – Mindent ellenőriztek,
mielőtt kiment az ember a klubba, hogy az egyenruha megvan-e, a körme jó-
e az embernek, és akkor még olyan szabályok is voltak, hogy csak! Még civil
nyomozókat is beküldtek a klubba, hátha azok rajtakapnak minket, nehogy
megmondjuk bárkinek a teljes nevünket vagy a telefonszámunkat! Ha jól
csinálta az ember, hát szép kis summát el tudott tenni. Margot elő is lépett
cigarettaárus lánnyá, olyan kis tálcával árulta. A férfiak szerették, merthogy
olyan vicces volt. Alig kellett magára költeni egy pennyt is. Amit keresett,
annak a fele ment az orvosira szánt takarékszámlára, a másik fele meg az
anyukájának. Annyit dolgozott, amennyit csak hagyták. Peggy nyuszi, azt a
nevet választotta, mert nem akarta, hogy a kuncsaftok tudják az igazi nevét.
Én meg Una nyuszi voltam, mert senki se tudta, hogy kell kimondani azt,
hogy „Oonagh”. Kaptunk mi mindenféle ajánlatot… persze, el kellett
utasítani mindent. De azért jó érzés volt, na! – mesélte, és talán Robin
meglepetésének láttán mosolyogva hozzátette: – De ne gondolja ám, hogy mi
Margot-val nem tudtuk pontosan, hogy mit is csinálunk, abban a fűzőben,
meg a fejünkön a nyuszifülekkel! Na de amit talán nem tud, hogy akkoriban
egy nő nem kaphatott ám hitelt se, ha egy férfi is nem írta alá kezesként.
Ugyanez a hitelkártyákkal. Én először mindig elvertem a pénzt, de aztán
megjött az eszem, tanultam Margot-tól. Összeszedtem magam, elkezdtem
félretenni. Aztán a végén kápéért vettem meg a saját lakásomat. A
középosztálybeli leányok, akiknek kifizet mindent anyuka-apuka, ők
megengedhették maguknak, hogy melltartót égessenek meg szőrös legyen a
hónaljuk! De Margot meg én, mi csak csináltuk, amit kellett. De egyébként a
Playboy Club előkelő hely volt, nem ám egy kupleráj. Voltak engedélyek,
amiket megvontak volna, ha mindenféle ledér dolgok történtek volna ott.
Jártak oda nők is egyébként. Férfiak hozták a feleségüket, a
randevúpartnerüket. A legrosszabb annyi volt, hogy valaki meghúzta a
nyuszifarkunkat, de ha egy klubtag nagyon nyúlkálós volt, akkor elveszthette
a tagságát. Hát elképzelhetik, mi mindent kellett nekem elviselnem az előző
munkámban, benyúltak azok a szoknyám alá, amikor odahajoltam egy asztal
fölé, meg még rosszabbakat is! A Playboy Clubban, ott vigyáztak ránk. A
klubtagok nem járhattak Nyuszilányokkal… legalábbis elméletben. Azért



előfordult. Előfordult Margot-val is. Mérges is voltam rá azért, mondtam
neki, ezzel mindent kockára teszel, te hülye!

– Ez Paul Satchwell volt? – kérdezett közbe Robin.
– Hát bizony az – bólintott Oonagh. – Valaki más vendégeként jött a

klubba, ő maga nem volt tag, szóval Margot egy ilyen szürke zónában járt.
De én akkor is aggódtam, hogy elveszítheti az állását.

– Ön nem kedvelte Satchwellt?
– Nem ám, nem kedveltem! – vágta rá Oonagh. – Azt gondolta magáról,

hogy ő valami Robert Plant, de Margot, hát ő szörnyen belehabarodott. Nem
nagyon járt el szórakozni, tudják, mert hát spórolt. Én meg az első évemben,
amikor Londonban voltam, végigjártam minden helyet, láttam én annyi
Satchwellt! Hat évvel idősebb volt Margot-nál, meg festő, és olyan szűk
farmereket hordott, hogy az ember látta a farkát meg a golyóit benne!

Strike önkéntelenül is felnevetett erre. Oonagh oda is nézett rá.
– Elnézést – nyögte ki Strike. – Csak ön, nos, a legtöbb lelkész, akit

ismerek, eléggé más.
– Énszerintem a Jóisten nem bánja, ha farkakat meg golyókat emlegetek –

felelte könnyedén Oonagh. – Hát azt is ő teremtette, nem?
– Szóval elkezdtek találkozgatni? – kérdezett tovább gyorsan Robin.
– El – bólintott Oonagh. – Őrült szenvedély volt, az ám! Az ember érezte a

forróságot, ami ezekből sugárzott. Margot-nak… hát, tudják, Satchwell előtt
olyan korlátozott elképzelései voltak az életről, csak a célt nézte: hogy orvos
legyen, megmentse a családját. Okosabb volt, mint bármelyik fiú, akit
ismertünk, és a férfiak azt nem nagyon szeretik manapság. És a felénél még
magasabb is volt. Nekem mondta, hogy Satchwell előtt sosem volt olyan
férfival, akit az esze is érdekelt volna. Az esze is érdekelte, hát persze! Ennek
a lánynak olyan teste volt, mint Jane Birkinnek! Ja, és persze Satchwellben
sem csak az volt a jó, ahogy kinézett, mondta Margot. Merthogy olvasott
dolgokat! Tudott beszélni a művészetről! Hát az már igaz, órákig tudott a
művészetről beszélni. Hallottam én is. Én, mondjuk, nem tudnék egy Monet-t
megkülönböztetni egy Margate-posztertől, szóval nem igazán tudom
megítélni, úgyhogy nekem jó nagy baromságnak tűnt, amit beszélt. De hát
elvitte Margot-t galériákba, kitanította a művészetről, aztán hazavitte és
lefektette. A szex, az megbolondít mindenkit – sóhajtott Oonagh Kennedy. –
És neki ő volt az első férfi, és elég egyértelmű is volt, tudja – bólintott Robin
felé –, hogy tudja, mit csinál, szóval Margot-nak annál fontosabb lett még
ezért is. Őrülten szerelmes volt. De őrülten. Aztán egy este, alig néhány héttel



azelőtt, hogy kezdenie kellett volna az orvosi egyetemen, egyszer csak
odaállít hozzám bőgve. Hogy beugrott Paulhoz váratlanul munka után, és
hogy volt ott nála egy másik nő. Meztelen nő. Modell, azt mondta neki Paul.
Modell, mi? Éjfélkor! Margot sarkon fordult, és elrohant. Paul meg utána, de
Margot beugrott egy taxiba, és eljött hozzám. Teljesen odavolt. Egész éjjel
fent voltunk, beszélgettünk, mondogattam neki: „jobb neked nélküle!”, hát
úgy is volt. Mondtam neki: „Margot, most fogod kezdeni az orvosi
egyetemet! Az tömve lesz orvosnak tanuló helyes, okos fiúkkal. Egy-két hét,
és Satchwellnek a nevét is elfelejted!” De aztán hajnalban elmondott valami
olyat, amit én még nem mondtam soha senkinek.

Oonagh most is habozott kicsit. Robin igyekezett udvariasan, ugyanakkor
kedvesen-befogadóan nézni rá.

– Hagyta neki, hogy csináljon róla fényképeket. Tudják. Olyan
fényképeket. És meg volt ijedve, vissza akarta őket kapni. Mondtam neki,
mégis mi az úristenért hagytad neki, hogy ilyet csináljon, Margot? Mert az
anyja abba belehalt volna. Hogy milyen büszkék voltak rá, az egyetlen
lányukra, arra az okos leányra! Ha azok a képek megjelentek volna valahol,
egy magazinban, vagy nem tudom, hát sosem lett volna nyugtuk, pedig hogy
dicsekedtek mindenfelé, milyen okos is Margot! Szóval mondtam neki, jövök
veled, elmegyünk, visszaszerezzük. Oda is mentünk kora reggel,
dörömböltünk az ajtaján. Az a szemét… elnézést – tette hozzá. – Igazán
mondhatják, hogy ez nem túl keresztényi hozzáállás, na de várják ki a végét!
Satchwell azt mondta Margot-nak: „veled beszélek, de a bébiszittereddel
nem!” A bébiszittereddel! Na most, én tíz évig dolgoztam bántalmazó
kapcsolatok túlélőivel Wolverhamptonban, és ez aztán a bántalmazás
iskolapéldája. Ha az áldozat nem engedelmeskedik, hát az azért van, mert
valaki más befolyásolja. A bébiszittere. Azt se tudtam, mi van, de Margot
már bent is volt, én meg kint maradtam az ajtó előtt. Satchwell berántotta,
aztán rám csapta az ajtót! Hallottam, ahogy ordibálnak egymással. Margot
sem fogta vissza magát, az Isten áldja meg. És aztán, és ez az, amit el akartam
maguknak mondani – folytatta Oonagh –, és biztos akarok lenni, hogy jól
mondom. Mondtam annak a Talbot felügyelőnek is, de oda se bagózott
egyetlen szavamra se, és mondtam a másiknak is, aki utána jött, hogy is
hívták?

– Lawsonnak? – kérdezte Robin.
– Lawsonnak – bólintott Oonagh. – Elmondtam mindkettőnek: az ajtón

keresztül is hallottam, ahogy Margot és Paul ordibálnak egymással, Margot



kiabált, hogy adja oda a képeket meg a negatívokat… az egy más világ volt,
tudják. A negatívok, azokat is meg kellett szerezni, ha nem akarta az ember,
hogy új képeket lehessen róluk előhívni. De hogy nem adta. Azt mondta,
hogy az ő szellemi tulajdona, a mocskos állat! Na és ekkor hallottam Margot,
és ez a fontos: „ha megmutatod bárkinek azokat a képeket, ha valaha
megjelennek valahol, megyek rögtön a rendőrségre, és elmesélek nekik
mindent a te kis párnás álmodról…”

– „Párnás álmáról”? – ismételte el Robin.
– Igen, ezt mondta. És Paul akkor megütötte. Akkorát csattant, hogy a

faajtón keresztül is hallottam, meg Margot is sikított. Hát én nekiálltam verni
az ajtót, meg rugdosni. Kiabáltam, hogy ha nem nyitja ki, hát én most
azonnal hívom a rendőrséget. Na arra már odafigyelt! Kinyitotta az ajtót, és
kijött Margot, a keze az arcán, tiszta vörös volt, az ujjai nyoma is látszott,
odaálltam közéjük, és mondtam Satchwellnek: „a közelébe ne gyere többet, és
hallottad, mit mondott! Nagy baj lesz, ha azok a képek kikerülnek!” És
esküszöm maguknak, úgy nézett, mint aki meg akar ölni! Rögtön odalépett
elém, ahogy a férfiak szoktak, amikor emlékeztetni akarják a másikat, hogy
mit is tehetnek vele, ha akarnak. Majdnem rálépett a lábamra. Én meg meg se
rezzentem – mesélte tovább Oonagh. – Álltam ott, de azért féltem, azt nem
tagadom. Azt mondja Margot-nak: „Elmondtad neki?” Margot meg: „Nem
tud semmit. Egyelőre!” Ő meg: „Tudod, mi lesz, ha meghallom, hogy
elmondtad!” És elmutogatta, hogy… mindegy. Egy obszcén pózt, gondolom,
így lehet mondani. Az egyik képről, amit csinált. Azzal visszament a lakásba,
és ránk csapta az ajtót.

– Elmondta önnek valaha Margot, mit értett a „párnás álom” alatt? –
kérdezte Robin.

– Nem volt hajlandó. Azt gondolná az ember, hogy félt, de… hát tudják,
csak a női természet – sóhajtotta Oonagh. – Így vagyunk szocializálva, vagy
az is lehet, hogy az Anyatermészet műve ez. Mégis hány gyerek élné meg az
első születésnapját, ha az anyukájuk nem tudna nekik megbocsátani? És még
akkor sem, ahogy ott volt a tenyere nyoma az arcán, Margot nem akarta ezt
nekem elmondani, mert volt benne valami, ami nem akart ártani neki.
Rohadtul állandóan ezt láttam a bántalmazottjaimnál. Hogy a nők még
mindig védik ezeket. Még mindig miattuk aggódnak! Vannak nők, akikben
nehezen hal meg a szeretet.

– Margot találkozott még Satchwell-lel ezután?
– Hát nagyon szeretném azt mondani, hogy nem – rázta a fejét Oonagh –,



de igen, találkozott. Nem bírtak távol maradni egymástól. Margot elkezdte az
egyetemet, de a klubban annyira népszerű volt, hogy hagyták neki, hogy
félállásban maradjon, szóval így is sokat találkoztunk. Egyszer az anyukája
betelefonált, hogy az apukája beteg, csakhogy Margot nem jött be. Halálra
rémültem, hogy hol van, mi történt vele, miért nem jött be? Sokszor jut
eszembe az a pillanat, tudják, mert amikor aztán tényleg eltűnt, először
annyira biztos voltam benne, hogy elő fog kerülni, pont mint az előző
alkalommal. Szóval, amikor látta, mennyire felzaklatott, hogy azt hittem,
eltűnt, elmondta az igazat. Hogy Satchwell-lel összejöttek megint. Megvolt
minden szokásos mentség: hogy megígérte, hogy sosem üti meg többet, hogy
úgy zokogott miatta, hogy élete legnagyobb hibája volt, meg hogy de Margot
provokálta. Mondtam neki: „hát ha még most sem látod, milyen, az után,
amit eddig csinált…” De mindegy is, aztán megint szakítottak, és nagy-
naaagy meglepetésre, nemcsak hogy megint megverte, hanem bezárva
tartotta a lakásban egész nap, hogy ne tudjon dolgozni menni! Előtte sosem
mulasztott egyetlen műszakot sem. Majdnem el is vesztette az állást emiatt,
ki kellett találnia valami hihető hülyeséget. Na és akkor végül – folytatta
Oonagh – azt mondta, megtanulta a leckét, végig nekem volt igazam, sosem
megy vissza hozzá, ennyi, finito.

– És visszaszerezte a fényképeket? – kérdezett közbe Robin.
– Ez volt az első nekem is, ezt kérdeztem, amikor kiderült, hogy újra

együtt vannak. Azt mondta, Satchwell állította, hogy megsemmisítette őket.
És Margot el is hitte neki.

– Ön nem?
– Hát persze hogy nem! – nézett rá Oonagh. – Láttam én, milyen volt,

amikor Margot megfenyegette a párnás álmával. Meg volt rémülve. Biztosan
nem semmisített meg semmi olyasmit, amivel a kezében tarthatja! Baj lenne,
ha kérnék még egy cappuccinót? – kérdezte mentegetőzőn Oonagh. –
Kiszáradt a torkom ebbe’ a sok beszédbe’!

– Csak nyugodtan – mondta Strike, intett a pincérnek, és mindegyiküknek
rendelt még egy kávét.

Oonagh Robin Fortnumos szatyra felé intett.
– Maga is bevásárolt karácsonyra?
– Jaj, nem, az új unokahúgomnak vettem ajándékot. Ma reggel született! –

felelte a lány.
– Gratulálok! – szólalt meg Strike, akit meglepett, hogy Robin ezt nem

mondta neki még.



– Jaj, de jó! – mosolyodott el Oonagh. – Nekem az ötödik unokám született
egy hónapja.

A friss kávék megérkezéséig tartó szünetet ki is töltötte az, hogy Oonagh
képeket mutogatott Robinnak az unokáiról, Robin pedig megmutatta neki azt
a kettőt, amit Annabel Marie-ról kapott.

– Gyönyőrű, hát nem? – nézegette a képet Oonagh a lila
olvasószemüvegével Robin telefonján. A kérdés Strike-nak is szólt, de mivel
ő csak egy dühösnek tűnő, kopasz kismajmot látott, igazán lelkesen nem
tudott egyetérteni.

Amikor megjöttek a kávék, és a pincér is távozott, Robin kérdezett újra:
– Míg el nem felejtem… nem tudja véletlenül, hogy Margot-nak voltak-e

rokonai vagy ismerősei Leamington Spában?
– Leamington Spában? – ismételte el a város nevét Oonagh látványos

fejtöréssel. – Lássuk csak… a klubban az egyik leány, ő… nem, az King’s
Lynn volt. Elég hasonló nevek, nem? Nem emlékszem onnan senkire, nem.
Miért?

– Hallottunk róla, hogy valaki azt állította, látta ott Margot-t, egy héttel az
eltűnése után.

– Hát az biztos, hogy voltak, akik állították, hogy látták. De egyik sem vitt
sehová. Egyiknek sem volt semmi értelme. Leamington Spa, hát ez új.

Ivott egy kortyot a cappuccinójából.
– Sokat találkoztak azután is, hogy Margot elkezdte az orvosi egyetemet? –

kérdezte tovább Robin.
– Ó, igen, mert hát félállásban továbbra is dolgozott a klubban. Hogy hogy

csinálta ezt mind, hogy tanult, dolgozott, a családját támogatta… csupa ideg
volt, csokoládén élt, és ugyanolyan vékony maradt! És aztán, a másodév
elején, megismerkedett Royjal.

Oonagh nagyot sóhajtott.
– Még a legokosabb emberek is lehetnek rohadtul hülyék, ha a szerelmi

életükről van szó – mondta aztán. – Sőt, néha az az érzésem, minél okosabb
valaki a könyvekkel, annál hülyébb a szexszel. Margot azt hitte, megtanulta a
leckét, és felnőtt. És nem vette észre, hogy ez a pótlék klasszikus esete volt.
Lehet, hogy a legeslegkevésbé sem úgy nézett ki, mint Satchwell, de attól
igazából még ugyanaz volt. Roy olyan családból jött, amit Margot is imádott
volna. Könyvek, utazás, kultúra, hát tudják. Mert tudják, Margot-nak a
tudásában voltak lyukak. Önbizalomhiányos volt, merthogy nem tudta,
melyik villát kell használni, mi rá a jó szó. „Asztalkendő”, és nem



„szalvetta”. Ez a sok sznob angol hülyeség. De, mondjuk, az igaz, hogy Roy
is belebolondult rendesen. Nem csak egyoldalú volt. Értettem én, mi olyan
vonzó neki: hogy Margot senkire sem hasonlított, akivel életében addig
találkozott. Hogy megdöbbentette, de el is varázsolta: a Playboy Club meg az
a munkamorál, a feminista elvei, hogy támogatta anyukát-apukát. Nagy vitáik
voltak, tudják, intellektuális vitáik. De volt abban a pasasban valami
vérszegény. Nem pont hogy szottyadt, de… – És Oonagh hirtelen elnevette
magát. – „Vérszegény”! A vérzési problémájáról ugye tudnak?

– Igen – bólintott Robin. – Von Valamilyen betegség.
– Pontossan – helyeselt Oonagh. – Az anyja, aki egyébként rémes volt,

egész életében pátyolgatta meg vattába csomagolta. Néhányszor én is
találkoztam vele. Az a nő nagyjából annyira viselkedett velem tisztelettel,
mintha a cipőtalpára ragadt valami lennék. Roy meg… hát, lassú víz partot
mos, azt hiszem, ez jól leírja. Roy nem nagyon mutatta ki az érzelmeit. Náluk
aztán nem a szexről szólt a flörtölés, hanem tényleg a gondolatokról. Nem
mintha Roy nem nézett volna ki jól. Jóképű volt, csak olyan… erőtlenül. El
se lehet képzelni Satchwelltől különbözőbbet. Csinos fiú volt, a szemével
meg a lelógó hajával. Na de nagy manipulátor is volt. Egy kis helytelenítés,
egy-egy hűvös pillantás… Imádta, milyen más Margot, de akkor is
kényelmetlenül érezte tőle magát. Olyan nőt akart, aki pont az ellentéte az
anyjának, de azért azt is, hogy Anyuka rábólintson. Szóval már a legelejétől
megvoltak a törésvonalak. És hogy tudott duzzogni! – mesélt tovább Oonagh.
– Hát, én utálom, ha valaki hisztizik és duzzog. Anyum ugyanilyen volt.
Harminc évig nem volt hajlandó hozzám szólni, merthogy elmentem
Londonba. Végül beadta a derekát, hogy az unokáit láthassa, de aztán a
húgom becsiccsentett karácsonykor és kikotyogta, hogy elhagytam az
egyházat, és anglikán lettem, na, akkor vége volt örökre. A Playboyt azt meg
tudta bocsátani, a protestánsságot azt nem. Még amikor csak jártak, Roy
akkor is néha napokig nem is szólt Margot-hoz. Egyszer mesélte, hogy Roy
egy hétig nem is jelentkezett. Neki meg nem volt ehhez több türelme, mondta
neki: „nekem ebből elég!”, na, az elég gyorsan észre térítette. Kérdeztem, na
és min duzzogott? Hát hogy a klubon. Utálta, hogy Margot ott dolgozik. Mire
én: „na és ő felajánlotta már, hogy támogatja a családodat, amíg tanulsz?”
„Jaj, hát nem szeret arra gondolni, hogy más férfiak bámulnak!”, mondta
erre. A lányok szeretik ezt, ha egy kicsit azért féltékeny a férfi. Azt hiszik, azt
jelenti, hogy csakis őket akarja, amikor persze pont az ellentétét, azt akarja,
hogy csakis neki álljanak a rendelkezésére. Mert ő persze nézegethet más



lányokat, és Roy iránt mások is érdeklődtek, ugyanolyan családi hátterű
lányok is, mint az övé. Csinos fiú volt nagy-nagy családi vagyonnal. Hát
például… – tette hozzá Oonagh –, nézzék meg a kis unokahúgát, Cynthiát,
végig ott sertepertélt körülötte!

– Ön ismerte Cynthiát? – kérdezte Robin.
– Egyszer-kétszer találkoztam vele náluk. Mint valami kisegér. Talán két

szót, ha szólt hozzám összesen – felelte Oonagh. – De tudta, hogy kell
Roynak örömet okozni. Szétvihogta magát minden poénján. Már amilyenek
azok voltak.

– Margot és Roy, gondolom, rögtön az orvosi egyetem után házasodtak
össze, ugye?

– Így van. Én is koszorúslány voltam. Margot körzeti orvos lett. Roy meg
nagymenő, elment az egyik nagy oktatókórházba, már nem emlékszem,
melyikbe. Roy szüleinek volt ez a csinos, nagy házuk, óriási kerttel, gyep
meg minden. Mikor az apja meghalt, közvetlenül azelőtt, hogy Anna
megszületett, az anyja ráíratta Roy nevére. Margot neve, mondjuk, nem
szerepelt sehol, emlékszem, hogy mondta. De Roynak nagyon tetszett a
gondolat, hogy majd ugyanabban a házban neveli fel a gyerekeit, amiben ő is
felnőtt, és hát gyönyörű ház is volt, tényleg, ott kint Hampton Court mellett.
Szóval az anyós kiköltözött, Roy és Margot meg be. Csak persze az anyós
úgy gondolta, joga van csak úgy besétálni, amikor úgy tartja kedve, merthogy
tőle kapták a házat, és ő még mindig úgy kezelte, hogy az inkább az övé,
mint Margot-é.

– Ön ekkor is sokat találkozott még Margot-val? – érdeklődött Robin.
– Igen – bólintott Oonagh. – Mindig próbáltunk legalább néhány hetente

egyszer összefutni. Olyan igazi legjobb barátnők voltunk. Még miután
Royhoz hozzáment, azután is meg akart engem tartani. Voltak persze ezek a
középosztálybeli barátaik, de szerintem – és itt kicsit sírósra váltott a hangja
–, szerintem tudta, hogy én mindig mellette leszek, tudják. Amilyen körökben
mozgott, ott egyedül érezte magát.

– Otthon, vagy a munkahelyén is? – kérdezte Robin.
– Otthon olyan volt, mint a partra vetett hal – válaszolt Oonagh. – Roy

háza, Roy családja, Roy barátai, minden Royé! Találkozott ő eleget a saját
anyukájával-apukájával is, de nehéz dolog volt az, az apukája tolószékben
volt, nehezen tudtak kimenni hozzájuk a nagy házba. Szerintem
Bamborough-ékat megrémítette Roy meg az anyja. Szóval Margot inkább
hazajárt Stepney-be hozzájuk. Továbbra is támogatta őket anyagilag. Teljesen



kikészült, annyi mindent vállalt.
– És a munkahelyén milyen volt a helyzet?
– Az sem volt egyszerű – sóhajtott Oonagh. – Akkor nem volt ám annyi

női orvos, ő meg fiatal volt, a munkásosztályból jött, és abban a rendelőben,
ahol kikötött, a Szent Jánosban, ott egyedül érezte magát. Nem volt egy
vidám hely – összegezte, dr. Gupta véleményét megerősítve. – És amilyen ő
volt, hát próbált rajta javítani. Margot-nak ez volt a hitvallása: tedd jobbá!
Oldd meg, hogy működjön! Figyelj oda mindenkire! Oldd meg a problémát!
Próbálta összehozni a csapatot, pedig őt golyózták ott ki legjobban.

– Ki golyózta ki?
– Az öreg pasas – felelte Oonagh. – A nevekre most már nem emlékszem.

Két másik orvos volt ott, nem? Az öreg meg az indiai. Margot azt mesélte,
vele nem volt semmi baj, mármint az indiaival, de belőle is érezte a
helytelenítést áradni. Össze is vitatkoztak a fogamzásgátlóról, azt mesélte. A
körzeti orvosok felírhatták nem férjezett nőknek is, ha akarták (mert amikor
először bejött, csakis férjezett nőknek adták), de az indiai pasas, az továbbra
sem írta fel nem férjezett nőknek. Az első családtervező klinikák csak abban
az évben nyíltak, amikor Margot eltűnt. Beszélgettünk is róluk. Margot
mondta, hál’ Istennek, mert biztos volt benne, hogy akik hozzájuk mennek a
rendelőbe, azok a nők aztán nem kapják meg a két másik orvostól ott! De
nem csak velük volt gond. A személyzettel is meggyűlt a baja. A védőnő
például, szerintem az nem szerette.

– Janice? – kérdezte Robin.
– Az volt Janice? – erőltette az emlékezetét Oonagh.
– Irene? – szólt bele most Strike is.
– Szőke volt – felelte Oonagh. – Emlékszem, hogy a karácsonyi bulin…
– Azon ön is ott volt? – nézett fel meglepetten Robin.
– Margot könyörgött, hogy menjek el! – mondta Oonagh. – Ő szervezte, és

attól félt, hogy rémes lesz. Roy dolgozott, szóval ő biztos nem tudott menni.
Ez alig néhány hónappal volt Anna születése után. Margot szülési
szabadságon volt, és hívtak egy másik orvost helyettesíteni, egy férfit. És
meg volt győződve, hogy jobban ment ott minden nélküle. Zubogtak benne a
hormonok, kimerült volt, és rettegett visszamenni. Anna ekkor két-három
hónapos lehetett. Margot őt is elvitte, mert még szoptatott. Azért szervezte a
karácsonyi bulit, hogy megpróbáljon az egész társasággal kicsit elölről
kezdeni mindent, megtörje a jeget, mielőtt vissza kell mennie.

– Mit is kezdett el Irene-ről? – kérdezte Robin, mert látta, hogy Strike tolla



írásra készen áll a jegyzetfüzet fölött.
– Hát, berúgott, már ha ő volt a szőke. Hozott magával valami pasit a

bulira. Mindegy, de a vége felé Irene azzal vádolta Margot-t, hogy flörtölt
azzal a pasassal. Hát hallottak már ennyire nevetséges hülyeséget? Ott áll
Margot az újszülött gyerekével, ez a nő meg csak mondja neki, csak
mondja… De nem a védőnő volt az? Olyan régen volt…

– Nem, Irene a recepciós volt – felelte Robin.
– Azt hittem, az a kis olasz csaj volt.
– Az Gloria, a másik recepciós.
– Ó, őt meg imádta Margot – mesélte Oonagh. – Azt mondta, nagyon okos

lány, csak rossz helyzetben van. De részleteket nem mondott. Azt hiszem,
valami orvosi dologban kért tőle tanácsot a lány, és Margot persze semmit
sem volt hajlandó mondani orvosi kérdésekről. Ezt ő nagyon komolyan vette.
Nincs gyóntatópap, aki nagyobb tisztelettel kezelné az emberek titkait.

– Szeretném megkérdezni egy érzékenyebb témáról is – kezdte
tapogatózón Robin. – Volt egy könyv Margot-ról, 1985-ben írták, és ön…

– Royjal közösen bezúzattuk, igen – vágta rá azonnal Oonagh. – Bizony.
Csupa-csupa hazugság volt, az elejétől a végéig. Nyilván tudják, mit írt. A…
– Oonagh talán otthagyta a katolikus egyházat, de ezt a szót nem tudta
kimondani – …a terhességmegszakításról. Mocskos hazugság. Sosem volt
terhességmegszakításom, és Margot-nak sem. Nekem elmondta volna, ha
eszébe jut ilyen. Legjobb barátnők voltunk. Valaki más használta a nevét, az
ment arra a klinikára. Nem tudom, kicsoda. A klinikán nem ismerték fel
Margot-t a képről. Sosem járt ott. Anna volt a legeslegjobb dolog az életében,
és soha nem vetetett volna el egy másik gyereket. Soha. Vallásos az nem
volt, de akkor is azt gondolta volna, hogy az bűn.

– Nem járt templomba? – kérdezte Robin.
– Megrögzött ateista volt – felelte Oonagh. – Szerinte ez mind csak

babona. Az anyukája valami szakadár protestáns volt, de Margot nem kért
belőle. Az egyház elnyomja a nőket, ő így látta, mondta is nekem: „Hát ha
van Isten, miért kellett apámnak, aki jó ember, leesni a létráról? Miért kell a
családomnak úgy élnie, ahogy?” De hát Margot aztán nem tudott nekem újat
mondani arról, hogy vallás meg képmutatás. Akkorra én már kiléptem a
katolikus egyházból. Hogy pápai tévedhetetlenség! És semmi
fogamzásgátlás, nem baj az, ha a nők belehalnak a tizenegyedik szülésbe! Az
én anyum is azt gondolta magáról, hogy ő a Jóisten követe a földön, és az
iskolámban is voltak apácák, akik szörnyen szemetek voltak. Mária Terézia



nővér, például… látja ezt? – Oonagh félrehúzta a frufruját, és egy ötpennys
méretű sebhelyet fedett fel. – Fejbe csapott egy fém háromszögvonalzóval!
Tiszta vér volt minden. „De biztos megérdemelted!”, anyum ennyit mondott.
Na és megmondom én, ki emlékeztetett engem Mária Terézia nővérre! –
folytatta. – Akkor ő lett volna a védőnő? Az az idősebb nő, a rendelőben?

– Dorothyra gondol?
– Amelyikre én gondolok, az özvegy volt.
– Igen, az Dorothy, a titkárnő.
– Kiköpött Mária Terézia nővér, azzal a szemével! – mondta Oonagh. – A

bulin el is kapott. Az ilyen nők, ezeket vonzza az egyház. Majd minden
gyülekezetben van egy-kettő. Ránézésre nagy kegyesek, de halálosan
mérgezők belül. Tudják, aki csak mondja, hogy „atyám, bocsáss meg, mert
vétkeztem”… de ezek a Dorothyk, ezek nem hiszik, hogy igazán tudnának
vétkezni. Ha egyvalamit megtanultam az életben, hát azt, hogy aki nem tud
örülni, az jó sem tud lenni – jelentette ki Oonagh. – És ennek a Dorothynak a
bögyében volt Margot. Mondtam neki, hogy a legjobb barátnője vagyok, és
erre kérdezgetni kezdett. Hogy ismerkedtünk meg. Meg a pasik. Hogy
ismerte meg Margot Royt. Hát semmi köze hozzá! Aztán meg az öreg
orvosról kezdett beszélni, akárhogy is hívták azt. Hát volt benne egy adag
Mária Terézia nővér, de ennek a nőnek ott ült az istene a szomszéd asztalnál.
Később meséltem is Margot-nak ezt a beszélgetést, és azt mondta, teljesen
igazam van. Dorothy, az szemét egy nő volt.

– Dorothy fia írta azt a könyvet Margot-ról – jegyezte meg Robin.
– Az ő fia? – Oonagh-nak a szava is elállt. – Komolyan? Hát, tessék.

Asszemetek, mindkettő!
– És ön mikor találkozott utoljára Margot-val? – kérdezte Robin.
– Pontosan két héttel azelőtt, hogy eltűnt. Akkor is a Három Királyokban.

Hatkor, mert volt egy szabad estém a klubból. Volt néhány bár a rendelőhöz
közelebb, de Margot nem akart munkatársakkal összefutni munkaidő után.

– Emlékszik rá, miről beszélgettek aznap este?
– Emlékszem én mindenre – felelte Oonagh. – Azt hiszi, ez túlzás, de nem

az. Először is jó fejmosást adtam neki, mert elment Satchwell-lel egy italra,
ezt telefonon mesélte. Hogy összefutottak az utcán. Azt mondta, hogy olyan
másnak tűnt, mint azelőtt, és ez engem őszintén szólva aggasztott. Margot
nem volt alkalmas egy viszonyra, de akkor épp boldogtalan volt. Amint
odaértünk és leültünk, elmesélte az egészet. Hogy Satchwell mondta, hogy
találkozzanak megint, de ő nemet mondott. Elhittem neki, és azt is



megmondom, miért: mert olyan rohadtul nyomorultnak tűnt tőle. Annyira
kimerültnek nézett ki aznap este. Olyan boldogtalannak, amilyennek még
nem láttam sose. Azt mesélte, hogy Roy nem szólt hozzá tíz napig, amikor
Satchwell-lel összefutott. Hogy azon veszekedtek, hogy Roy anyja úgy járkál
ki-be a házba, mintha az övé lenne. Margot át akarta alakítani kicsit, de Roy
azt mondta, az anyjának megszakadna a szíve, ha kidobnának bármit, ami az
apjának kedves volt. Szóval Margot kívülálló volt a saját házában, még egy
szobadíszt se cserélhetett le! És azt mesélte, hogy egész nap egy sor jár a
fejében a Court and Sparkról. A Joni Mitchell-lemezről – tette hozzá Robin
értetlen arca láttán. – Na, ez volt a vallás Margot-nak, Joni Mitchell. Imádta
azt a lemezt. Ez a sor a „The Same Situation” című dalból volt: „Caught in
my struggle for higher achievements, And my search for love that don’t seem
to cease.”{4} A mai napig nem tudom meghallgatni azt a lemezt. Túl
fájdalmas. Elmesélte, hogy miután elment Paullal meginni egy italt, ment
egyenesen haza, és elmondta Roynak, mi történt. Szerintem részben
bűntudata is volt, hogy elment vele, de részben fel is akarta ébreszteni vele
Royt. Kimerült volt és nyomorult, és azt akarta mondani, valaha másnak is
kellettem! Emberi dolog, nem? „Ébresztő!”, ezt mondta vele. „Nem
csinálhatod, hogy nem is veszel rólam tudomást, meg nem szólsz hozzám,
meg semmi kompromisszumra nem vagy hajlandó, én nem bírok így élni!”
De hát Roy az Roy, nem olyan típus volt, aki erre felhorgad, és falhoz vág
dolgokat. Szerintem Margot-nak könnyebb dolga lett volna azzal. Hát persze
hogy dühös volt, de ezt úgy mutatta, hogy még hűvösebben viselkedett, csak
azért sem szólt Margot-hoz. Szerintem nem is szólt egy szót se hozzá az
eltűnéséig. A telefonba azt mondta nekem, amikor a 11-eit megbeszéltük,
hogy „még mindig némaság a sorsom”. Olyan reménytelen volt a hangja.
Emlékszem, mit gondoltam akkor: „el fogja hagyni!” Amikor utoljára
találkoztunk ott a kocsmában, azt mondtam neki: „nem Satchwell a
megoldás, bármi bajotok is van egymással Royjal!” És beszéltünk Annáról is.
Margot bármit megtett volna, hogy kihagyhasson egy-két évet, és csak
Annával foglalkozhasson, és pontosan ezt akarta Roy meg az anyja is, hogy
maradjon csak otthon Annával, felejtse el a munkát. Csak hát nem tehette.
Még mindig ő tartotta el a szüleit. Akkor épp az anyukája volt beteg, és
Margot nem akarta, hogy továbbra is eljárkáljon takarítani. Ha ő is dolgozott,
akkor oda tudott állni Roy elé, és megindokolni, hogy miért adja nekik azt a
pénzt, na de Roy anyja aztán nem tűrte volna, hogy az ő drága kisfia azért
melózzon, hogy valami láncdohányos East End-i proliknak menjen a pénz!



– Fel tud idézni bármi mást is, amiről beszéltek?
– Beszéltünk a Playboy Clubról, mert én is épp kiléptem onnan.

Megvettem a lakásomat, és azt gondoltam, tanulok valamit. Margot teljes
erővel támogatta ezt. De azt nem mondtam neki, hogy teológiára gondoltam,
mit szólt volna? Ahogy ő állt a valláshoz! Egy kicsit beszélgettünk politikáról
is. Mindketten azt szerettük volna, ha Wilson nyeri meg a választást. És
mondtam neki, hogy kezdek aggódni, hogy még mindig nem találtam meg az
Igazit. Már elmúltam harmincéves. Az akkoriban öregnek számított ahhoz,
hogy férjet találjon az ember. És amikor elköszöntünk akkor este, mondtam
neki: „Ne feledd, nálam mindig ott a vendégszoba! Meg a kiságynak is van
hely!”

Oonagh szeméből kicsordult a könny, és lefolyt az arcán. Fogta az
asztalkendőjét, és az arcához emelve letörölte.

– Elnézést. Negyven éve volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. A
halottak nem tűnnek el. Könnyebb is lenne, ha eltűnnének. Csak olyan tisztán
látom magam előtt! Ha most feljönne ott a lépcsőn, hát én nem lennék
egészen meglepve. Annyira élénk egy személyiség volt! És hogy csak úgy
eltűnjön, köddé váljon…

Robin nem szólt, amíg Oonagh meg nem törölte rendesen az arcát.
– Mire emlékszik arról, ahogy megbeszélték a 11-ei találkozót? – kérdezte

aztán.
– Felhívott, azt mondta, találkozzunk, ugyanott, ugyanakkor. Persze hogy

igent mondtam. És volt valami fura abban, ahogy mondta. „Minden
rendben?”, kérdeztem. „Ki akarom kérni a tanácsodat valamiről. Lehet, hogy
megbolondultam. Igazából nem szabadna beszélnem róla, de azt hiszem,
egyedül benned bízhatok.”

Strike és Robin egymásra néztek.
– Ez nem volt leírva sehol?
– Nem – felelte Strike.
– Nem volt – ismételte Oonagh, és most először dühösnek tűnt. – Hát, nem

mondom, hogy meglepődtem.
– Miért nem? – kérdezte Robin.
– Talbot valami teljesen más világban élt – válaszolt Oonagh. – A

kihallgatás első öt percében láttam rajta. Felhívtam Royt, mondtam neki:
„Ezzel a pasassal nem stimmel valami. Tegyél panaszt, mondd, hogy adják
valaki másnak az ügyet!” De nem tett, vagy ha igen, nem történt semmi.
Lawson meg csak valami butuska Nyuszilánynak gondolt – folytatta. – Biztos



azt hitte, hazudok, igyekszem érdekesebbé tenni magam a legjobb barátom
eltűnése után. Margot Bamborough inkább olyan volt nekem, mint a húgom,
nem is a barátom! – jelentette ki hevesen Oonagh. – És az egyetlen, akinek
igazán beszéltem róla, az a férjem. Ott zokogtam a nyakában, két nappal az
esküvőnk előtt, mert Margot-nak is ott lett volna a helye. Ő lett volna a
nyoszolyóasszony!

– Van róla bármi elképzelése, miben akart tanácsot kérni öntől? – ment
tovább Robin.

– Nincs – felelte Oonagh. – Azóta is sokszor eszembe jutott, hogy lehetett-
e bármi köze ahhoz, ami történt. Royjal valami, mondjuk, de hát akkor miért
mondta, hogy nem szabadna beszélnie róla? Royról már beszéltünk! Amikor
legutóbb találkoztunk, szinte kerek perec megmondtam neki, hogy jöhet oda
hozzám lakni, Annával egyetemben! Aztán azt gondoltam, talán olyasmi,
amit egy betegtől tud, mert ahogy mondtam is, a bizalmas információkat
nagyon komolyan vette. Mindegy, szóval sétáltam felfelé az utcán az esőben
11-én este a kocsmába. De korán értem oda, úgyhogy felmentem megnézni
azt a templomot ott, az utca túloldalán, egy nagy…

– Várjon csak! – szólt bele hirtelen Strike. – Milyen kabátot viselt?
Oonagh-t, úgy tűnt, nem lepte meg a kérdés. Épp ellenkezőleg,

elmosolyodott.
– Arra az öreg sírásóra gondol, vagy akármi is volt? Aki azt gondolta, hogy

Margot-t látta bemenni? Már akkor megmondtam nekik, hogy én voltam.
Nem esőkabát volt rajtam, de bézsszínű volt. A hajam meg sötétebb, mint
Margot-é, de nagyjából olyan hosszú. Megmondtam nekik, amikor azt
kérdezték, szerintem Margot bemehetett-e a templomba a találkozónk előtt…
mondtam, hogy nem, utálta a templomokat. Én voltam, én mentem be!

– De miért? – kérdezte Strike. – Miért ment be?
– Mert hívtak – felelte egyszerűen Oonagh.
Robin el is nyomott egy mosolyt, mert Strike már szinte zavartan nézett

ennek hallatán.
– Isten hívott vissza – folytatta Oonagh. – Be-bementem időnként anglikán

templomokba, ez lenne a megoldás?, gondolkodtam. Annyi minden volt a
katolikus egyházban, amit nem tudtam elviselni, de mégis, éreztem a vonzást
vissza az Úr felé.

– Mit gondol, meddig lehetett a templomban? – kérdezte most Robin, hogy
Strike-nak legyen ideje összeszedni magát.

– Olyan öt percig. Mondtam egy rövid imát. Iránymutatást kértem. Aztán



kijöttem, át az út túloldalára, és be a kocsmába. Majdnem egy egész órát
vártam, csak azután hívtam fel Royt. Először azt hittem, biztos egy beteg
miatt késik. Aztán hogy nem, biztos elfelejtette. De amikor felhívtam őket,
Roy azt mondta, nincs otthon. Csak pár szóval válaszolgatott. Azon
tűnődtem, hogy nem történt-e köztük valami más is. Lehet, hogy Margot-nak
elege lett. Lehet, hogy most hazaérek, és ott találom az ajtó előtt Annával.
Rohantam is haza, de nem volt ott. Kilenckor hívott Roy, hogy nem
hallottam-e felőle valamit. Ekkor kezdtem csak igazán aggódni. Azt mondta,
hívja a rendőrséget. A többit nyilván tudják – fejezte be halkan Oonagh. –
Olyan volt, mint egy rémálom. Az ember egyre kevésbé valószínű dolgokra
tesz fel minden reményt. Amnézia. Elütötte egy autó, eszméletlenül hever
valahol. Elszökött valahová, hogy átgondolja a dolgokat. De én igazából
tudtam, hogy nem. Sosem hagyta volna ott a kislányát, és sosem lépett volna
le anélkül, hogy nekem szólna. Én tudtam, hogy meghalt. Azt is láttam, hogy
a rendőrségen azt hiszik, az Essexi Mészáros volt, de én…

– De ön? – próbálkozott finoman Robin.
– Hát nekem csak az volt a szemem előtt: három héttel azután, hogy Paul

Satchwell megint megjelenik az életében, Margot eltűnik örökre… Tudom
én, hogy volt neki csinos alibije, az összes művészkedő barátja látta.
Mondtam Talbotnak meg Lawsonnak is: kérdezzék meg a „párnás álmáról!”
Kérdezzék meg tőle, mit is jelent ez, a „párnás álom”, hogy úgy megijedt,
hogy Margot majd elmondja valakinek!

– Benne van ez a rendőrségi jegyzetekben? – fordult Strike-hoz. –
Megkérdezte valamelyikük Satchwelltől, mi az a „párnás álom”?

– Nem – felelte lassan Strike. – Azt hiszem, nem.
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Ábránd, mit szült a henye délután,
hangtalan álom, kósza vélemény,

jövendőmondás látomás után,
s mi lett belőle, szóbeszéd csupán.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Három nappal később, este Strike a BMW-jében üldögélt egy jellegtelen
sorház előtt Stoke Newingtonban. Az immár ötödik hónapjában járó
nyomozás Ravaszdi ügyében mindeddig nem hozott eredményt. A
türelmetlen bizottsági tagok, akik arra gyanakodtak, hogy az ambiciózus
Ravaszdi zsarolja valamivel a vezérigazgatót, már vészjósló zúgolódásba
kezdtek, és egyértelműen azt fontolgatták, hogy inkább valaki máshoz
fordulnak.

Hiába diktált bele némi gint Hutchins, akinek sikerült összebarátkoznia
vele a lövészklubban, Ravaszdi továbbra sem kotyogott ki semmit arról,
hogyan tartja a markában a főnökét, és Strike úgy döntött, ideje magát RF-et
követni. Nem tűnt lehetetlennek, hogy a vezérigazgató, egy kerek,
hajszálcsíkos pasas, a fején szerzetesi tonzúrához hasonló kopasz folttal, még
mindig csinálja azt a zsarolásra okot adó valamit, amire Ravaszdi rájött, és
amelynek segítségével rávette az előléptetésére, bár sem az önéletrajza, sem a
személyisége nem tette rá alkalmassá.

Strike biztos volt benne, hogy Ravaszdi nem egy egyszeri hűtlenségbe
kapaszkodott bele. RF jelenlegi felesége olyan makulátlanul,
műanyagszerűen csillogó nő volt, mint egy baba, amelyet csak most
bontottak ki a celofánból, és Strike gyanította, több kellene egy egyszerű
viszonynál ahhoz, hogy hosszú karmai közül kiengedje a fekete American
Express kártyát, különösen, hogy alig két éve voltak házasok, és gyerekük
sem született, ami az előnyös vagyonmegosztást garantálhatta volna.



Körülötte szinte minden ablakban karácsonyfaégők csillogtak. A mellette
lévő ház tetejére ragyogó kék-ezüst jégcsapokat aggattak, amelyek beleégtek
a retinájába, ha túl sokáig nézte őket. Az ajtókon a koszorúk, az
üvegablakokon a műhó, de még a koszos pocsolyákban tükröződő narancs-
vörös-zöld fények is mind arra emlékeztették, hogy most már tényleg neki
kell állni beszerezni a karácsonyi ajándékokat, hogy vihesse őket Cornwallba.

Joant aznap reggel kiengedték a kórházból, a gyógyszereit beállították, ő
pedig eltökélten indult haza, hogy készülődhessen a családi ünneplésre.
Strike-nak tehát nemcsak neki és Tednek, hanem a húgának, a sógorának és
az unokaöccseinek is kell ajándékot vennie. Ez bosszantó plusz teendő volt,
tekintve, hogy a nyomozóirodában mennyi munkája akadt pillanatnyilag.
Aztán eszébe jutott az is, hogy muszáj lesz vennie valamit Robinnak is,
mégpedig olyasmit, ami jobb a virágnál. Strike általában véve utált vásárolni,
különösen pedig ajándékokat vásárolni; most is gyorsan a cigarettájáért nyúlt,
hogy elhessegesse a homályosan bosszantó érzést.

Rágyújtott, és előhúzta a zsebéből a Mégis mi történt Margot
Bamborough-val?-t, amit Robin odaadott neki, bár még nem volt ideje
elolvasni. Kis könyvjelzők álltak ki a könyvből azokon a helyeken,
amelyeket Robin relevánsnak ítélt a nyomozáshoz.

Strike gyors pillantást vetett az épp megfigyelt ház még mindig zárva lévő
ajtajára, aztán kinyitotta a könyvet, és átfutott néhány oldalt, időnként
felpillantva, nem jelent-e meg RF.

Az első fejezet, amelyben Robin nem hagyott könyvjelzőt, de ő azért most
átolvasta gyorsan, Margot gyerek- és kamaszkorával foglalkozott,
meglehetősen röviden. Mivel Oakden nem tudott senkit elérni, aki valóban
emlékezett is volna bármire, kénytelen volt általánosságokra, feltételezésekre
szorítkozni jókora mennyiségű töltőszöveggel feldúsítva. Így Strike
megtudta, hogy Margot Bamborough „nyilván arról álmodozott, hogy
felülkerekedik a szegénységen”, „biztosan elszédítette őt is a ’60-as évek
hangulata”, és „természetesen tudta, hogy a fogamzásgátló tabletta révén
következmények nélkül szexelhet is”. A karakterszámot olyan információk is
feljebb húzták, mint hogy a miniszoknyát Mary Quant hozta divatba,
Londonban aktív zenei élet alakult ki, és a Beatles nagyjából Margot
tizenkilencedik születésnapja körül lépett fel az amerikai Ed Sullivan Show-
ban. „Margot-t nyilván izgalomba hozta, micsoda lehetőségeket nyit meg a
munkásosztály előtt az egyenlőségnek ez az új korszaka”, tudatta olvasóival
C. B. Oakden.



Margot a második fejezetben érkezett a Playboy klubba, és itt rögtön eltűnt
az első fejezetben még érzékelhető feszültség érzése. C. B. Oakden nyilván
sokkal érdekesebbnek találta a Playboy-nyuszi Margot-t, mint a kisgyerek
Margot-t, és számos bekezdésen keresztül ecsetelte is, micsoda felszabadult
és emancipált érzéssel bújt bele a szoros nyusziegyenruhába, tette a fejére a
nyuszifüleket, és tömte ki a melltartóját, hogy a méretei kielégítsék a
munkáltató szigorú kívánalmait. Oakden tizenegy évvel Margot eltűnése után
írta a könyvét, és sikerült is találnia néhány Nyuszilányt, akik emlékeztek rá.
Lisa nyuszi, aki most férjnél volt és két gyermek anyja, felidézte, milyen
„jókat röhögtek” együtt, és hogy mennyire „kikészítette” az eltűnése. Rita
nyuszi, aki a saját marketingcégét vezette, azt mondta, Margot „nagyon okos
volt, egyértelműen nagy jövő állt előtte” és hogy „biztosan rémes volt
szegény családnak”.

Strike megint felpillantott a ház ajtajára, amely mögött RF eltűnt. Még
mindig semmi. Unottan előrelapozott C. B. Oakden könyvében az első
helyhez, amit Robin megjelölt.
 

A Playboy klub-beli sikeres időszak után a játékos, kacér Margot-
nak nehezen sikerült a körzetiorvos-élethez alkalmazkodnia. A
Szent János rendelőben legalább egy munkatárs akadt, aki szerint a
modora nem volt helyénvaló egy orvosi rendelőben.

„Nem tartott megfelelő távolságot tőlük, az volt a baj. Nem
olyan családból jött, ahol sok szakember lett volna. Egy orvosnak a
betegek felett kell állnia.”

„Azt a könyvet, a Szex örömét ajánlotta egy nőnek, aki bejött
hozzá. Aztán hallottam, hogy a váróban erről beszélnek. Tudja,
nevetgélve! Egy orvosnak nem szabadna ilyen olvasmányokat
javasolnia! Az egész rendelőre rossz fényt vet. Én is szégyelltem
magam miatta.”

„Az a fiatalember, aki nagyon odavolt érte, újra meg újra bejött,
hogy láthassa, meg bonbont meg mit tudom én, mit hozott – hát ha
Margot mindenféle szexpozíciókról beszélt a betegeknek, akkor
nem csoda, hogy a férfiaknak mindenféle az eszébe jutott, nem?”

 
A következő néhány bekezdés egyértelműen a sajtóból származott, és Steve
Douthwaite férjezett exbarátnőjének öngyilkosságáról szólt, meg arról, hogy
hirtelen otthagyta a munkahelyét, és hogy Lawson több alkalommal is újra



felkereste. Oakden kihozott mindent a kevés rendelkezésre álló anyagból, és
azt sugallta, hogy Douthwaite legjobb esetben is rossz hírű egyén volt,
legrosszabb esetben pedig kimondottan veszélyes: haszontalan semmittevő és
elvtelen nőcsábász, akivel kapcsolatba kerülve a nők meghaltak vagy
eltűntek. Strike hirtelen vidáman felhorkant, amikor a következőt olvasta:
 

Douthwaite, most éppen Stevie Jacks néven, a Butlin
nyaralóközpontban dolgozik Clacton-on-Sea-ben…

 
Felpillantott, nem bukkant-e elő közben RF, aztán olvasott tovább:
 

…ahol nappal a táborozóknak szánt programokat bonyolítja,
esténként pedig a kabaréban lép fel. Ahogy a „Longfellow
Serenade”-et énekli, azt különösen kedvelik a hölgyvendégek. A
sötét hajú Douthwaite/Jacks még mindig jóképű férfi, aki nyilván
nagy népszerűségnek örvend a nyaralóközönség női tagjainak
körében.

„Mindig szerettem énekelni”, meséli a bárban a műsora után.
„Fiatalabb koromban zenekarom is volt, csak feloszlott.
Gyerekkoromban jártam itt a Butlinban a nevelőszüleimmel.
Mindig is úgy gondoltam, remek poén lenne Piroskabátosnak lenni.
Egy csomó nagymenő a szórakoztatóiparban innen indult ám,
tudja!”

De amikor a szó Margot Bamborough-ra terelődik, a szemtelen
kabaréénekes egy másik oldalát is megmutatja.

„Az újságokban egy csomó baromság jelent meg. Sosem vettem
neki se bonbont, se semmi mást, azt csak kitalálták, hogy engem
valami szemétnek állítsanak be. Gyomorfekélyem volt, meg fájt a
fejem! Elég rossz időszakon voltam túl.”

Douthwaite nem volt hajlandó magyarázatot adni, miért
változtatta meg a nevét, és távozott is a bárból.

A nyaralóközpont-beli kollégái megdöbbenésüknek adtak
hangot, amikor megtudták, hogy „Stevie”-t annak idején kikérdezte
a rendőrség a fiatal doktornő eltűnése ügyében.

„Nekünk sosem mondott erről semmit”, jelentette ki Julie Wilkes
(22 éves). „Igazából eléggé meg vagyok döbbenve. Az ember azt
gondolná, elmond ilyeneket. Azt sem mondta soha, hogy a „Jacks”



nem is a valódi neve!”
 
Oakden röviden megismertette olvasóit a Butlin történetével, majd a fejezet
végén egy bekezdésnyit még spekulált arról, milyen remek lehetőségek
adódnak egy ragadozó férfi számára egy nyaralóhelyen.

Strike újabb cigarettára gyújtott, majd előrelapozott Robin második
könyvjelzőjéhez, ahol egy rövid szakasz Jules Baylissről, a szociális
munkássá avanzsált takarítónő, Wilma férjéről szólt. Ebben egyetlen új
információt talált: hogy a nemi erőszakért elítélt Baylisst 1975 januárjában,
három teljes hónappal Margot eltűnése után bocsátották szabadlábra, óvadék
ellenében. Oakden azért kijelentette, hogy Bayliss „nyilván megtudhatta”,
hogy Margot igyekezett rábeszélni a feleségét, hagyja el, „nyilván dühös volt,
amiért a doktornő a család felbomlása felé akarta terelgetni az asszonyt”, és
„nyilván számos alvilági kapcsolata is lehetett a saját köreiben”. A rendőrség,
biztosította olvasóit Oakden, „minden bizonnyal alaposan utánanézett Bayliss
barátai vagy rokonai mozgásának október 11-én, így azt kell feltételeznünk”,
zárta le meglehetősen banálisan, „hogy nem derült fény semmilyen gyanús
tevékenységre”.

Robin harmadik könyvjelzője a Bride Street-i magánklinikán végzett
abortusszal foglalkozó oldalakat jelölte. Oakden jelentős dicsekvéssel vezette
be ezt a részt, és felhívta olvasói figyelmét, hogy eddig még soha nem látott
információkat fog most nyilvánosságra hozni.

Az ezután következők csak annyiban bizonyultak Strike számára
érdekesnek, amennyiben bizonyították, hogy 1974. szeptember 14-én
határozottan sor került egy abortuszra, és hogy a páciens a Margot
Bamborough nevet adta meg. Bizonyíték gyanánt Oakden képeket is közölt a
Bride Street-i magánklinika nyilvántartásából, amelyet az 1978-ban bezárt
klinika egy meg nem nevezett munkatársa bocsátott rendelkezésére. A meg
nem nevezett munkatársnak, gondolta Strike, már nem kellett félnie, hogy
elveszíti a munkáját, amikor Oakden a ’80-as években megkereste, és pénzt
ajánlott az információért cserébe. A meg nem nevezett munkatárs azt is
elárulta, hogy a nő, aki a beavatkozásra érkezett hozzájuk, nem is hasonlított
Margot Bamborough-nak az újságokban később megjelent képére.

Oakden ezután egy sor költői kérdést tett fel, amelyről ő is és ostoba
kiadója is nyilván azt gondolták, kikerülik a rágalmazásra vonatkozó
törvényeket. Lehetséges, hogy a nő, aki abortuszra jelentkezett be, Margot
tudtával és beleegyezésével használta az ő nevét? Ebben az esetben ki



lehetett, akit Margot leginkább segíteni akart volna ezzel? Nem tűnik-e
nagyon valószínűnek, hogy egy római katolikust különösen aggasszon, hogy
bárki megtudhatja róla, abortusza volt? Nem lehetséges ugyanakkor, hogy
egy ilyen beavatkozás során komplikációk is előfordulnak? Talán azért ment
volna Margot a Bride Street-i magánklinikára október 11-én, hogy
meglátogasson valakit, akinek újra be kellett feküdnie az intézménybe? Vagy
hogy tanácsot kérjen e személy nevében? Lehetséges, hogy Margot-t nem is
Clerkenwellből rabolták el, hanem Dennis Creed alagsori lakásától alig pár
utcányira?

Ezekre Strike magában annyit válaszolt: nem, és meg is érdemelted, hogy
bezúzzák a könyvedet, öreg. Az Oakden kérdései által sugalmazott
eseménysort egyértelműen azzal a szándékkal állították össze, hogy a
segítségükkel Margot-t Creed alagsori lakásának közelébe lehessen helyezni
az eltűnésének az estéjén. A „komplikációk” azért voltak szükségesek, hogy
Margot ismét elmenjen a klinikára egy hónappal az abortusz után; de vele
nem fordulhattak elő, hiszen ő egészen az eltűnéséig jól volt, egészséges volt,
és dolgozott a Szent János rendelőben. De ha egy legjobb barátnak
tulajdonítjuk őket, ezek a közelebbről meg nem határozott „komplikációk”
már két dologra is használhatók: okot adnak Margot-nak, hogy visszamenjen
a klinikára Oonagh-t meglátogatni, és Oonagh-nak, hogy hazudjon
mindkettejük hollétéről aznap este. Összességében Strike azt gondolta,
Oakden örülhet, hogy nem perelték be külön, és feltételezte, hogy Royt és
Oonagh-t csakis az tántorította el ettől, hogy így mindez további
nyilvánosságot kapott volna.

Strike előrelapozott Robin negyedik könyvjelzőjéhez, majd, miután
gyorsan felpillantva nyugtázta, hogy a megfigyelt ház ajtaja továbbra is
zárva, elolvasta a megjelölt részt:
 

„Olyan tisztán láttam, mint most magát! Ott állt annál az ablaknál,
és verte, mint aki fel akarja magára hívni a figyelmet. Azért is
emlékszem ennyire, mert az És rátört a sötétséget olvastam akkor,
és épp a nőkről gondolkoztam, meg hogy miken kell
keresztülmenniük, és felnéztem, és ott volt.”

„Ha behunyom a szemem, látom most is, olyan, mintha egy kép lenne a
fejemben, és igazság szerint azóta kísért is. Azóta sokan mondták, „csak
kitaláltad!” meg „el kéne már engedd!”, de én nem fogom megváltoztatni,
amit mondtam, csak azért, mert egyesek nem hiszik el! Miféle ember lennék



akkor?”
A kis nyomdát, amely akkoriban az épület legfelső emeletén működött,

egy férj és feleség, Arnold és Rachel Sawyer vezette. A rendőrség elfogadta
kijelentésüket, hogy Margot Bamborough soha be sem lépett az épületbe, és
hogy a nő, akit Mandy aznap este látott, minden bizonnyal maga Mrs. Sawyer
lehetett, aki azt állította, hogy az egyik ablakra néha rá kellett csapni, hogy
rendesen becsukódjon.

Csakhogy a rendőrség nem vett észre egy fura kapcsolatot az A&R
Nyomda és Margot Bamborough között. Az A&R első nagyobb nyomdai
munkáját egy azóta bezárt éjszakai lokáltól, a Mókuskeréktől kapta – épp
attól a helytől, amelynek Paul Satchwell, Margot szeretője, egy ledér
falfestményt készített. Satchwell munkái később is megjelentek az A&R
Nyomdában készült szóróanyagokon, tehát valószínűnek tűnik, hogy
Sawyerékkel tarthatta a kapcsolatot.

Nem jelentheti-e ez vajon…
 
„A picsába már!”, mormogta Strike, lapozott egyet, és ismét lenézve
elolvasta a rövid bekezdést, amely mellé Robin vastag fekete vonalat húzott:
 

Volt szomszédja, Wayne Truelove szerint viszont Paul Satchwell
később külföldre távozott.

„Beszélt nekem arról, hogy utazni akar. Szerintem nem keresett
túl sokat a képeivel, és miután a rendőrök kikérdezték, nekem azt
mondta, egy kicsit eltűnne innen. Gondolom, ez az okos választás,
elmenni messzire.”

 
Robin ötödik, egyben utolsó jelzése a könyv vége felé volt, és miután Strike
ismét felpillantva ellenőrizte, RF autója ugyanott van-e, ahol hagyta, és a ház
ajtaján azóta sem jött ki senki, ezt is elolvasta:
 

Margot eltűnése után egy hónappal a férje, Roy elment a Szent
János rendelőbe. Roy, aki a nyári össz-rendelői grillpartin nem
tudta véka alá rejteni indulatait, e látogatás alkalmával meglepően
visszafogottan viselkedett.

„Szeretett volna beszélni velünk”, idézte fel Dorothy.
„Mindannyiunkkal, és megköszönni, hogy együttműködtünk a
rendőrséggel. Betegnek is nézett ki. De hát aligha meglepő.”

„Bedobozoltuk Margot személyes dolgait, mert a rendelőjében



egy helyettes dolgozott. A rendőrség már átkutatta. Szóval
összeraktuk a dolgait. Volt kézkrém, meg a bekeretezett diplomája,
meg egy fotó a férjről, Royról, a karjában a kislányukkal.
Belenézett a dobozba, és kicsit el is érzékenyült, de aztán felvett
valamit az asztaláról. Egy ilyen kis fafigura volt, mint egy viking.
’Ez honnan van? Kitől kapta?’, kérdezte. Nem tudta senki, de
szerintem Royt felzaklatta a dolog.”

„Biztos azt gondolta, hogy Margot egy férfitól kaphatta. Persze a
rendőrség ekkorra már a szerelmi életét is felderítette. Szörnyű egy
dolog, ha az ember már nem bízhat a feleségében!”

 
Strike megint felnézett, látta, hogy semmi sem változott, majd a könyv
legvégére lapozott, ahol lezárásként újabb adag spekuláció, feltételezések és
ostoba elmélkedések következtek. Oakden egyrészről azt sugallta, hogy
Margot maga okozta a tragédiát, hogy a sors azért büntette meg, mert túl
szexuális, túl merész volt, mert fűzőt-nyuszifület húzott magára, és
elbizakodottan feljebb kapaszkodott abból a társadalmi osztályból, amelybe
született. Másrészről viszont úgy tűnt, mindenfelől lehetséges gyilkosokkal
volt körülvéve. Margot nem is ismert olyan férfit, akit Oakden ne talált volna
gyanúsnak, kezdve a „bájos, de semmirekellő Stevie Douthwaite (később
Jacks)-től” a „zsarnokoskodó hematológus Roy Phippsen”, a „sértődött
erőszakoló Jules Baylissen” és az „indulatos nőcsábász Paul Satchwellen”
keresztül a „hírhedt szexszörnyeteg Dennis Creedig”.

Strike már épp becsukta volna a könyvet, amikor észrevette a közepében a
valamivel sötétebb oldalszéleket, amely a fényképeket szokta jelezni.
Úgyhogy mégis kinyitotta újra.

A már az újságokból is ismert arcképen és a Margot-t és Oonagh-t a
Nyuszilány-kosztümben ábrázoló képen (a teltebb Oonagh szélesen
vigyorgott rajta, Margot pedig akár egy szobor szőke hajfelhőben) kívül csak
három fénykép volt a könyvben, mindhárom rossz minőségű, és Margot csak
mellékszereplőként jelent meg rajtuk.

Az elsőt a következő felirattal látták el: „A szerző, édesanyja és Margot.”
A szögletes állú, szürkés-ősz hajú Dorothy Oakden hosszúkás formájú
szemüvegben állt a kamerával szemben, és átölelt egy vékony, szeplős,
apródfrizurás kisfiút, aki minden vonását eltorzító fintort erőltetett magára.
Strike-nak Luke, a legidősebb unokaöccse jutott róla eszébe. Oakdenék
mögött jókora, csíkos gyep látszott, a távolban pedig egy ház hegyes



oromdíszekkel. A ház mellett mintha tárgyak álltak volna ki a fűből: jobban
megnézve Strike rájött, hogy fal- vagy oszlopkezdemények. Úgy tűnt, épp
valami lugasfélét kezdtek itt építeni.

Margot Bamborough a gyepen sétált át épp Dorothy és Carl mögött, észre
sem vette, hogy lefényképezik. Mezítláb volt, farmersortot és pólót viselt,
kezében egy tányért tartott, és mosolygott valakire a képen kívül. Strike arra
jutott, hogy ez a kép minden bizonnyal a Margot által szervezett grillpartin
készült. A Phipps-ház ezek szerint elegánsabb, mint gondolta.

Ismét felnézett, és megbizonyosodott róla, hogy RF kocsija még mindig
ugyanott parkol, majd szemügyre vette az utolsó két képet is, amelyek a
Szent János rendelő karácsonyi összejövetelén készültek.

A recepciós pultot ezüstpapír borította, és a váróban összeszedték a
székeket, ott álltak feltornyozva a sarokban. Strike mindkét képen megkereste
Margot-t: meg is találta, karjában a kis Annával. Egy magas, fekete nővel
beszélgetett, minden bizonnyal Wilma Bayliss-szel, gondolta. A kép sarkában
egy vékony, tágra nyílt szemű, divatos (azóta divatjamúlt) frizurájú barna
hajú nő volt látható. Strike úgy gondolta, ez talán a fiatal Janice lehet.

A második képen minden arc vagy elfordult a fényképezőgép felől, vagy
részben el volt takarva, egyet kivéve. Egy sovány, mosolytalan, öltönyös és
hátrafésült hajú idősebb férfi volt az egyetlen, akinek feltűnt, hogy fényképez
valaki. A kép alatt a „Margot és dr. Joseph Brenner” felirat állt, bár Margot-
nak csak a tarkója látszott rajta.

Ennek a képnek a sarkában látszott még három férfi, akik a kabátjukból és
zakójukból ítélve épp akkortájt érkezhettek. A sötét színű ruháik összefüggő
fekete foltként jelentek meg a kép jobb oldalán. Mindannyian háttal álltak a
kamerának, de a legnagyobb darab közülük, aki kissé balra fordította a fejét,
látni engedett belőle egy hosszú, fekete barkót, egy nagy fület, a kerek orra
hegyét, és a félig lehunyt szemét. Bal kezét épp az arcához emelte, hogy
megvakarja. Oroszlánfejet formázó, jókora aranygyűrűt viselt rajta.

Strike addig vizsgálgatta ezt a képet, míg az utcán valami zajt nem hallott,
amire felnézett. RF épp ekkor lépett ki a házból. Az ajtóban duci, szőke nő
állt kockás házipapucsban. Felemelte az egyik kezét, és finoman
meglapogatta RF feje tetejét, ahogy egy kisgyereket vagy talán kutyát
simogat meg az ember. RF mosolyogva elköszönt tőle, aztán sarkon fordult,
és a Mercedeséhez indult.

Strike az anyósülésre dobta a Mégis mi történt Margot Bamborough-val?-t.
Megvárta, amíg RF elindul, majd a BMW-vel követte.



Olyan öt perc után egyértelművé vált, hogy a célpontja hazafelé tart West
Bromptonba. Egyik kezével a kormányt fogva Strike keresni kezdte a
telefonját, és egy régi barátját hívta. A hívás azonnal hangpostára ment.

– Shanker, itt Bunsen! Valamiről beszélnem kell veled. Majd szólj, mikor
hívhatlak meg egy sörre!
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Délceg hős volt mind, szépek, vakmerők,
de szép Britomart mellett árnyak ők.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A nyomozóirodának öt aktív ügye volt, és karácsonyig már csak négy nap
maradt, amikor két külsősükön is kitört a szezonális influenza. Morris volt az
első; a kislánya óvodáját hibáztatta, ahol futótűzként rohant végig a vírus
gyerekeken és szülőkön is. Dolgozott azért, de végül a magas láz és az ízületi
fájdalom miatt muszáj volt betelefonálnia, hogy sajnálja, de nem tud menni;
ekkorra azonban már sikerült megfertőznie a felháborodott Barclay-t is, aki
aztán továbbadta a saját feleségének és kislányának is.

– Hülye barom, miér’ nem maradt otthon inkább, ahelyett, hogy
összevissza rám szuszogott a kocsiba’! – őrjöngött Barclay rekedten a
telefonban 20-án kora reggel, amikor Strike épp az irodát nyitotta ki. A
karácsony előtti utolsó teljes csapatgyűlést tízkor akarták kezdeni, de mivel
immár ketten sem tudtak ott lenni a csapatból, Strike úgy döntött, hogy
lemondja. Egyedül Robint nem tudta elérni, aki minden bizonnyal a metróban
lehetett. Vele azt beszélték meg, bejön korábban, hogy megbeszélhessék a
Bamborough-ügyet, mielőtt megérkeznek a többiek.

– Holnap reggel nekünk Glasgow-ba kéne repülnünk! – hörögte Barclay a
telefonba. Strike feltette a vízmelegítőt. – A kicsinek meg annyira fáj a füle…

– Ja, ja – bólogatott Strike, aki szintén nem érezte a legfényesebben magát,
nyilván a fáradtság meg a túl sok dohányzás miatt. – Hát gyógyuljon meg,
aztán majd jöjjön, amikor tud!

– Seggfej! – dörmögte Barclay. – Mármint Morris. Nem maga! Hát,
kibaszott boldog karácsonyt!

Strike igyekezett meggyőzni magát, hogy csak képzeli a kaparást a
torkában, azt, ahogy az inge kicsit a hátához tapad az izzadságtól, meg ahogy



fáj a feje. Csinált magának egy csésze teát, majd bement a belső irodába, és
felhúzta a sötétítőket. A szélben és a szakadó esőben ide-oda himbálóztak a
kábelen a Denmark Streetre kihúzott karácsonyi fények. Ahogy az öt előző
reggelen, most is arra emlékeztették, hogy még mindig neki sem fogott a
karácsonyi bevásárlásnak. Annak tudatában ült le a szokott helyére a nagy
dupla íróasztalnál, hogy most már olyan későre hagyta, hogy megint muszáj
lesz néhány óra alatt lezavarnia majd, de legalább ezzel elejét vette az
idegesítő előkészületeknek, amely során gondosan meg kellene fontolnia, ki
mit szeretne. A háta mögött az eső verte az ablakot. Nagyon szeretett volna
most visszafeküdni aludni.

Hallotta, hogy kinyílik, majd becsukódik a külső üvegajtó.
– Jó reggelt! – köszönt be Robin a külső irodából. – Egészen rettenetes idő

van kint!
– Reggelt! – kiabált vissza Strike. – A víz még forró, és a csapatgyűlés

elmarad. Merthogy Barclay is influenzás lett.
– Affrancba! – felelte Robin. – És maga hogy van?
– Jól – vágta rá Strike, aki már a különböző Bamborough-s jegyzeteit

válogatta.
De amikor Robin belépett a belső irodába, a teájával az egyik kezében, a

másikban pedig a saját jegyzetfüzetével, egyáltalán nem úgy tűnt neki, hogy
Strike jól lenne. Sápadtabb volt a szokásosnál, a homloka mintha csillogott
volna, a szeme alatt pedig szürke karikák éktelenkedtek. Robin becsukta az
iroda ajtaját, és megjegyzés nélkül leült vele szemben.

– Úgyse nagyon lenne értelme a csapatgyűlésnek – morogta Strike. –
Kurvára semmit sem haladtunk egyik üggyel sem. Ugribugri tiszta. A
legrosszabb, amit elmondhatunk róla, hogy a pénzéért van a nővel, de hát az
apja ezt az elejétől fogva tudja. Dupla barátnője nem csalja meg, és csak isten
tudja, mit is tud Ravaszdi a főnökéről. Látta az e-mailemet a szőke nőről
Stoke Newingtonban?

– Láttam – bólintott Robin. Az arca kipirult a kinti szeles időtől. A kezével
igyekezett épp valami normálisnak mondható formába rendezni a haját. –
Semmi sem derült ki a címből?

– Nem. Ha találgatni akarnék, azt mondanám, valamilyen rokon lehet.
Megveregette a fejét, amikor a pasas elindult haza.

– Domina? – dobta be Robin.
Nem tudott sok újat mondani neki senki a pénzes emberek perverzióiról,

amióta a nyomozóirodában dolgozott.



– Nekem is eszembe jutott, de ahogy elköszöntek… olyan… bensőségesen
viselkedtek. De a pasasnak nincs lánytestvére, ez a nő meg fiatalabbnak néz
ki nála. Vajon az unokatestvérek megveregetik egymás fejét?

– Hát, a vasárnap este semmiképp sem jöhet szóba egy rendes
pszichológusnál vagy terapeutánál, de ez a fejveregetés kicsit olyan szülői
gesztus… nem lehet életvezetési tanácsadó? Vagy médium?

– Hát, az is egy lehetőség – simogatta az állát Strike. – A részvényesek
nem fognak örülni, ha egy Stoke Newington-i jövendőmondó jóslataira
alapozza az üzleti döntéseket. Azt gondoltam, a karácsonyi időszakban
ráállítom Morrist a nőre, de ő most kidőlt, Hutchins Dupla barátnőjét figyeli,
nekem meg holnapután le kellene mennem Cornwallba. Maga meg megy
Mashamba… mikor is, kedden?

– Nem – bökte ki Robin némileg szorongó arccal. – Holnap, szombaton.
Ezt már megbeszéltük szeptemberben, nem emlékszik? Cseréltem Morrisszal,
hogy el tudjak…

– Igen, igen, emlékszem – hazudta Strike. A feje kezdett lüktetni, és a
torkában a forró teától sem lett jobb a helyzet. – Semmi gond.

Csakhogy ez persze azt is jelentette, hogy ha szeretné Robint karácsonyra
megajándékozni, azt a nap végéig meg is kell vennie, és el is kell juttatnia
hozzá.

– Megpróbálhatok keresni egy későbbi vonatot – szólalt meg a lány. – De
hát nyilván karácsony van…

– Nem, még tartozunk is magának szabadsággal! – vágott vissza nyersen
Strike. – Nem szabadna csak azért magának dolgoznia, mert ez a két ügyetlen
balfék influenzás lett!

Robin már erősen gyanította, hogy az irodában nem is csak Morris és
Barclay lettek influenzások.

– Kér még teát? – kérdezte Strike-tól.
– Hogy mit? Ja, nem – felelte Strike. Most ok nélkül is valami

neheztelésfélét érzett Robin iránt, amiért a lány rákényszeríti a vásárlásra. –
Képeslap amúgy is szívás, szóval szó szerint semmi…

– Képeslapról lehet… de csak lehet…, hogy van valamim!
– Micsoda? – nézett fel meglepetten Strike.
– Ez a mi meteorológusunk tegnap megint kapott egy képeslapot, a

tévéstúdióba küldték. Ez már a negyedik, ami a Nemzeti Arcképtár
ajándékboltjából származik, és elég fura üzenetet írtak rá.

Előhúzta a táskájából a képeslapot, és az íróasztal fölött átnyújtotta Strike-
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Strike felpillantott Robinra.



– Ez azt jelenti…?
Robin elmesélte, hogy az ajándékboltban megvette ugyanazt a három

lapot, amelyeket Képeslap már elküldött, aztán körbejárta a galéria számtalan
termét, úgy tartva a kezében a képeslapokat, hogy azt minden teremőr és
túravezető jól láthassa – míg egy bagolyszerű, vastag szemüveget viselő nő
mintha mutatott volna valami reakciót a látványukra, és eltűnt a „Csak
személyzet” feliratú ajtó mögött.

– Akkor nem is meséltem – mondta Robin –, mert azt hittem, lehet, hogy
csak én képzeltem, ráadásul pontosan úgy nézett ki, amilyennek én
Képeslapot elképzeltem, szóval attól féltem, olyan leszek, mint Talbot, és a
saját eszement megérzéseimet kergetem csak.

– Csak maga nem golyózott be, nem? Ez tényleg rohadt jó ötlet volt,
elmenni az ajándékboltba, és hát ebből… – lengette meg a Reynolds-képes
lapot – úgy tűnik, elsőre beletrafált a közepébe!

– Fotót nem sikerült róla csinálnom – folytatta Robin, és igyekezett nem
kimutatni, mekkora örömet okoz neki Strike dicsérete –, de a 8-as teremben
volt, és le tudom írni. Nagy szemüveg, nálam alacsonyabb, sűrű barna haj,
bubifrizura, olyan negyvenes lehet.

Strike lejegyezte a személyleírást.
– Lehet, hogy beugrom én is, mielőtt lemegyek Cornwallba – mondta

aztán. – Na jó, lássuk a Bamborough-kat!
De még mielőtt egyikük is szólhatott volna egy szót is, megcsörrent a

telefon a kinti irodában. Strike megörült neki, hogy panaszkodhat valamire:
az órájára nézett, nagy nehezen felállt, és azt mondta:

– Már kilenc óra, Patnek már itt kéne…
De még be sem fejezte a mondatot, mindketten hallották, hogy nyílik az

üvegajtó, Pat minden sietség nélkül az asztalhoz megy, és szokott reszelős
baritonján beköszön a telefonba:

– Cormoran Strike nyomozóiroda!
Robin próbált nem elmosolyodni, ahogy Strike visszahanyatlott a székébe.

Egy kopogás hallatszott az ajtón, majd Pat dugta be a fejét:
– Reggelt. Bizonyos Gregory Talbot keresi.
– Kapcsolja be! – felelte Strike. – Legyen szíves – tette hozzá, meglátva a

harcias szikrát az irodavezető szemében. – És csukja be az ajtót!
Pat így tett. Egy pillanat, és már csörgött is a telefon a dupla íróasztalon,

Strike pedig rögtön kihangosította.
– Halló, Gregory, itt Strike!



– Nos, igen, jó reggelt – köszönt Gregory némileg aggódó hangon.
– Mit tehetek önért?
– Ööö, nos, emlékszik, hogy kipakoltuk a tetőteret, ugye?
– Igen – bólintott Strike.
– Nos, tegnap átnéztem egy régi papírdobozt – folytatta még mindig

feszülten Gregory –, és találtam valamit apa kitüntetései meg egyenruhája alá
rejtve…

– Nem volt oda rejtve! – szólalt meg a háttérben egy reszketeg női hang.
– Hát, én nem tudtam, hogy ott van – mondta Gregory. – És most

édesanyám…
– Hadd beszéljek vele! – szólt a női hang a háttérből.
– Édesanyám szeretne beszélni magával – fejezte be a mondatot Gregory,

ezúttal elkeseredetten.
Eltökélt, idős női hang szólt bele a kagylóba:
– Haló, Mr. Strike?
– Igen.
– Gregory elmesélte magának, hogy bántak Bill-lel a rendőrségen a végén?
– Igen – felelte Strike.
– Dolgozhatott volna tovább, amikor már kapott kezelést a pajzsmirigyére,

csak nem hagyták neki. Mindent megtett értük, a rendőrség volt az élete!
Greg azt mondja, odaadta magának Bill jegyzeteit.

– Így van – erősítette meg Strike.
– Nos, hát miután Bill meghalt, ezt a fémdobozt egy dobozban találtam a

sufniban, és rajta volt Creed jele… maga olvasta a jegyzeteit, akkor tudja,
hogy Bill egy különleges szimbólumot használt Creedre.

– Igen – mondta Strike ismét.
– Nem vihettem magammal mindent a nyugdíjasotthonba, ott gyakorlatilag

semennyi helyet nem kap az ember tárolásra, úgyhogy beleraktam az egyik
dobozba azok közül, amelyek mentek Greg és Alice padlására. És teljesen el
is felejtettem, hogy ott van, amíg Greg tegnap el nem kezdte átnézni az apja
dolgait. A rendőrségen épp eléggé kinyilvánították, hogy nem érdeklik őket
Bill elméletei, de Greg azt mondja, magát igen, úgyhogy maga kéne
megkapja.

Most megint Gregory szólalt meg a telefonban. Mozgás hangjait is
hallották, ami mintha azt jelezte volna, hogy távolodik az édesanyjától. Aztán
egy ajtócsukódást.

– Egy fémdobozról van szó, egy tekercs régi, 16 mm-es filmmel – közölte



Strike-kal, nagyon közel tartva a szájához a kagylót. – Anya nem tudja, mi
van rajta. Nincs vetítőm, amivel meg tudnám nézni, de fény felé tartva
megnéztem, és… valami illetlen filmnek tűnik. Nem is akartam a kukásoknak
kirakni…

Mivel Talbotéknál nevelt gyerekek is laktak, Strike meg tudta érteni az
aggodalmát.

– Ha átadom magának… akkor vajon…
– Szeretné, ha nem árulnánk el, honnan jutott a birtokunkba? – kérdezte

Strike Robin szemébe nézve. – De nem is hiszem, hogy el kellene árulnunk.
Robin azért felfigyelt rá, hogy Strike valójában nem ígért meg semmit, de

Gregorynak, úgy tűnt, ez is elég.
– Akkor beadom majd – mondta. – Járunk ma a West Side felé. Elviszem

az ikreket a Télapóhoz.
Amikor Gregory letette, Strike Robinhoz fordult:
– Megfigyelte, hogy Talboték még most, negyven év után is meg vannak

róla győződve, hogy…
Megint megcsörrent a telefon a kinti irodában.
– …hogy Creed ölte meg Margot-t? Szerintem én tudom is, milyen

szimbólum lesz ezen a filmes dobozon, mert…
Pat ismét bekopogott a belső iroda ajtaján.
– A picsába már! – morogta Strike. Most már határozottan kapart a torka. –

Mi az?
– Elragadó – jegyezte meg hűvösen Pat. – Bizonyos Mister Shanker keresi

telefonon. A mobiljáról lett átirányítva. Azt mondja, maga akart vele…
– Igen, én akartam! – vágta rá Strike. – Irányítsa vissza a mobilra… legyen

szíves! – tette hozzá, és Robinra nézett: – Elnézést, adna egy percet?
Robin kiment, és becsukta maga mögött az ajtót. Strike előhúzta a

telefonját.
– Hahó, Shanker, köszi, hogy visszahívtál!
Shankerrel (akinek valódi nevét még ő is csak nehezen tudta volna csak

felidézni) tinédzserkoruk óta ismerték egymást. Az életük már akkor is
tökéletesen ellentétes irányban haladt, Strike az egyetem, a sereg és a
nyomozás felé, Shanker pedig a bűnözés egyre mélyebb bugyraiba. Ennek
ellenére fura rokoni érzések kapcsolták össze őket továbbra is, és időnként
egymás hasznára is tudtak válni: Strike készpénzzel fizetett Shankernek az
információért vagy az olyan segítségért, amelyet más módon nem tudott
megszerezni.



– Na mi van, Bunsen?
– Meg akartalak hívni egy sörre, és megmutatni egy fotót – közölte Strike.
– Na, pont megyek is ma feléd amúgy. A Hamleysbe. Pont a szar Monster

High-babát vettem Zaharának.
A „Hamleys”-en kívül ebből Strike egyetlen szót sem értett.
– Jól van, csörgess meg, ha mehetünk inni!
– Király.
Azzal letette. Shanker általában nem vacakolt az elköszönéssel.
Visszajött Robin, a kezében két csésze friss teával, és a lábával becsukta

maga mögött az ajtót.
– Elnézést – mondta Strike, és szórakozottan letörölte az izzadságot a felső

ajkáról. – Hol is tartottunk épp?
– Hogy maga tudja, milyen szimbólum lesz Talbot régi filmes dobozán.
– Ja, igen – bólintott Strike. – A Bak szimbóluma. Nekiugrottam

megfejteni ezeket a jegyzeteket – tette hozzá, és megkocogtatta maga mellett
az asztalon a bőrkötéses könyvet, aztán elmagyarázta Robinnak, miért is
jutott Bill Talbot arra a következtetésre, hogy Margot-t a kecskebak
csillagzata alatt született gyilkos rabolta el.

– Talbot az alapján zárt ki gyanúsítottakat, hogy nem Bakok? – nézett rá
hitetlenkedőn Robin.

– Aha – fintorgott Strike. A torka még jobban sajgott. Ivott rá egy korty
teát. – Csakhogy Roy Phipps épp hogy Bak, és Talbot őt is kizárta.

– De miért?
– Még nem fejtettem meg mindent, de valami fura szimbólumot használ

Phippsre, amit eddig még egyetlen asztrológiai oldalon sem találtam. Viszont
a jegyzetei megmagyarázzák, miért kérdezte ki újra meg újra Janice-t. Ő Rák.
A Rák a Bak „ellentétes” jegye, és Talbot jegyzetei szerint a Rákok éleslátók
és intuitívak. Talbot arra jutott, hogy mivel Rák, Janice természetes
szövetségese lehet Baphomet ellen, és hogy esetleg lehet természetfeletti
eredetű tudása Baphomet személyazonosságáról. Ezért kellett leírnia az
álmait. De még nagyobb jelentőséget tulajdonított a Szaturnusznak, ami a
Bak jegyében uralkodik…

Robin a teáscsészéje mögé rejtette a mosolyát. Strike olyan arccal beszélt
az asztrológiáról, mint akit arra kényszerítenek, hogy több hetes tengeri
herkentyűket egyen.

– …és a Rákban volt épp Margot eltűnésének a napján. Talbot ebből
kikövetkeztette, hogy Janice ismeri Baphometet, vagy kapcsolatban volt vele.



Ezért kellett listát írnia a szexuális partnereiről.
– Hű! – nyögte ki halkan Robin.
– Most csak érzékeltetem, micsoda baromság ez, de van még belőle bőven.

Majd e-mailben elküldöm a legfontosabb részleteket, ha végeztem a
megfejtésükkel. De a legérdekesebb, hogy látszik bennük, ahogy a valódi
nyomozó küszködik a betegséggel. Neki is eszébe jutott, ami nekem: hogy
Margot-t talán azzal csalták el valahová, hogy valakinek orvosi segítségre
van szüksége, bár Talbot a szokásos hülyeségekkel indokolja… stellium volt
a hatodik házban, az Egészség Házában, és ezt úgy értette, hogy betegséggel
kapcsolatos veszélyt jelez.

– De mi az a stellium?
– Több mint három bolygóból álló csoportosulás. A rendőrség utána is

nézett azoknak a betegeknek, akik különösen sokszor jártak Margot-nál az
eltűnése előtti időszakban. Ott volt Douthwaite, nyilván, meg egy demens
öregasszony a Gopsall Streetről, aki csak unalmában hívogatta a rendelőt,
meg egy család a Herbal Hillről, akiknek a gyereke rosszul reagált a
gyerekbénulás elleni oltásra.

– Az orvosok… – jegyezte meg Robin – annyi emberrel kerülnek
kapcsolatba!

– Igen – bólintott Strike. – És szerintem ez is benne van abban, ami el lett
rontva ebben az ügyben. Talbot hatalmas mennyiségű információt kapott, és
nem tudta, mit ejthet ki. Másrészt az a lehetőség, hogy valami orvosi
indokkal csalták be Margot-t egy házba, vagy egy dühös páciens támadta
meg, az nem hülyeség. Az orvosok bemennek kísérő nélkül mindenféle
emberekhez… vagy nézze meg Douthwaite-et! Lawson nagyon is jól el tudta
képzelni, hogy ő Margot elrablója vagy gyilkosa, és Talbotot is nagyon
érdekelte. Hiába volt Douthwaite Halak, Talbot megpróbált Bakot csinálni
belőle. Azt írja, hogy „Schmidt” szerint Douthwaite igazából Bak…

– Ki az a Schmidt?
– Fogalmam sincs – felelte Strike –, de állandóan előjön a jegyzetekben, és

megváltoztatja a csillagjegyeket.
– Szóval oda az esély, hogy rendes bizonyítékokat szerezzenek – foglalta

össze Robin –, amíg Talbot a tanúk horoszkópjait kalkulálgatja.
– Pontosan. Még vicces is lehetne, ha nem lenne ilyen komoly dolog. De a

Douthwaite iránti érdeklődéséből így is süt a jó zsaruösztön. Douthwaite
igazából nekem is kurvára sikamlósnak tűnik.

– Haha! – mondta Robin.



Strike üres tekintettel nézett rá.
– Sikamlós. Halak – magyarázta Robin.
– Ja! Igen – folytatta mosoly nélkül Strike. A fülében egyre hangosabb lett

a dübörgés, a torka minden nyelésnél fájt, de hát nem lehet influenzás! Az
lehetetlen! – Elolvastam azt a részt, amit maga megjelölt Oakden könyvében
– mondta tovább. – Hogy Douthwaite nevet változtatott, amikor Clactonba
ment a nyaralóközpontban énekelni, de 1976 után nem találom semmi
nyomát se Steve, se Steven, se Stevie Jacksnek sem. Egy névváltoztatás talán
érthető a nagy rendőrségi érdeklődés után. De kettő már kezd gyanúsnak
kinézni.

– Gondolja? – nézett rá Robin. – Az orvosi leleteiből tudjuk, hogy ideges
típus volt. Lehet, hogy megijesztette, hogy Oakden felbukkant a Butlinban?

– De hát Oakden könyvét bezúzták. Néhány butlini Piroskabátoson kívül
senki sem tudta, hogy Stevie Jackst kihallgatta a rendőrség Margot
Bamborough ügyében!

– Talán külföldre ment – vetette fel Robin. – És meghalt külföldön.
Kezdem azt hinni, Paul Satchwell-lel is ez történhetett. Azt látta, hogy
Satchwell régi szomszédja szerint utazgatni ment?

– Aha – bólintott Strike. – És Gloria Conti előkerült már?
– Nem – sóhajtott Robin. – De egy-két újdonságom van – folytatta, és

kinyitotta a jegyzetfüzetét. – Nem visznek sokkal előrébb, de hát ez is
valami… Azóta beszéltem Charlie Ramage Spanyolországban élő
özvegyével. Tudja, a jakuzzi-milliomos, aki állította, hogy látta Margot-t egy
templomkertben, Leamington Spában.

Strike csak bólintott. Örült neki, hogy pihentetheti a torkát.
– Szerintem Mrs. Ramage-nek vagy agyvérzése volt, vagy szeret bedobni

egy italt ebéd után. Teljesen összefolytak a szavai, de megerősítette, hogy
Charlie valóban úgy gondolta, Margot-t látta a templomkertben, és hogy
később beszélt erről a rendőr barátjának, akinek a nevére nem emlékszik. De
aztán hirtelen azt mondta: „Nem, várjon… Mary Flanagan! Mary Flanaganről
hitte, hogy látta!” Végigmentem vele megint az egészen, és azt mondta, mind
így volt, csak Mary Flanagan volt, akit Charlie elvileg látott, nem Margot
Bamborough. Rákerestem Mary Flanaganre – folytatta Robin –, ő 1959 óta
nincs meg. A legrégebbi megoldatlan eltűntszemély-ügy az Egyesült
Királyságban.

– Mit gondol, melyikük volt jobban összezavarodva? – kérdezte Strike. –
Mrs. Ramage vagy Janice?



– Határozottan Mrs. Ramage – vágta rá Robin. – Janice egészen biztosan
nem keverte volna össze ezt a két nőt, nem? Mrs. Ramage viszont talán igen.
Nem volt személyes kapcsolata velük, neki csak két eltűnt személy, akiknek a
neve M-mel kezdődik.

Strike fintorogva ült, és végiggondolta a dolgot. Végül azt mondta (és
közben már lángolt a mandulája):

– Ha Ramage úgy általában nagy sztorizós volt, akkor nem csoda, hogy a
rendőr haverja nem vette komolyan. Ez legalább annyit megerősít, hogy
Ramage tényleg azt gondolta, látott egyszer egy eltűnt nőt.

Majd olyan erősen elfintorodott, hogy Robin meg is kérdezte:
– Fáj valamije?
– Nem. Azon gondolkozom, vajon nem lenne-e érdemes megpróbálni

külön kikérdezni Irene-t és Janice-t. Annyira reméltem, hogy soha többet
nem kell beszélnem Irene Hicksonnal. De legalábbis tovább kell keressük,
van-e kapcsolat Margot és Leamington Spa között. Mit is mondott, van még
valamije?

– Nem nagy dolog. Amanda Laws… vagyis Amanda White, ahogy akkor
hívták, amikor állítólag látta Margot-t abban az ablakban a Clerkenwell
Roadon, nos, válaszolt az e-mailemre. Átküldöm a válaszát, ha el akarja
olvasni, de annyi az egész, hogy pénzt akar kihozni belőle.

– Nahát, tényleg?
– Kicsit azért magyarázza. Hogy elmondta a rendőrségnek, de nem hitt

neki senki, elmondta Oakdennek, de egy pennyt sem kapott, szóval elege van
belőle, hogy nem veszik komolyan, ha nekünk kell a sztorija, fizessük meg az
idejét. Azt állítja, hogy egy csomó negatív következményt elviselt már,
lehazugozták, képzelődőnek nevezték, és nem akar megint átmenni ezeken,
hacsak nem éri meg neki.

Strike megint lejegyzett valamit.
– Írja meg neki, hogy a mi irodánknál nem gyakorlat fizetni a tanúknak az

együttműködésért – felelte Strike. – Próbáljon a jobbik eszére hatni. Ha az
nem működik, kaphat egy százast.

– Szerintem inkább ezres nagyságrendben reménykedik.
– Én meg abban, hogy a Bahamákon karácsonyozom – zárta le Strike. A

háta mögött eső pöttyözte az ablakot. – Ennyi az egész?
– Igen – csukta be a jegyzetfüzetét Robin.
– Na, hát én nem jutottam sehová a Benni-függő pácienssel, aki állította,

hogy ő ölte meg Margot-t. Applethorpe-pal. Szerintem Irene rosszul tudhatta



a nevét. Próbálkoztam minden változattal, ami csak eszembe jutott, de sehol
semmi. Lehet, hogy muszáj lesz újra felhívnom. Bár előbb inkább Janice-t.

– Nem is mondta, mit gondolt Oakden könyvéről!
– Teljesen közönséges opportunista – felelte Strike. – Nagyon jól kihozott

tíz fejezetet gyakorlatilag a semmiből. De azért szeretném előkeríteni, ha
sikerül.

– Próbálkozom – sóhajtott megint Robin. – De ez megint valaki, aki
mintha eltűnt volna a föld színéről. Úgy tűnik, az elsődleges forrása az anyja
volt, nem? Nem hiszem, hogy sikerült bárkit is rávennie, aki tényleg ismerte
Margot-t, hogy beszéljen vele.

– Én sem – mondta Strike. – És maga majdnem az összes érdekes részt is
megjelölte.

– Majdnem az összeset? – nézett rá hirtelen Robin.
– Az összeset – javította ki Strike.
– Miért, maga kiszúrt még valamit?
– Nem – felelte Strike, de látta, hogy ezzel nem győzte meg a lányt, ezért

hozzátette: – Csak azon gondolkodtam, nem lehet-e, hogy felbéreltek valakit,
hogy tüntesse el.

– A férje? – nézett nagyot Robin.
– Lehet.
– Vagy a takarítónő férjére gondol? Jules Bayliss, meg az ő állítólagos

alvilági kapcsolatai?
– Nem igazán.
– De akkor miért…
– Csak folyton oda jutok vissza, hogy ha megölték, akkor nagyon

hatékonyan csinálták. Ami jelentheti azt…
– …hogy egy bérgyilkos volt – fejezte be Robin. – Tudja, nemrég

elolvastam egy életrajzot Lord Lucanról. Azt gondolják, felbérelt valakit,
hogy ölje meg a feleségét…

– …és hogy a gyilkos tévedésből a gyerekfelügyelőt ölte meg – bólogatott
Strike, mert ő is ismerte ezt az elméletet. – Igen. Hát, ha Margot-val ez
történt, akkor a mi bérgyilkosunk bizony sokkal jobb, mint Lucané. Nem
maradt utána semmi nyom, még egyetlen vércsepp sem.

Pillanatnyi csend állt be. Strike hátrapillantott, ahol a szél és az eső még
mindig a karácsonyi díszeket lengette, Robin gondolatai pedig Roy Phippsre
ugrottak, akit Oonagh vérszegénynek nevezett, és aki nagyon is megfelelő
módon ágyban fekve betegeskedett Margot eltűnésének napján.



– Hát, nekem mennem kell – szólalt meg Strike, és a két karjával is
rásegítve felállt a székből.

– Nekem is – sóhajtotta Robin, és összeszedte a dolgait.
– De még visszajön ma az irodába? – kérdezte Strike.
Oda kell neki adnia az egyelőre még meg sem vett karácsonyi ajándékot,

mielőtt hazamegy Yorkshire-be!
– Nem terveztem – felelte Robin. – Miért?
– Jöjjön vissza! – mondta Strike, és kétségbeesetten próbált okot találni

erre. Végül kiszólt a külső irodába vezető ajtón: – Pat!
– Igen? – válaszolta Pat oda se nézve. Megint gépelt, gyorsan és pontosan,

a foga között a billegő elektromos cigarettával.
– Most Robinnak meg nekem is el kell mennünk, de egy Gregory Talbot

nevű pasas később majd behoz egy filmes dobozt egy 16 mm-es filmmel. Mit
gondol, tudna szerezni egy vetítőt, amivel meg lehet nézni? Ideális esetben
még öt óra előtt?

Pat lassan körbefordult a forgószékén, szembe Strike-kal, majomszerű arca
mozdulatlan, a szeme összeszűkült.

– Azt akarja, hogy találjak magának egy régi filmvetítőt délután ötig?
– Ezt mondtam, igen. – Strike most Robinhoz fordult. – Akkor gyorsan

meg is nézhetjük, akármit is rejtegetett Talbot a padláson, mielőtt maga
hazamegy Mashamba.

– Jól van – bólintott Robin. – Akkor négyre visszajövök.
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A neve Tálusz volt, a teste vas,
rendíthetetlensége végtelen.

A buzogánya szörnyü sok fogas:
öli, mi rossz, s leszen a jó napsugaras.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Úgy két és fél órával később Strike ott állt a Regent Streeten, a Hamleys
vászonteteje alatt, a lábánál a szatyraival, és határozottan kijelentette
magában, hogy jól érzi magát – dacára a nagyon is empirikus tapasztalatnak,
nevezetesen, hogy egész testében reszketett. A koszos járdára hideg eső
fröcskölt körülötte, ahonnan felcsapta megint a pocsolyákból a sok száz
menetelő járókelő. Az elhaladó autók alól a járda szélére zúdult fel, és
becsurgott Strike gallérja alá hátul, bár elméletileg fedett helyen álldogált.

Megint a telefonjára nézett, nem adta-e valami jelét Shanker, hogy nem
felejtette el a találkozójukat egy sörre, és rágyújtott egy cigarettára, de a fájós
torkának nem tett jót a hirtelen leszívott füst. A szájában keserű ízzel egy
slukk után eltaposta a cigarettát. Shankertől nem jött üzenet, így Strike fogta
a jókora szatyrait, és továbbindult. Hasogatott a torka minden nyelésnél.

Optimista módon azt képzelte, hogy két óra alatt talán végezhet is az egész
vásárlással, de eljött és azóta el is múlt a dél, ő pedig még közel sem ért a
dolog végére. Hogy döntse el az ember, mit akar venni, amikor a
hangszórókból karácsonyi dalok bömbölnek, minden bolt telis-teli a túl nagy
választékkal, de minden csupa bóvlinak néz ki? Az útját folyton nők
keresztezték végtelen sorban, és láthatólag minden megerőltetés nélkül
választottak ki dolgokat. Vajon genetikusan arra vannak determinálva, hogy
megtalálják a pont megfelelő ajándékot? Esetleg nem fizethetne valakit, hogy
csinálja ezt meg helyette?

A szeme majd leragadt, a torka fájt, és az orra is folyni kezdett. Csak ment



vakon előre, abban sem volt biztos, hová, és hogy mit is keres. Általában
remek irányérzéke most cserben hagyta, folyton rossz felé fordult be, és
teljesen eltévedt. Többször is nekiment a gondosan feltornyozott karácsonyi
áruknak, vagy alacsonyabb embereknek, akik pofákat vágva morogtak
valamit, és sietve távoztak a közeléből.

A három szatyor, amit magával cipelt, három ugyanolyan,
habszivacslövedékeket kilövő, jókora játékpuskát rejtett a három
unokaöccsének. Strike két okból döntött mellettük: egyrészt, mert ő imádta
volna az ilyet tizenegy éves korában, másrészt pedig az eladó biztosította
róla, hogy idén ez a kihagyhatatlan ajándék. Ted bácsikájának egy pulóvert
vett, mert mást képtelen volt kitalálni, a sógorának egy doboz golflabdát meg
egy üveg gint (ugyanebből az okból), de a legtrükkösebbek még hátravoltak:
a nőknek, Lucynek, Joannak és Robinnak szánt ajándékok.

Megcsörrent a telefonja.
– Bassza meg!
Kioldalazott a tömegből, és egy rénszarvasos pulcsit viselő próbababa

mellett lerázott magáról néhány szatyrot, hogy elő tudja venni a mobilját.
– Strike!
– Bunsen, itt vagyok a Shakespeare’s Headnél a Great Marlborough

Streeten. Húsz perc múlva ott?
– Remek – felelte Strike, és most már kezdett be is rekedni. – Itt vagyok

egy sarokra.
Nagy hullámban árasztotta el megint az izzadság, eláztatta a fejbőrét, a

mellkasát. Az agya egy eldugott sarkában valami azt súgta, tulajdonképpen
épp lehetséges, hogy elkapta Barclay-tól az influenzát, márpedig ha így van,
akkor semmiképp sem szabad megfertőznie vele a nagynénjét, akinek az
immunrendszerét épp most gyengítették le durván. Felkapta a szatyrait, és
kiment velük a csúszós utcára.

Ahogy megindult a Great Marlborough Streeten, jobb felől a Liberty
áruház fekete-fehér homlokzata tűnt fel. A főbejárat körül mindenütt virágok
álltak, vödrökben, dobozokban, csábítóan könnyűek, könnyen hordozhatók,
eleve be is csomagolva – olyan könnyű lett volna magával vinni a
Shakespeare’s Headbe, utána meg vissza az irodába! De persze ezúttal nem
lesz elég a virág. Strike még jobban megizzadva befordult az áruházba,
megint ledobta a padlóra a szatyrait egy nagy adag selyemsál mellett, és
felhívta Ilsát.

– Hahó, Oggy! – köszönt be az.



– Mit vegyek Robinnak karácsonyra? – kérdezte Strike. Egyre jobban
nehezére esett a beszéd, úgy fájt a torka.

– Jól vagy?
– Fantasztikusan. Csak adj valami ötletet! Itt vagyok a Libertyben.
– Ööö… – tanakodott Ilsa. – Lássuk csak… áá, tudom, mit vehetnél neki!

Akar valami új parfümöt. Végül nem tetszett neki az az új, amit…
– Háttér most nem kell – szakította félbe hálátlanul Strike. – Remek ötlet.

Parfümöt. Mit szokott használni?
– Épp ezt magyarázom, Oggy! – felelte Ilsa. – Hogy újat akar. Válassz

neki valami újat!
– Nem érzek szagokat – vágta rá türelmetlenül Strike. – Megfáztam.
De ettől az alapvető problémától eltekintve Strike attól is félt kicsit, hogy

egy személyesen általa választott parfüm túl intim ajándék lenne, mint az a
zöld ruha néhány éve. Valami olyasmit keresett, mint a virág, de ami mégsem
virág; olyasmit, ami azt üzeni: „kedvelem magát”, de nem azt, hogy
„szeretném, ha ilyen illata lenne”.

– Csak menj oda egy eladóhoz, és mondd azt, hogy „parfümöt szeretnék
venni olyasvalakinek, aki most Philosykost használ, de szeretne…”

– Hogy mit? – kérdezett vissza Strike. – Mit használ?
– Philosykost. Vagy legalábbis régebben azt használt.
– Le tudod betűzni? – kérdezte lüktető fejjel Strike.
Ilsa le tudta.
– Szóval csak megkérdezek egy eladót, és ad valami hasonlót?
– Így van – helyeselt türelmesen Ilsa.
– Remek! – válaszolta Strike. – Nagyon köszi. Beszélünk majd!
Az eladó szerint ez biztos tetszik majd magának.
Igen, ezt fogja mondani. Az eladó szerint ez biztos tetszik majd magának,

ez gyakorlatilag személytelenné teszi az ajándékot, valami majdnem olyan
mindennapivá változtatja, mint a virág, de azért azt is megmutatja, hogy
foglalkozott a dologgal, elgondolkodott rajta. Megint összeszedte a szatyrait,
és bicegve arrafelé indult, ahol a távolban mintha üvegekkel teli polcokat
látott volna.

Mint kiderült, a parfümosztály elég kicsike volt, nagyjából akkora, mint
Strike irodája. Oldalazva hatolt be a zsúfolt kis helyre, el egy festett
csillagokkal díszített kupola alatt: körülötte most mindenütt törékeny
üvegcsékkel megrakott polcok sorakoztak, egyeseken fodros díszítés is volt,
vagy csipkeszerű minták, más üvegek csiszolt drágaköveket formáztak, vagy



olyan üvegcséket, amelybe szerelmi bájitalt töltene az ember. Sűrűn elnézést
kérve furakodott be az emberek közé a hablövedékpuskáival, a ginével és
golflabdáival, és egy sovány, feketébe öltözött férfivel került szembe, aki
rögtön megkérdezte: „Mit parancsol?”. Strike szeme ebben a pillanatban
megakadt egy sorozat parfümös üvegen, amelyek ugyanolyan
csomagolásban, fekete címkével és kupakkal voltak ellátva. Praktikusnak,
diszkrétnek tűntek, és nem áradt belőlük a romantika sugalmazása.

– Egy olyat kérek! – mutatott rájuk krákogva.
– Iiiigen – bólintott az eladó. – Öööö…
– Olyannak lesz, aki régebben Philosykost használt. Vagy valami olyasmit.
– Értem – bólintott megint az eladó, és a vitrinhez vezette Strike-ot. – Nos,

mit szólna…
– Nem! – jelentette ki Strike, még mielőtt az eladó levehette volna a

tesztüveg kupakját. A parfüm neve Carnal Flower volt. – Azt mondta, az nem
tetszik – tette hozzá azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ne tűnjön annyira
furcsának. – A többi között nincs olyan, ami hasonlít a Philo…

– Talán a Dans Tes Bras tetszene a hölgynek – javasolta az eladó, és fújt
egy kicsit egy papírcsíkra egy másik üvegből.

– De az nem azt jelenti, hogy…
– „A karjaidba”, igen – bólintott az eladó.
– Nem – vágta rá Strike, el sem véve a papírcsíkot. – A többiből egyik sem

olyan, mint a Philo…
– Musc Ravageur?
– Tudja mit, most hagyjuk – felelte Strike. Megint kiverte a víz az inge

alatt. – Melyik kijárat van legközelebb a Shakespeare’s Headhez?
Az eladó mosolytalanul elirányította bal felé. Strike elnézéskéréseket

motyogva visszaoldalazott az üvegcséket tanulmányozó és papírcsíkokra
fújkáló nők között, aztán befordult a sarkon, és megkönnyebbülten pillantotta
meg a kocsmát, ahol Shankerrel találkoznak. Ott volt egy csokoládéval teli
helyiség üvegajtaján túl.

Csokoládé!, gondolta, hirtelen lelassított, és ezzel véletlenül egy csoport
leharcoltnak tűnő nő útjába került. A csokoládét mindenki szereti! Most már
hullámokban borította el az izzadság, és mintha egyszerre lett volna melege
és fázott volna. Odament egy bonbonosdobozokkal megrakott asztalhoz, és
keresni kezdte a legdrágábbat – amelyik egyszerre sugallja a nagyrabecsülést
és a barátságot. Amikor már csak az ízt kellett kiválasztania, mintha eszébe
jutott volna egy beszélgetés a sós karamellről, fogta tehát a legnagyobb



dobozt, amit csak talált, és ment is a pénztárhoz.
Öt perccel később Strike kilépett az áruházból a Carnaby Street végén, a

kezében egy újabb szatyorral. Itt zenei témájú karácsonyi díszek lógtak az
épületek között. Jelenlegi lázas állapotában a hatalmas fülhallgatók és
napszemüvegek által sugallt láthatatlan fejeket inkább vészjóslónak, mintsem
ünnepinek találta. A szatyraival nagy nehezen, hátrálva lépett be a
Shakespeare’s Headbe, ahol kis színes fények pislogtak, beszélgetés és
kacagás hangja hallatszott.

– Bunsen! – szólalt meg egy hang rögtön az ajtó mellett.
Shanker már foglalt is asztalt. Kopaszra borotvált, ösztövér, sápadt és

telitetovált figura volt, az arcán végigfutó heg miatt a felső ajkán
folyamatosan valami Elvisre emlékeztető gúnyos mosoly játszott.
Szórakozottan csettintgetett azzal a kezével, amellyel épp nem a
söröskorsóját fogta: ez az ideges gesztus még tizenévesként alakult ki nála.
Akárhol is volt, Shankerből valamiféle veszély érzése áradt, azt sugározta,
hogy a legkisebb provokációra is jó eséllyel erőszakos választ adna.
Bármilyen zsúfolt is volt a kocsma, senki sem ült le az asztalához. Ehhez
egyáltalán nem illett, gondolta Strike, hogy neki is karácsonyi szatyrok
pihennek a lábánál.

– Há’ neked meg mi bajod? – kérdezte Shanker, ahogy Strike lehuppant
vele szemben, és az asztal alá tette a saját szatyrait. – Szarú nézel ki.

– Semmi – felelte Strike. Most már rendesen folyt az orra, és a szíve is
mintha összevissza vert volna. – Megfáztam vagy valami.

– Na hát akkor kurvára rám ne ragasszad! – nézett rá Shanker. – Más se
hiányzik má’ otthon, bassza meg. Zahara csak épp most jött ki a kibaszott
influenzábó’. Kérsz sört?

– Ööö… nem – nyögte ki Strike. Ebben a pillanatban nagyon taszítónak
érezte a sör gondolatát. – Nem hoznál nekem egy kis vizet?

– Picsába má’ – morogta Shanker, ahogy felállt.
Amikor visszatért egy pohár vízzel, és visszaült vele szemben, Strike

minden bevezető nélkül belevágott:
– Egy régi estéről akartam kérdezni valamit, ’92-’93 körül lehetett. Be

kellett jönnöd a városba, volt is kocsid, de valamiért te nem tudtál vezetni. A
karoddal volt valami. Fel volt kötve.

Shanker türelmetlenül vállat vont, mintha azt mondaná: ugyan hogy
várhatod, hogy ilyen triviális apróságokra emlékezzek? Az élete adott-kapott
sérülések folyamatos sora volt, és mindig el is kellett jutnia valahová: hogy



pénzt vigyen el, vagy drogot, megfenyegessen vagy megverjen ott valakit. A
börtönben töltött időszakok csak annyit számítottak, hogy ilyenkor
ideiglenesen más környezetben vitte az üzletet. Azoknak a fiúknak a fele,
akikkel tizenévesen barátkozott, már halott volt, a legtöbbet leszúrták vagy
túladagolás vitte el. Egy unokatestvére rendőrségi autós üldözésben hunyt el,
egy másikat pedig tarkón lőtték. A gyilkosát sosem kerítették kézre.

– El kellett vinned valamit – folytatta Strike, hátha sikerül megpiszkálnia
Shanker emlékezetét. – Valamit egy párnázott borítékban, drogot, pénzt, mit
tudom én. Benéztél a foglaltházba, hogy nem tud-e elvinni valaki sürgősen.
Én mondtam, hogy én elviszlek. Egy sztriptízklubba mentünk a Sohóban.
Teezersnek hívták.

– Ja, a Teezers! – bólintott Shanker. – Rég bezárt. Vagy tíz-tizenöt éve
má’.

– Amikor odaértünk, ott állt néhány pasas a járdán, épp mentek volna be.
Az egyik egy kopasz, fekete fickó…

– Ez a te kurva memóriád! – Shanker láthatóan jól szórakozott. –
Felléphetné’ vele. „Bunsen, a Csodálatos Emlékező”!

– …és volt egy nagydarab, latinónak kinéző pasas is, feketére festett hajjal
meg nagy barkóval. Leálltunk a kocsival, te lehajtottad az ablakot, ő meg
odament, és amíg beszélt veled, rátámaszkodott az ajtóra. Olyan szeme volt,
mint egy basset houndnak, és egy óriási gyűrűt viselt egy oroszlánfej…

– A Mocsok Ricci! – vágta rá Shanker.
– Akkor emlékszel rá?
– Há’ mos’ mondtam, hogy hívják, nem, Bunsen?
– De, de. Bocs. És mi volt a rendes neve, azt is tudod?
– Nico, Niccolo Ricci, de csak „Mocsoknak” hívta mindenki. Régimódi

gazember. Strici. Vót neki néhány sztriptízklubja, meg vitt egy-két kuplerájt
is. Olyan igazi régi londoni figura vót, az ám. A Sabini-bandába’ indult, még
gyerekkorába’.

– Hogy írják a Riccit? R, I, C, C, I, ugye?
– Te, mos’ mirő’ van szó egyébként?
Strike előhúzta a kabátzsebéből a Mégis mi történt Margot Bamborough-

val?-t, kikereste a képek közül a rendelő karácsonyi buliján készülteket, és
odanyújtotta Shankernek. Az gyanakodva vette el tőle. Egy kicsit hunyorgott,
ahogy az oroszlánfejes gyűrűt viselő, alig látható férfit megnézte, aztán
visszaadta a könyvet Strike-nak.

– Na? – kérdezte a nyomozó.



– Ja, úgy néz ki. Ez hó’ volt?
– Clerkenwellben. Egy orvosi rendelő karácsonyi buliján.
Shankert mintha meglepte volna ez egy kicsit.
– Hát, Clerkenwell, az a régi Sabini-terület volt, nem? Azt’ gondolom,

orvos néha még a gengsztereknek is kell.
– Ez egy buli volt – felelte Strike. – Nem műtét. Minek ment volna

Mocsok Ricci egy orvosi rendelő bulijára?
– Nem t’om – vont vállat Shanker. – Meg kellett ölni valakit?
– Érdekes, hogy ezt mondod – folytatta Strike. – Egy eltűnt nő után

nyomozok ugyanis, aki ott volt aznap este.
Shanker most oldalvást vetett rá egy pillantást.
– Mocsok Ricci má’ elhülyült – mondta halkan. – Má’ öreg, na.
– De még él?
– Ahha. Otthonba’ van.
– Ezt meg honnan tudod?
– Üzleteltem kicsit a legidősebb fiával, a Lucával.
– A fiúk maradtak az öreg szakmájában?
– Hát, nincsen má’ olasz negyedi banda, há’ nem? De bűnözők, ja –

bólintott Shanker. Aztán az asztalon áthajolva halkan folytatta: – Ide figyelj,
Bunsen. Nem akarsz te összeakadni a Mocsok Ricci fiaival.

Shanker életében először figyelmeztette így Strike-ot.
– Nekiállsz baszakodni a öregükkel, rá akarol húzni valamit, a Ricci fiúk

megnyúznak. Vágod? Leszarnak mindent. Felgyú’tják a kibaszott irodád.
Nekimennek késsel a csajodnak.

– Mesélj Mocsokról! Amit csak tudsz.
– Nem hallottad, mit mondtam, Bunsen?
– Csak mondj róla valamit, a picsába!
Shanker dühösen nézett rá.
– Kurvák. Pornó. Drog is, de a fő dolga a csajok vótak. Időbe’ akkor,

mikor George Cornell, Jimmy Humphries, ezek a srácok. Az a aranygyűrűje,
na azt mondta mindig, azt Dannytő’ kapta, a Oroszlán Dannytő’. Danny
Leótó’, a New York-i gengszterfőnöktő’. Azt mondta, rokonok. Én nem t’om,
igaz-e.

– És hallottál bárkiről, akit Continak hívnak? – kérdezte tovább Strike. –
Valószínűleg fiatalabb kicsit, mint Ricci.

– Nem. De Luca Ricci egy kibaszott őrült – felelte Shanker. – Ez a csaj, ez
mikó’ tűnt el?



– 1974-ben – mondta Strike.
Azt hitte, Shanker majd azt mondja: „ezerkilencszázhetven-kibaszott-

négybe’?”, aztán gúnyos megjegyzéseket tesz rá, mennyi esély is lehet ennyi
idő után bármilyen megoldást találni, de régi barátja csak vágott egy pofát, a
csettintései akár a kopogóbogár eltántoríthatatlan előrehaladása; és Strike-nak
az jutott eszébe, Shanker nyilván többet tud régi bűnügyekről meg azok
hosszú árnyékáról, mint a legtöbb rendőr.

– A neve Margot Bamborough – mondta Strike. – Elindult a kocsmába, és
eltűnt. Sose találtak semmi nyomot, se a táskáját, se a kulcsait, semmit. Sose
látták többet.

Shanker belekortyolt a sörébe.
– Profi meló – szólalt meg.
– Nekem is ez a benyomásom – bólintott Strike. – És ennélfogva…
– Baszd meg az ennélfogvát! – vágott közbe hevesen Shanker. – Ha a csajt

Mocsok Ricci vagy bármelyik fia tüntette el, hát akkó’ kurvára nem lehet má’
rajta segíteni, nem? Én t’om, öreg, hogy te szeretel a jó fiú lenni, de amikó’
valaki legutóbb felhúzta Luca Riccit, akkó’ a felesége ajtót nyitott néhány
nap mú’va, azt’ savat locsótak a arcába. Most a egyik szemére vak. Ezt e’
kéne felejtsed, Bunsen! Ha a válasz Mocsok Ricci, akkó’ nem kéne tovább
kérdezgessed a kérdést.
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Britomart igen nyugtalan vala,
s nem tudta zavarában, mit tegyen…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Patnek valahogy tényleg sikerült találnia egy régi vetítőgépet. Azt ígérték
neki, négyre kiszállítják, de Strike és Robin még háromnegyed hatkor is csak
várták, és ekkor Robin azt mondta, neki most már tényleg mennie kell. Még
nem is csomagolt össze a yorkshire-i hazaútra, időben le akart feküdni a
holnapi vonatozás előtt, és őszintén szólva felháborítónak is találta Strike
ajándékát, a becsomagolatlan sós karamellt, amelyet a nyomozó egy Libertys
szatyorból húzott elő sietve, ahogy őt meglátta. Robin azt gyanította,
mindössze ennyi oka volt, hogy most vissza kellett jönnie az irodába. Mivel
ehhez hosszan kellett zötyögnie a zsúfolt metrón vissza a Denmark Streetre,
nehéz is lett volna nem bosszankodva gondolni arra, mennyi időt és energiát
ölt bele, hogy megszerezze és becsomagolja a két Tom Waits-koncert-DVD-
t, amelyek iránt Strike néhány hete érdeklődést mutatott. Robin soha nem is
hallott az énekesről, már az is belekerült egy kis idejébe, mire kiderítette,
kiről is beszélt Strike, és hogy melyik koncertfelvételekről lehet szó – a No
Visitors After Midnighton szereplő kettőről. Cserébe pedig csokit kapott,
amelyet Strike biztosan szinte véletlenszerűen választott ki.

Ott is hagyta Strike ajándékát érintetlenül Max konyhájában másnap
reggel, aztán ment, és felszállt a Harrogate-be induló tömött vonatra.
Szerencsére előre foglalt helyet magának, és a vonaton észak felé menet
Robin azt ismételgette magában, hogy csak a fáradtsága okozza ezt az
ürességérzést benne. Az otthoni karácsonyozás remek kikapcsolódás lesz.
Láthatja az unokahúgát, életében először; lustálkodhat az ágyban, házi
kosztot ehet, és órákig üldögélhet a tévé előtt.

A vagon vége felé egy kisgyerek üvöltött éppen, az anyja meg ugyanolyan



hangosan próbálta elterelni a figyelmét, és megnyugtatni. Robin előszedte az
iPodját, és feltette a fülhallgatót. Már korábban letöltötte Joni Mitchell Court
and Spark című lemezét, amiről Oonagh említette, hogy Margot Bamborough
kedvence volt. Még nem volt ideje meghallgatni, ahogy semmilyen más zenét
sem volt ideje hallgatni hetek óta.

Csakhogy a lemez se nem nyugtatta meg, se nem vidította fel.
Nyugtalanítónak találta, még sosem hallott ilyesmit. Robin szép dallamokra,
fogós refrénekre számított, és csalódnia kellett: minden szám mintha
befejezetlen, nyitva hagyott, lezáratlan lett volna. Gyönyörű szoprán
énekhang bukdácsolt, lebegett a zongora vagy a gitár akkordjai felett,
amelyek sosem vittek olyan világi dolgokhoz, mint egy refrén, amelybe
belefeledkezhetett volna az ember, vagy elsodorhatta volna a ritmus. Még
dúdolni sem lehetett, vagy vele énekelni, hacsak nincs az embernek olyan
hangja, mint Joni Mitchellnek – Robinnak aztán biztosan nem volt. A
szövegek is furák, és Robinnak nem tetszett nagyon, amiket felidéztek benne:
nem volt benne biztos, hogy egyáltalán érzett valaha olyasmiket, amikről
Mitchell énekelt, ettől pedig védekező, zavart, szomorú lett. Love came to my
door, with a sleeping roll and a madman’s soul.{5}

A harmadik szám első néhány másodperce után inkább kikapcsolta az
iPodot, és a magazinért nyúlt, amit magával hozott. A vagon vége felé a
kisgyerek most már bömbölt.

Robin enyhe rosszkedve az egész vonatúton kitartott, de amikor leszállt és
megpillantotta az édesanyját a peronon, aki kijött elé, hogy kocsival
hazavigye Mashamba, valami igazi melegség érzése öntötte el. Megölelte
Lindát, és még majdnem tíz percen át, míg beszélgetve kiértek a kocsihoz, el
egy kávézó mellett, ahonnan csilingelő karácsonyi zene szűrődött ki, még a
zord yorkshire-i ég és a labrador, Rowntree kutyaszagát árasztó autóbelső is
megnyugtatóan, vidáman jól ismertnek tűnt.

– El kell mondanom valamit – kezdte Linda, ahogy behúzta maga után a
kocsiajtót. Nem is fordította el a slusszkulcsot, hanem Robin felé fordult, és
már szinte félősen nézett rá.

Robin gyomrát rögtön a pánik hirtelen szorítása fogta marokra.
– Mi történt? – kérdezte.
– Nyugi – felelte sietve Linda –, mindenki jól van. Csak szeretném, ha

tudnád, mielőtt hazaérünk Mashamba, hátha összefutunk velük.
– Velük?
– Matthew-val – bökte ki Linda. – Elhozta… elhozta azt a nőt haza



karácsonyra! Azt a Sarah Shadlockot. Geoffrey-nál karácsonyoznak.
– Á – eresztett le Robin. – Jézusom, anya, hát azt hittem, meghalt valaki!
Nagyon nem tetszett neki, ahogy Linda most ránézett. De akármilyen

hűvösség is öntötte most el, akármilyen gyorsan ki is aludt benne az épp csak
az imént fellángolt törékeny jó érzés, mosolyt erőltetett magára, és
szándékosan szenvtelenül válaszolt:

– Semmi baj. Tudtam róla. Sarah exvőlegénye felhívott. Gondolhattam
volna amúgy, hogy hazajönnek karácsonyra – mondta, és eszébe jutott, hogy
akkor vajon miért is nem gondolta. – Nem mehetnénk akkor haza?
Megdöglöm egy teáért!

– De te tudtad? És miért nem mondtad el?
De az út során maga Linda adta meg erre a választ. Robint se nem

nyugtatta meg, se nem vidította fel az, ahogy az anyja azon háborgott,
mennyire feldühödtek, amikor egy szomszéd mesélte, hogy látta Matthew-t
és Saraht kézen fogva sétálgatni a városban. Nem érezte vigasztalónak a volt
férje erkölcseire vagy jó modorára tett megjegyzéseket, és nem érdekelte,
pontosan hogyan reagáltak erre az egyes családtagjai („Martin például azt
mondta, szívesen pofán vágja megint!”). Aztán Linda rátért a válás kérdésére:
mi tart ennyi ideig? Miért nem intéződött már el? Komolyan azt gondolja
Robin, hogy a békéltetésnek lesz értelme? Hát nem az tűnik ki Matthew
viselkedéséből, ahogy itt páváskodik ezzel a nővel egész Masham szeme
láttára, hogy mennyire nem szégyelli magát, hogy mennyire elment a józan
esze? És miért, mégis miért nem hagyta Robin, hogy a harrogate-i Harveys
iroda intézze ezt az egészet, és biztos benne, hogy ez a londoni nő alkalmas
erre, csak mert Corinne Maxwell azt mesélte Lindának, hogy amikor az ő
lánya vált, szintén gyerekek nélkül, az egész annyira egyszerűen ment…

De legalább ott a kis Annabel Marie, ezzel ért véget Linda monológja,
amikor befordultak az utcájukba.

– Csak várj, majd meglátod, várd csak ki…
A bejárati ajtó már azelőtt felpattant, hogy a kocsi egyáltalán megállt

volna. A küszöbön ott állt Jenny és Stephen, és olyan izgatottan néztek, hogy
a külső szemlélő azt gondolhatta volna, ők fogják most először látni a
kislányukat, nem Robin. Robin megértette, mit várnak tőle, lelkes mosolyt
varázsolt az arcára, és perceken belül már ott is ült a szülei nappalijában a
kanapén, a karjában egy kis meleg, alvó, gyapjúba csomagolt batyuval.
Meglepően tömörnek és nehéznek érződött, és Johnson’s babahintőpor-illatot
árasztott.



– Olyan gyönyörű, Stephen! – mondta Robin. Rowntree farka halkan
kopogott a dohányzóasztalon. A kutya állandóan Robinhoz dörgölőzött,
folyton bedugta a fejét a keze alá: nem értette, miért nem őt árasztják el a
megszokott szeretettel. – Jenny, annyira gyönyörű! – mondta Robin megint,
míg a sógornője fényképezte „Robin néni” első találkozását Annabellel. –
Anya, hát nem gyönyörű? – kérdezte Robin Lindát, aki már vissza is jött a
teástálcával, és alig várta, mit szól Robin az ötvencentis kis csodához.

– Kiegyenlíti kicsit a dolgokat, nem, hogy van még egy lány a családban?
– kérdezett vissza Linda örömmel. A Matthew iránti dühe elpárolgott: az
unokája teljesen lekötötte.

A nappaliban a szokásosnál is kevesebb hely maradt. Nemcsak a
karácsonyfa és az ajándékok, hanem babadolgok is álltak most benne.
Pelenkázópárna, mózeskosár, egy halom titokzatos muszlinkendő, egy
csomag pelenka és egy fura szerkezet (Jenny elárulta, hogy mellpumpának
hívják) hevert körben. Robin lelkendezett egy sort, mosolygott, nevetett,
kekszet evett, meghallgatta, hogy zajlott a szülés, megint megcsodálta a
kicsit, tartotta a kezében, míg fel nem ébredt, aztán pedig, amikor Jenny
visszavette tőle, és valami újonnan jött fontosság teljes tudatában nekiállt
szoptatni, Robin azt mondta, ő most felmegy és kirakodik.

Felvitte a lépcsőn a táskáját. A lent maradtaknak fel sem tűnt, hogy nincs
ott, nem nehezteltek érte: lefoglalta őket a kisbaba imádása. Robin becsukta
maga mögött a régi szobája ajtaját, de nem kezdett kirakodni, hanem ledőlt a
régi ágyára. Fájt minden izom az arcában, annyit mosolygott teljes erővel;
lehunyta a szemét, és hagyta, hogy kényelmesen elöntse a kimerült
nyomorúság.
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Önellenében vívott sok csatát,
míg gyengesége elragadta őt,

s a pusztulásnak adta meg magát,
mi elvett tőle minden léterőt,

s kizsákmányolta lelkét teljesen…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Mivel már csak három nap volt hátra karácsonyig, Strike nem tehetett úgy
tovább, mintha nem lenne influenzás. Mivel úgy látta, az az egyetlen értelmes
megoldás, ha bezárkózik a tetőtéri lakásába, amíg a vírus ki nem ürül a
szervezetéből, elvánszorgott egy zsúfolt Sainsbury’sbe, ahol lázasan, izzadva,
csak a száján át lélegezve gyorsan összeszedett néhány napra elegendő
élelmiszert, majd kétségbeesetten elmenekült a tömeg és a karácsonyi dalok
elől, és a bevásárlással együtt hazament az irodája fölötti két szobába.

Ahogy várta is, Joan nehezen viselte, hogy mégsem lesz ott velük az
ünnepen. Még azt is felvetette, hogy nem lesz semmi baj, jöjjön csak, majd az
asztal ellenkező végén ülnek, de Strike nagy megkönnyebbülésére ezt Ted
megvétózta. Nem tudta, csak képzeli-e, de úgy érzékelte, Lucy nem hiszi el,
hogy tényleg beteg; vagy ha mégis elhitte, a hangjából az csengett ki, hogy
Strike szerinte valószínűleg direkt kapta el a betegséget. Strike mintha még
némi vádló felhangot is hallott volna abban, ahogy a húga közölte vele, hogy
Joan most már teljesen kopasz.

December 24-én délután ötre Strike már úgy köhögött, hogy beleremegett
a tüdeje, az oldala is fájt. Félálomban feküdt az ágyán egy pólóban és
bokszerben, a műlába a falnak támasztva, amikor hirtelen hangos zaj
ébresztette fel. Mintha lépések távolodtak volna a tetőtéri lakása ajtajától
lefelé a lépcsőn. A rátörő köhögőrohamtól ki sem tudott kiabálni annak, aki
felébresztette. Nagy nehezen felült, hátha akkor jobban kap levegőt, már nem



is hallotta, amikor megint léptek közeledtek, csak a kopogást az ajtón.
Nagyon haragudott is, amiért ekkora erőt kell kifejtenie, és kikiabált:

– Mi van?
– Van valamire szüksége? – kérdezte Pat mély, reszelős hangja.
– Nincs! – kiabált ki Strike. Ez az egy szótag is csak hörgésnek hangzott.
– Van ennivalója?
– Van!
– Fájdalomcsillapítója?
– Van!
– Na, itt hagyok dolgokat magának az ajtó előtt. – Strike hallotta is, ahogy

letesz valamit. – Van néhány ajándék. És a levest egye meg, amíg még
meleg! 28-án találkozunk.

És már döngtek is lefelé a léptei a vaslépcsőn, mielőtt Strike válaszolhatott
volna.

Nem volt benne biztos, nem csak képzelte-e, hogy meleg levesről is esett
szó, de már a lehetőség is elég volt, hogy odahúzza magához a mankóit, és
nagy nehezen elvergődjön az ajtóig. A lázas, izzadt testén libabőrt keltett a
lépcsőház hűvös levegője. Patnek valahogy sikerült felhoznia ide a régi
filmvetítőgépet, és Strike gyanította, hogy arra a hangra ébredt fel, ahogy Pat
ezt letette ide. Mellette ott hevert a filmes doboz Gregory Talbot padlásáról,
egy kisebb halom becsomagolt karácsonyi ajándék, néhány üdvözlőkártya, és
két polisztirén doboznyi forró húsleves, amiről Strike rögtön látta, hogy
Patnek át kellett érte mennie a kínai negyedbe. Egészen szánalmasan hálás
volt most neki.

A nehéz vetítőt meg a filmes dobozt ott hagyta, ahol voltak, és az egyik
mankója végével behúzta-vonta a lakásba az ajándékokat és az
üdvözlőkártyákat, majd lassan lehajolt a két doboz levesért.

Mielőtt nekiállt volna enni, az éjjeliszekrényről felvette a telefonját, és írt
egy üzenetet Patnek:
 

Nagyon köszönöm! Remélem, jó karácsonyuk lesz.
 
Ezután maga köré tekerte a takarót, és egyenesen a dobozból megette a
levest. Ízeket nem érzett. Remélte, hogy a forró folyadék jól fog esni a fájós
torkának, de a köhögés csak nem múlt el, és egyszer-kétszer az a félelem is
elfogta, hogy mindjárt visszaöklendez majd mindent. És mintha a belei sem
lettek volna biztosak benne, hogy elfogadják-e az ételt. Miután végzett a két
doboz levessel, visszafeküdt a takaró alá, folyt róla a víz, ahogy nézte kint a



fekete eget, a gyomra hangosan tiltakozott, és azon gondolkodott, vajon miért
nem indult már gyógyulásnak.

Egész éjszaka csak szakaszosan tudott aludni, amelyet hosszú
köhögőrohamok is tarkítottak: karácsony első napján úgy ébredt, hogy
változatlanul lázas volt, az átizzadt ágynemű mindenére rátekeredett. A
rendesen igencsak zajos lakás szokatlanul csendesnek tűnt. A Tottenham
Court Roadról furcsa módon hirtelen eltűntek az autók. Még a taxisok is
mind otthon vannak a családjukkal, gondolta Strike.

Strike nem szokta sajnálni magát, de ahogy ott feküdt egyedül az ágyban,
köhögve-lázasan, az oldala fájt, a hűtője most már gyakorlatilag üres, nem
tudta elkerülni, hogy gondolatai vissza ne kalandozzanak a múlt karácsonyai
közé, különösen azokhoz, amelyeket St. Mawesban töltött Tednél és Joannál,
mert ott aztán úgy ment minden, ahogy a tévében és a mesekönyvben meg
van írva, pulykával, karácsonyfával, zoknikkal a kandallópárkányon.

Persze nem ez volt az első karácsony, amelyet a családjától, barátaitól
távol töltött. Akadt néhány ilyen a seregben, amikor fóliatálkából ette az
ízetlen pulykát a kantinsátorban, terepszínű egyenruhát és Télapó-sapkát
viselő bajtársak között. A stabilitás, amit a katonaságban úgy szeretett, akkor
még meg tudta vigasztalni más örömök hiányában, de ma nem voltak
bajtársak, hogy tartsák benne a lelket, csak a szomorú tények: egyedül van,
beteg, féllábú, egy huzatos tetőtérben dekkol, és most már el kell viselnie
annak következményeit, hogy ő maga utasított el határozottan minden olyan
kapcsolatot, amely megkönnyíthetné a beteg, bánatos állapot elviselését.

Így, karácsony reggelén visszatekintve, Pat előző esti kedvessége még
meghatóbbnak tűnt. Strike a fejét elfordítva meg is pillantotta azt a néhány
ajándékot, amit Pat felhozott, még mindig a padlón, az ajtó mellett.

Még mindig köhögve feltápászkodott az ágyról, fogta a mankóit, és
megindult a fürdőszoba felé. A vizelete sötét színű volt, a borostás képe a
tükörben meg hamuszürke. De akármennyire elkeserítette ez a jelenlegi
nyomorúsága és kimerültsége, a hadseregben berögzült szokások nem
engedték, hogy visszafeküdjön. Tudta, hogy ha mosdatlanul, a műlába nélkül
hever az ágyban, attól csak a homályos depressziós érzése fog tovább
erősödni. Így hát lezuhanyozott, a szokottnál óvatosabban mozogva, hogy el
ne essen, megtörölközött, tiszta pólót, bokszert vett a fürdőköpenye alá, és
még mindig köhögve ízetlen reggelit készített: zabkását vízzel, mert az utolsó
pintnyi tejét inkább a teához tartogatta. Mivel úgy számolt, hogy mostanra
már gyógyulófélben lesz, az ennivalókészletéből csak néhány fonnyadt



zöldség maradt, némi csirkehús, amely már két napja lejárt, és egy kisebb
darab kemény cheddar sajt.

Reggeli után bevett némi fájdalomcsillapítót, felcsatolta a műlábát, és
mivel elhatározta, hogy kihasználja ezt a pillanatnyi fizikai erőt, mielőtt
megint lerántja a betegség, nekiállt tiszta ágyneműt húzni, a karácsonyi
ajándékokat felszedte a padlóról és a konyhaasztalra tette, és bevitte a vetítőt
meg a filmes dobozt az ajtó elől, ahol tegnap hagyta őket. A dobozon, ahogy
várta is, a Bak szimbóluma volt látható: a filccel rajzolt jel kopott volt, de
tisztán kivehető.

A telefonja rezegni kezdett, amikor épp a falnak támasztotta a filmes
dobozt a konyhaablak alatt. Megnézte, mert arra számított, Lucy érdeklődik,
mikor kíván telefonálni és mindenkinek boldog karácsonyt kívánni St.
Mawesban.
 

Boldog karácsonyt, Bluey! Boldog vagy?
Olyannal vagy, akit szeretsz?

 
Charlotte két hete küldött utoljára üzenetet, szinte mintha telepatikusan
megérezte volna Strike elhatározását, hogy felhívja a lány férjét, ha az
üzenetek önpusztító gondolatokra engednek következtetni.

Olyan könnyű lenne most válaszolni! Olyan könnyű lenne elmondani,
hogy egyedül van, beteg, nincs vele senki. Eszébe jutott a meztelen kép,
amelyet Charlotte a születésnapján küldött, és amit kitörölt, erővel
kényszerítve magát. De hát olyan sokat ért már el, eljutott valami magányos,
de az érzelmi viharoktól mentes, biztonságos pontra. Akármennyire is
szerette régen a lányt, akármennyire is meg tudta az zavarni a lelki nyugalmát
néhány begépelt szóval, Strike a kis műanyag tetejű asztal mellett állva ismét
kényszerítette magát, hogy felidézze az egyetlen alkalmat, amikor elvitte
magával St. Mawesba karácsonyra. Eszébe jutott az egész aprócska házban
visszhangzó veszekedés, eszébe jutott, ahogy Charlotte kirohant, el a pulykát
körülülő család mellett, eszébe jutott Ted és Joan arckifejezése, merthogy
annyira várták a látogatásukat – már több mint egy éve nem látták Strike-ot,
aki akkor épp Németországban állomásozott a Királyi Katonai Rendőrség
Különleges Nyomozóegységének tagjaként.

Lenémította a telefont. Mindig is az önbecsülés és a fegyelem voltak a
védfalai a letargia és a bánat ellen. Végül is mi is az a karácsony? Ha
leszámítjuk azt, hogy mások ilyenkor ünnepelnek és jól érzik magukat, a
karácsony csak egy téli nap, olyan, mint a többi. Ha testileg pillanatnyilag



gyenge is, miért ne használhatná legalább a szellemi képességeit, és
dolgozhatna tovább a Bamborough-ügyön?

Ezzel az elhatározással csinált is magának egy újabb csésze erős teát,
öntött bele egy nagyon kicsi tejet, felnyitotta a laptopját, és a köhögés miatt
sokszor félbeszakítva újraolvasta a dokumentumot, amin még a betegsége
előtt dolgozott: Bill Talbot szimbólumokkal teleszórt bőrkötéses
jegyzetfüzete tartalmának összefoglalóját. A megfejtéssel immár három hete
küszködött. Azt gondolta, majd elküldi Robinnak a végén, hogy mit gondol
róla.
 

Talbot okkult jegyzetei
Áttekintés
Szimbólumok jelentése
Lehetséges nyomok
Valószínűleg irreleváns
Teendők

 
Áttekintés
Talbot összeomlása abban jelent meg, hogy meg volt róla
győződve, a Bamborough-ügyet megoldhatja okkult módon. Az
asztrológia mellett tanulmányozta Aleister Crowley Thoth tarot-ját,
amelynek szintén van asztrológiai vonatkozása. Több okkult
szerzőt is olvasott, köztük Crowley-t, Éliphas Lévit, az asztrológus
Evangeline Adamset, és mágikus szertartásokkal is próbálkozott.

Talbot rendszeres templomba járó volt, mielőtt a mentális
egészsége megromlott. Beteg állapotában azt hitte, szó szerint a
gonosz/az ördög egy megtestesülését üldözi. Aleister Crowley, aki
úgy tűnik, mindenki másnál nagyobb hatással volt rá, magát
„Baphometnek” nevezte, és Baphometet az ördöggel és a Bak
csillagjegyével is összekapcsolta. Valószínűleg innen vette Talbot a
gondolatot, hogy Margot gyilkosa Bak.

A jegyzetfüzet tartalmának nagy része használhatatlan, de azt
hiszem, Talbot három

 
Strike most kitörölte a „három” szót, és beírta a helyébe, hogy „négy”. Mint
mindig, amikor belevetette magát a munkába, őrülten vágyott egy cigarettára.
Mintha már a gondolat ellen is tiltakozna, a tüdeje rögtön olyan erős köhögést



küldött rá, hogy muszáj volt egy papírtörlőt magához vennie, és a szája elé
tartani. Strike megértette a célzást. Még mindig remegve szorosabbra húzta
magán a fürdőköpenyt, ivott egy kortyot a teából, bár az ízét nem érezte, és
folytatta a munkát.
 

A jegyzetfüzet tartalmának nagy része használhatatlan, de azt
hiszem, Talbot négy potenciálisan valódi nyomot is kihagyott a
rendőrségi jegyzeteiből, és ezeket csak az „igaz könyvben”, azaz a
bőrkötéses jegyzetfüzetében jegyezte fel.

 
Szimbólumok jelentése
A jegyzetfüzetben nem szerepelnek nevek, csak csillagjegyek. Az
azonosítatlan szemtanúkat nem sorolom fel (esélyünk sincs
megtalálni őket csak a csillagjegyből kiindulva minden más
nélkül), de az egymást megerősítő részleteket összevetve a
következő lista mutatja, legjobb tudásom szerint hogy
azonosíthatjuk azokat, akiket Talbot fontosnak tekintett az ügyben:

 

 Kos Paul Satchwell (exbarát)

 Bika Wilma Bayliss (munkahelyi takarító)

 Ikrek Oonagh Kennedy

 Ikrek 2 Amanda Laws (látta M-t az ablakban)

 Rák Janice Beattie (védőnő)

 Rák 2 Cynthia Phipps (Anna gyerekfelügyelője/nevelőanyja)

 Oroszlán Dinesh Gupta (orvos)

 Oroszlán 2 Willy Lomax (látta M-t bemenni a templomba)

 Oroszlán 3 ? (Talbot jegyzeteiből ítélve  olyasvalaki, akit láttak kijönni a

rendelőből. Céloz arra is, hogy  nem ismeretlen a rendőrség előtt, és hogy ott volt éjszaka.)

 
Strike most kitörölte ezt az utolsót, és beírt egy új nevet és új megjegyzést:
 



 Oroszlán 3 Nico „Mocsok” Ricci (gengszter, ott volt a karácsonyi bulin; úgy tűnt, egy meg
nem nevezett járókelőn kívül nem ismerte fel senki)

 Szűz Dorothy Oakden (a rendelő titkárnője)

 Mérleg Joseph Brenner (orvos)

 Mérleg 2 Ruby Elliot (látott 2 veszekedő nőt)

 Skorpió ? (halott)*

 Skorpió 2 Mrs. Fleury (idős édesanyjával ment át a Clerkenwell Greenen Margot
eltűnésének estéjén)

 Nyilas Gloria Conti (recepciós)

 Nyilas 2 Jules Bayliss (a takarítónő férje)

 Vízöntő Margot Bamborough (az áldozat)

 Bak az Essexi Mészáros/Baphomet

 Halak Steven Douthwaite (páciens)

 fog. sincs Roy Phipps (férj)**

 fog. sincs Irene Bull/Hickson (recepciós)**

 
* Lentebb megpróbálom azonosítani Skorpiót, de az is lehet, hogy
olyasvalaki, akiről még nem hallottunk.
** Fogalmam sincs, ez a két szimbólum mit jelent. Egyetlen
asztrológiai oldalon sem találom őket. Úgy tűnik, ezeket Talbot
találta ki. Ha a születési idő alapján osztotta volna be, Irene az
Ikrekhez tartozott volna, Roy pedig Bak lett volna. Talbot azt írja,
Phipps „nem lehet igazi Bak” (mert leleményes, érzékeny,
muzikális), aztán Schmidt tanácsára ad neki egy új szimbólumot.

 
Schmidt
A „Schmidt” név állandóan visszatér a jegyzetfüzetben. „Schmidt
javítja (egy másik csillagjegyre)”, „Schmidt mindent megváltoztat”,
„Schmidt szerint újragondolni”. Schmidt általában meg akarja



változtatni az emberek csillagjegyét, amiről pedig azt gondolná az
ember, hogy adott, mivel a születési dátum nem változik.
Beszéltem Gregory Talbottal, és nem emlékszik rá, hogy az
apjának lett volna ilyen nevű ismerőse. Nem tudok jobbat kitalálni,
mint hogy Schmidt talán nem volt más, mint Talbot egyre
pszichotikusabb képzeletének terméke. Talán nem tudta nem
észrevenni, hogy az emberek nem alkalmazkodtak a csillagjegyek
állítólagos tulajdonságaihoz, és ez a Schmidt volt, ahogy a
racionális gondolkodása próbált korrigálni.

 
Lehetséges nyomok
Joseph Brenner
Dacára annak, hogy Talbot már korán ki akarta zárni a gyanúból
Brennert a csillagjegye alapján (a Mérleg Evangeline Adams
szerint a „legmegbízhatóbb minden jegy közül”), később felírja a
jegyzetfüzetbe, hogy a rendelő egy azonosítatlan betege elmondta
neki, látta Joseph Brennert egy lakóépületben, a Skinner Streeten,
Margot eltűnésének estéjén. Ez szöges ellentétben áll Brenner saját
vallomásával (hogy egyenesen hazament), a nővére
megerősítésével, és talán a kutyasétáltató szomszédéval is, aki
állította, hogy látta Brennert az ablakon át aznap este 11-kor.
Időpont nincs, amikor elvileg látták Brennert a Michael Cliffe
House-ban; ez egyébként kocsival 3 percnyire van a Szent János
rendelőtől, és így sokkal közelebb Margot útvonalához is, mint
Brenner lakása, ami kocsival 20 percnyire volt. Ebből semmi nincs
benne a rendőrségi anyagban, és úgy tűnik, nem is néztek utána.

 
Skorpió halála
Talbot mintha azt sugallná, hogy meghalt valaki, és hogy Margot
talán gyanúsnak találta a halálát. Skorpió halála kapcsolódik
Halakhoz (Douthwaite) és Rákhoz (Janice), ami azt jelenti, hogy
legvalószínűbb jelöltünk Joanna Hammond, a férjezett nő, akivel
Douthwaite-nek viszonya volt, és aki állítólag öngyilkos lett.

A Hammond/Douthwaite/Janice magyarázatnak lehet értelme:
Margot beszélhetett a Hammond halálával kapcsolatos
gyanakvásáról Douthwaite-nek, amikor az utoljára bement hozzá,
ezzel meglenne, a pasas miért viharzott ki dühösen a rendelőből. És



mint Douthwaite barátjának/szomszédjának, Janice-nek is lehettek
vele kapcsolatban gyanúi.

Ezzel az elmélettel az a baj, hogy kikerestem a neten Joanna
Hammond születési anyakönyvi kivonatát, és ő Nyilas volt. Vagy
nem ő a halott, akit keresünk, vagy Talbot rosszul tudta a születési
dátumát.

 
Vér Phippséknél/Roy sétál a kertben
Amikor Lawson átvette az ügyet, Wilma, a takarítónő elmondta
neki, hogy látta Royt sétálni a kertben Margot eltűnésének napján,
amikor elvileg egész nap ágyban feküdt. Azt is állította, hogy vért
talált a vendégszobában a szőnyegen, és feltakarította.

Lawson azt hitte, Wilma most említi először ezt a két részletet a
rendőrségnek, és arra gyanakodott, hogy Roy Phippsnek akar
borsot törni az orra alá.

Csakhogy úgy néz ki, Wilma tényleg elmondta ezt Talbotnak is,
aki ahelyett, hogy a rendőrségi anyagba tette volna, csak az
asztrológiai füzetébe jegyezte fel.

Habár Wilma máris szolgált neki fontos információkkal, Talbot
jegyzetei azt mutatják, biztos volt benne, hogy a takarítónő valamit
még elhallgat. Úgy tűnik, az lett a rögeszméje, hogy Wilmának
okkult hatalma van/titkos tudás birtokában van. Azon spekulál,
hogy a Bika talán „mágickus”, és még az az ötlete is felmerül, hogy
a szőnyegre esetleg maga Wilma tette-e a vért valami rituális céllal.

A Bikához, azaz Wilma csillagjegyéhez kapcsolódó tarot-lapok
gyakran előjönnek, amikor Talbot a tarot-hoz fordul, és láthatólag
ezt úgy értelmezte, hogy Wilma többet tud, mint amennyit elmond.
Vele kapcsolatban aláhúzta a „fekete fantom” szókapcsolatot, és
„Fekete Lilith”-tel is összefüggésbe hozta, ami valami asztrológiai
fix pont, és tabukhoz és titkokhoz van köze. Bármi más magyarázat
hiányában gyanítom, emögött csak egy adag jóféle, régimódi
rasszizmus áll.

 
Kint a Charing Cross Roadon elhajtott egy autó, amelyből bömbölt a „Do
They Know It’s Christmas?’ Strike vágott egy pofát, újabb pontot kezdett a
„potenciálisan valódi új információk” között, és gépelt tovább.
 



Nico „Mocsok” Ricci
Talbot szerint egy meg nem nevezett járókelő látta Oroszlán 3-at
kijönni a rendelőből egy este, erről később számolt be Talbotnak.
Nico „Mocsok” Ricci feltűnik Dorothy Oakden egyik fényképén is
a rendelő 1973-as karácsonyi bulijáról. A kép bekerült a fia
könyvébe. Ricci Oroszlán volt (ezt egy 1968-as újságcikkben
megjelent születési dátumából tudjuk).

Ricci profi gengszter volt, pornós és strici, aki 1974-ben a
clerkenwelli Leather Lane-en lakott, rövid sétára a Szent János
rendelőtől, így valószínűleg valamelyik ottani orvos lehetett a
háziorvosa. Most a 90-es éveiben jár, és Shanker szerint egy
otthonban él.

A rendőrségi anyagban nem szerepel a tény, hogy Ricci ott volt a
karácsonyi bulin. Azt, hogy Ricci megjelent a rendelőben, Talbot
elég fontosnak tartotta ahhoz, hogy beírja az asztrológiai
jegyzetfüzetébe, de semmi jele, hogy ennek utánament volna, vagy
hogy Lawsonnal is tudatta volna. Lehetséges magyarázatok: 1)
mivel Ricci Oroszlán és nem Bak, Talbot arra jutott, hogy nem
lehet ő Baphomet, 2) Talbot nem bízott abban az illetőben, aki
elmondta neki, hogy látta Riccit kijönni a rendelőből, 3) Talbot
tudta, bár nem írta be a jegyzetei közé, hogy Riccinek van alibije
Margot eltűnésének estéjére, 4) Talbot tudta, hogy Riccinek van
alibije az Essexi Mészáros más emberrablásainak időpontjára.

Akármelyik is a válasz, annak utána kell mennünk, miért volt ott
azon a bulin Ricci. Ő olyasvalaki, akinek megvoltak a kapcsolatai
valaki végleges eltűnését elintézni. L. lentebb a Teendők között.

 
Strike-nak a szokottnál jóval nagyobb erőfeszítésébe került összeszedni a
gondolatait Mocsok Ricciről, majd le is gépelni. Elfáradt, a torka sajgott, és a
köhögéstől fájtak a bordaközi izmai is. Végigolvasta a dokumentum
hátralévő részét, ami véleménye szerint nem nagyon tartalmazott
érdekességet a „Teendők” ponton kívül. Még néhány melléütést kijavított,
aztán e-mail-csatolmányként elküldte Robinnak.

Csak miután elment az üzenet, jutott eszébe, hogy egyesek szerint talán
nem lenne szabad a munkatársának e-maileket küldözgetnie karácsony első
napján. De elhessegette ezeket a hirtelen aggályait azzal, hogy Robin jelenleg
amúgy is a családi karácsonyozásba merül, és nagyon valószínűtlen, hogy



holnap reggel előtt bármikor megnézné az e-mailjeit.
A telefonjára pillantott. Charlotte nem írt újabb üzenetet. Persze, ott voltak

az ikergyerekei, a férje arisztokratikus családja, meg maga a férje, hogy
lefoglalják. Le is rakta a telefont.

Bármilyen kevés ereje maradt, Strike idegesítőnek találta, hogy hirtelen
nem volt mit csinálnia. Nem túl kíváncsian megnézett egy-kettőt a mellette
heverő karácsonyi ajándékok közül; ezeket nyilván hálás ügyfelek küldték,
mert neki és Robinnak voltak címezve. Megrázta a nagyobbikat, és levonta a
következtetést, hogy bonbon van benne.

Visszament a hálószobájába, és nézte egy kicsit a tévét, de az irgalmatlanul
sulykolt karácsony nyomasztotta, és ki is kapcsolta a bemondó szövegének
közepén, amelyben kívánt mindenkinek nagyon boldog…

Strike megint kiment a konyhába, ahol a tekintete a vetítőgépre és a
konyhaablak alatt falnak támasztott filmes dobozra esett. Pillanatnyi habozás
után felrakta a nehéz vetítőt a konyhaasztalra, szemben a konyha falának egy
üres részével, majd bedugta a konnektorba. Úgy tűnt, működik. Aztán
lefeszegette a doboz tetejét: egy nagy tekercs 16 mm-es film volt benne, amit
kivett, és befűzött a vetítőbe.

Nyilván, mert nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint máskor, és azért
is, mert időnként szünetet kellett tartania, hogy váladékot köhögjön fel egy
papírtörlőbe, de Strike-nak majdnem egy órájába tellett, amíg kitalálta, hogy
is működik a vetítő, és ekkorra úgy érezte, visszatért valamelyest az étvágya.
Majdnem két óra volt már. Igyekezett nem arra gondolni, mi történhet épp
most St. Mawesban, ahol a mindenféle körettel felszolgálandó, jókora pulyka
nyilván már majdnem tökéletes bronzszínűre sült, de mivel a feléledő étvágy
szikrájában a betegség múlását látta, előszedte a hűtőből a lejárt csirkét és a
fonnyadt zöldségeket, felvágta őket, főzött egy kis tésztát, és az egészet
megsütötte együtt.

Ízeket továbbra sem érzett, de ettől a második étkezéstől már kicsit
emberibben érezte magát. Letépte a csomagolópapírt meg a celofánt a
bonbonos dobozról, és abból is megevett néhányat, csak aztán kapcsolta be a
vetítőt.

A napfénytől halvány falon egy meztelen nő képe villant fel. A fejére
csuklyát húztak. A kezét hátrakötözték. Majd egy férfi fekete nadrágos lába
jelent meg a képben. Belerúgott a nőbe: az elveszítette az egyensúlyát, és
térdre esett. A férfi tovább rugdosta, míg már a földön nem hevert. Úgy tűnt,
valami raktárépületben lehettek.



Biztos sikított is, persze, hogyne sikított volna, de a filmnek nem volt
hangja. A bal melle alól vékony heg futott végig a bordáin, mintha nem most
került volna először késekkel kapcsolatba. Minden férfi szereplő arcát
símaszk vagy sál fedte el. Csak a nő volt meztelen: a férfiak csak a
nadrágjukat tolták le.

A nő már rég nem mozdult, mire végeztek. A vége felé egyszer, amikor a
nő már alig mocorgott, de a vér még mindig szivárgott a sok szúrt sebből, egy
férfi bal keze lógott be a kamera elé. Úgy tűnt, ő csak nézte, és nem vett részt
benne; de a kezén valami nagy, aranyló tárgy volt látható.

Strike kikapcsolta a vetítőt. Hirtelen úszott a hideg verítékben. Görcsölt a
gyomra is. Alig tudott kiérni a fürdőszobába, már okádott is, és ott is maradt
öklendezve, míg teljesen ki nem ürült, és az ablakai előtt le nem ereszkedett
az este.



30

Ó, szép hölgy, szólt a pogány vakmerőn,
bocsásd meg néki ezt a baklövést,

a düh s a kín lett úr a tetterőn,
s a józan ész gyeplője hullt…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Annabel bömbölt Stephen régi szobájában, pont Robiné mellett. A kis
unokahúga a szenteste utáni éjszaka nagy részét végigsírta, és vele együtt
Robin is fent volt, a fülhallgatóján Joni Mitchellt hallgatott, hogy a zajt
kizárja.

A szülei mashami házában eltöltött négy nap visszakergette Mitchell
elfolyó, kanyargó dalaihoz és a szövegekhez, amelyektől olyan furán
elveszettnek érezte magát. Margot Bamborough valami olyat talált ebben,
amire szüksége volt, és vajon Margot Bamborough élete nem volt-e sokkal
bonyolultabb, mint az övé? Támogatnia kellett a beteg szüleit, szeretni és
hiányolni a kislányát, a munkahelyén mindenféle konfliktusok és erőszakos
piszkálódás, a férje nem beszélt vele, és a háttérben ott ólálkodott egy másik
férfi, aki állította, hogy megváltozott. Ezekhez képest ugyan mit számítanak
az ő problémái?

Így hát Robin csak feküdt a sötétben, és hallgatta a zenét, úgy, ahogy a
vonaton nem tudta. Akkor távolságtartó kifinomultságot érzett a szépséges
hang szavaiban. Robin mögött nem álltak csillogó-villogó szerelmi
viszonyok, amelyeket elemezhetett vagy sirathatott volna: egy igazi barátja
volt és egy házassága, amely szörnyű fordulatot vett, és most itt van a
szüleinél gyerektelen, huszonkilenc éves nőként, aki „tök más irányba
menne, mint mindenki más” – azaz visszafelé.

De most, a sötétben igazán odafigyelve a zenére, dallamokat kezdett
meghallani a késleltetett akkordok között, és ahogy már nem hasonlította ezt



a zenét semmi olyasmihez, amit inkább hallgatott volna, megértette, hogy a
képek, amelyeket furcsaságuk miatt távolságtartónak érzett, hiányosságokról,
útkeresésről szóló vallomások, két élet egybeolvasztásának nehézségeiről
beszélnek, arról, ahogy az ember várja a soha meg nem érkező lelki társát,
ahogy egyszerre vágyik a szabadságra és a szerelemre is.

Szó szerint összerezzent, amikor a nyolcadik szám elején meghallotta:
„I’m always running behind the times, just like this train…”{6}

És amikor még ugyanebben a számban Mitchell azt énekelte: „what are
you going to do now? You got no one to give your love to”,{7} Robinnak ki is
csordult a könnye. Nem egész egy mérföldre tőle Matthew és Sarah nyilván
ott hevernek az ágyban az ő exapósának a vendégszobájában, ő meg itt van,
megint egyedül abban a szobában, amely élete végéig egy kicsit egy
börtöncellára fogja emlékeztetni. Hónapokat töltött itt, miután az egyetemet
abbahagyta, bezárta a négy fal közé a gorillamaszkos férfi és élete
legszörnyűségesebb húsz percének emléke.

Amióta hazaért, a háztartás minden tagja bármikor szívesen elkísérte
Mashamba, „mert nehogy már neked kelljen bujkálnod!” De akármilyen jó
szándékkal is mondták, ez akkor is azt sugallta, hogy a bujkálás lenne egy
olyan nő természetes reakciója, akinek volt férje új partnert talált.
Egyedülállónak lenni valami módon szégyenletes.

De ahogy a Court and Sparkot hallgatta, Robin úgy érezte, teljesen igaz,
hogy tök más irányba megy, mint mindenki más, akit ismer. Teljes erővel
küzdött, hogy visszataláljon ahhoz, akinek lennie kellett volna, mielőtt a
maszkos férfi kinyúlt érte a sötétből a lépcsőházban. Ezt azért nem értette
meg senki, mert mindenki úgy vette, az „igazi” Robin nem akart mást, mint
olyan felesége lenni Matthew Cunliffe-nek, amilyet az akart: aki szép
csendben dolgozik egy HR-osztályon, és sötétedés után nem megy el
otthonról. Azt senki sem értette, hogy ez a Robin annak a húsz percnek a
szülötte, és hogy az igazi Robin talán sosem bújt volna elő, ha véletlenül nem
küldik ki egy lepukkant kis irodába a Denmark Streeten.

Robinnak furamód az az érzése támadt, hogy értelmesen töltötte az időt, ha
már nem tudott aludni. Kikapcsolta az iPodját. Karácsony másnapján, hajnali
négy órakor végre csend lett a házban. Kivette a füléből a fülhallgatót, a
másik oldalára fordult, és végre elaludt.

Két óra múlva Annabel megint felébredt, és Robin ezúttal felkelt, és
óvatosan, mezítláb lement a lépcsőn a tűzhely melletti nagy faasztalhoz,
kezében a jegyzetfüzetével, a laptopjával és a telefonjával.



Jó volt, hogy egyedül lehetett a konyhában. Az ablak előtt sötétkéken-
ezüstösen ragyogott a zúzmarás kert a téli kora hajnalban. Robin letette az
asztalra a laptopot és a telefont, üdvözölte Rowntree-t, aki mostanában az
ízületi gyulladása miatt nem volt már olyan virgonc kora reggel, de a radiátor
melletti kosarából azért dobolt egy kicsit a farkával. Készített magának egy
csésze teát, aztán leült az asztalhoz, és kinyitotta a laptopot.

Még nem olvasta a Strike-tól érkezett dokumentumot a
horoszkópjegyzetek értelmezésével, mert amikor az érkezett, épp az anyjának
segédkezett a karácsonyi ebéd elkészítésében. Robin a kelbimbót tette fel
párolódni, akkor látta a szeme sarkából a telefonon a jelzést. A telefon épp
töltőn volt, azon néhány konnektor egyikén, amelyet nem foglaltak le a
babadolgok, az üvegsterilizáló, a babafigyelő vagy a mellszívó. Egy
pillanatra feltámadt benne az izgalom Strike neve láttán, mert biztos volt
benne, hogy egy köszönő üzenet jött a Tom Waits-DVD-kért; már maga a
tény, hogy karácsonykor e-mailt küld, olyan baráti megnyilvánulás, amilyet
még sosem tapasztalt tőle.

De amikor megnyitotta az e-mailt, csak azt látta:
 

FYI: Talbot horoszkópjegyzeteinek összefoglalója és a teendők
 
Robin tudta, hogy biztosan látszott a csalódottság az arcán, amikor felnézett,
és látta, hogy Linda figyeli.

– Rossz hír?
– Dehogy, csak Strike.
– Karácsonykor?! – csattant fel Linda.
Robin abban a pillanatban jött rá, hogy az exapósa, Geoffrey nyilván azt

terjeszti Mashamban, hogy bár Matthew valóban hűtlen volt, de csak azok
után, hogy őt is gyalázatosan elárulta a felesége. Az anyja arcáról le tudta
olvasni az igazságot; és abból is, ahogy Jenny hirtelen Annabellel kezdett
foglalkozni, akit a karjában ringatott éppen; és a hirtelen pillantásból, amit
Jonathan, a legkisebb öccse vetett felé, míg épp áfonyaszószt öntött valamire.

– Csak munka – felelte Robin hűvös hangon.
Néma vádlói mind visszatértek ahhoz, amit épp csináltak.
Így hát Robin most nagyon vegyes érzelmekkel viseltetett a szerző iránt,

amikor végre leült elolvasni a dokumentumot. A karácsonyi e-mail-küldés
mintha szemrehányónak tűnt volna: mintha cserben hagyta volna azzal, hogy
hazament Mashamba, és nem maradt Londonban, hogy egyedül vigye az
irodát, amíg Strike, Barclay és Morris is influenzások. Ráadásul, ha már az



ember e-mailt küld karácsonykor, akkor már csak az elemi udvariasság is
megkíván legalább valami apró személyes üzenetet. Talán Strike-ot csak
ugyanúgy hidegen hagyta a Robintól kapott ajándék, mint őt Strike-é.

Robin még épp csak a „Lehetséges nyomok” szakasz végéig jutott el, és
egyelőre próbálta feldolgozni a gondolatot, hogy egy profi gengszter legalább
egy alkalommal bizonyítottan megfordult Margot Bamborough közelében,
amikor nyílt a konyhaajtó, és távolról behallatszott rajta Annabel baba sírása.
Linda jött be fürdőköpenyben és papucsban.

– Hát te mit csinálsz itt lent? – kérdezte némileg helytelenítőn, és a
vízforralóhoz ment.

Robin igyekezett nem kimutatni, mennyire bosszús most. Az utóbbi
néhány napban csak mosolygott, mosolygott, amíg már fájt az arca, segített,
amennyit csak fizikailag lehetséges volt, addig csodálta a kis Annabelt, míg
végül már egyetlen pórust sem tudott volna mutatni rajta, amit még nem
dicsértek meg. Beszállt kitalálóst játszani, italokat töltött, filmeket nézett,
csokit csomagolt ki vagy diót tört Jennynek, akit a szoptatás szinte
folyamatosan a kanapéra kényszerített. Intelligens, megértő érdeklődést
tanúsított Jonathan egyetemi barátainak kalandjai iránt, végighallgatta az apja
véleményét David Cameron agrárpolitikájáról, és észrevette (és nem sértődött
meg miatta), hogy egyetlenegy családtagja sem kérdezte meg tőle, mi is a
helyzet az ő munkahelyén. Nem jár akkor neki annyi, hogy ülhessen fél órát a
konyhában nyugodtan, ha már Annabeltől úgyis lehetetlen aludni?

– Egy e-mailt olvasok – felelte az anyjának.
– Most azt mondják – és Robin rögtön tudta, hogy nyilván az új szülők

mondják ezt, akiknek mondásai és kívánságai pillanatnyilag mindennél
nagyobb jelentőséggel bírtak –, a kelbimbó miatt van. Egész éjszaka fájt a
hasa. Jenny teljesen kivan.

– Annabel nem is evett kelbimbót – jegyezte meg Robin.
– Az anyatejjel ő is megkap mindent – magyarázta meg Linda, Robin úgy

érezte, kissé leereszkedően, mivel ő ki van zárva az anyaság nagy
misztériumából.

Linda kiment két csésze teával, Stephennek és Jennynek. Robin
megkönnyebbülten felcsapta a jegyzetfüzetét, és leírt néhány gondolatot,
amelyek a „Lehetséges nyomok” olvasása közben jutottak eszébe, aztán
visszatért Strike leveléhez, hogy elolvassa a Talbot jegyzeteiből kinyert
„Valószínűleg irreleváns” dolgok rövid listáját.
 



Paul Satchwell
Néhány hónap után Talbot elmeállapota egyértelműen teljesen
tropára ment, legalábbis a jegyzeteiből ítélve, amelyek fokozatosan
egyre távolabb kerülnek a valóságtól.

A füzet vége felé visszatér a másik két szarvas csillagjegyhez, a
Koshoz és a Bikához, gondolom, azért, mert még mindig az ördög
a kényszerképzete. Ahogy fent kifejtettem, Wilma jelentős
mennyiségű alaptalan gyanúsítgatást kap, de Talbot arra is rászánta
az időt, hogy megcsinálja Satchwell teljes születési horoszkópját,
ami azt jelenti, hogy nyilván megtudta a születési idejét.
Valószínűleg semmi jelentősége, de azért furának tűnik, hogy
visszatért Satchwellre, és ennyi időt elfecsérelt a születési
horoszkópjára, mert ezt egyetlen másik gyanúsítottal sem csinálta.
Talbot kiemel egyes részleteket a horoszkópból, amelyek elvileg
agressziót, csalárdságot és neurózisokat jeleznek. Azt is folyton
megjegyzi, hogy Satchwell horoszkópjának egyes részei
„ugyanazok, mint AC”, további magyarázat nélkül.

 
Roy Phipps és Irene Hickson
Ahogy fentebb jeleztem, a szimbólumok, amelyeket Talbot Roy
Phippsre és Irene Hicksonra (akkor még Irene Bull) használ, nem
ismertek az asztrológiában, és úgy tűnik, ő maga találta ki őket.

Roy szimbóluma úgy néz ki, mint egy fejetlen pálcikaember.
Képtelen vagyok rájönni, pontosan mit akar jelképezni –
gondolom, valami csillagképet? Roy körül kígyókkal kapcsolatos
kérdések sorakoznak.

Az Irene-nek kitalált szimbólum valami nagy halnak néz ki, és…
 
Megint nyílt a konyhaajtó. Robin hátranézett. Megint Linda volt az.

– Még mindig itt vagy? – kérdezte ismét egy kis helytelenítéssel.
– Nem – felelte Robin. – Már fent vagyok.
Linda kissé kelletlenül mosolyodott el. Újabb csészéket vett elő a

szekrényből, és megkérdezte:
– Kérsz te is még egyet?
– Kösz, nem – mondta Robin, és becsukta a laptopját. Úgy döntött, inkább

a szobájában fejezi be Strike jegyzeteinek átolvasását. Talán csak képzelte, de
Linda mintha zajosabban tett-vett volna, mint szokott.



– Akkor most már karácsonykor is dolgoztat? – szólalt meg aztán.
Robin az elmúlt négy napban már kezdte gyanítani, hogy az anyja szeretne

vele beszélni Strike-ról. Családtagjainak azok a meglepett arckifejezései
tegnap el is árulták, miért. De egyáltalán nem érezte úgy, hogy köteles lenne
megkönnyíteni Lindának a kikérdezését.

– És még mikor? – kérdezett vissza.
– Tudod te, hogy értem – nézett rá Linda. – Karácsony van. Azt gondoltam

volna, van szabadságod.
– Kapok szabadságot – vágta rá Robin.
A mosogatóhoz vitte az üres csészéjét. Rowntree most már feltápászkodott,

Robin pedig kiengedte a hátsó ajtón, és minden csupasz porcikáján érezte a
jeges levegőt. A kerti sövény fölött már látta, ahogy a nap zöldre festi a
láthatárt, ahogy lassan felkapaszkodik a fagyos égre.

– Találkozgat most valakivel? – érdeklődött Linda. – Mármint Strike.
– Egy csomó mindenkivel találkozik – felelte Robin, szándékosan

félreértve a kérdést. – A munkája része.
– Tudod, hogy gondolom!
– Miért érdekel ennyire?
Robin azt hitte, Linda erre visszakozni fog, de az anyja meglepte.
– Szerintem azt is tudod, miért – fordult oda a lányához.
Robin dühösen vette észre, hogy elpirult. Elvégre huszonkilenc éves! A

telefonja épp ebben a pillanatban mély hangú búgást adott ki a
konyhaasztalon. Meg volt róla győződve, hogy Strike küldött üzenetet, és úgy
tűnt, Linda is, aki közelebb volt hozzá: felvette az asztalról a telefont, és az
üzenetküldő nevére sandítva átadta Robinnak.

De nem Strike volt az. Hanem Saul Morris. Azt írta:
 

Remélem, magának nem olyan szar a karácsonya, mint nekem.
 
Normális esetben Robin nem is válaszolt volna erre. A családja iránti
bosszúság, meg még valami, valami olyan, amit nem kimondottan akart
bevallani, most elérte, hogy visszaírjon, ráadásul Linda szeme előtt:
 

Attól függ, mennyire szar a magáé. Az enyém eléggé.
 
Elküldte az üzenetet, aztán felnézett Lindára.

– Ki az a Saul Morris? – kérdezte az anyja.
– Külsős az irodánál. Exrendőr – felelte neki.



– Ó – nyugtázta Linda.
Robin látta, hogy most adott neki új gondolkodnivalót. Ha őszinte akart

lenni, pontosan ez is volt a célja. Felkapta a laptopját az asztalról, és kiment a
konyhából.

A fürdőszoba persze foglalt volt. Robin visszament a szobájába. Mire
lehevert az ágyára, és újra kinyitotta a laptopját, Morris már válaszolt is:
 

Mondja el a gondjait, és én is elmondom az enyémeket. Megosztani a gondokat, meg ilyesmi.
 
Robin máris bánta kicsit, hogy válaszolt neki. Kijelzővel lefelé fordította a
telefonját az ágyon, és tovább olvasta Strike irományát.
 

Az Irene-nek kitalált szimbólum valami nagy halnak néz ki, és
Talbot elég egyértelműen megmondja, mit jelent: „Cetus, a
szörnyeteg, Leviatán, a bibliai cethal, felszíni báj, mélyében
gonosz. Önfejű, élvezi a figyelmet, színészkedő, hazug.” Úgy
tűnik, Talbot már azelőtt gyanította, hogy Irene hazudik, mielőtt
bevallotta volna, hogy nem mondott igazat a fogorvosról, bár ezt
Talbot nem tudta meg sosem. Arról, mondjuk, nem szól semmi, mit
gondolt, miről hazudik.

 
Margot mint Babalon
Ez csak annyiban érdekes, amennyiben megmutatja, pontosan
milyen beteg is volt Talbot.

Azon az estén, amikor végül bevitték a kórházba,
megpróbálkozott valamiféle mágikus szertartással. A jegyzeteiből
ítélve Baphometet próbálta megidézni, minden bizonnyal azért,
mert azt hitte, Baphomet Margot gyilkosának alakját öltené
magára.

Talbot szerint, ami a vendégszobában megjelent, nem Baphomet
volt, hanem Margot szelleme, „aki engem hibáztat, rám támad”.
Azt hitte, Margot a halálban Babalonná vált, aki egyébként
Baphomet alvezére/társa. A démon, akit látott, egy vérrel teli kupát
és egy kardot tartott a kezében. A démon képe köré több oroszlánt
emlegető megjegyzést is firkált. A Thoth tarot-ban a Vágyat jelentő
lapon Babalont egy hétfejű oroszlán hátán ülve ábrázolják.

Valamivel azután, hogy lerajzolta a démont, Talbot újra elővette,
és latin kereszteket rajzolt a jegyzetek közül néhányra és a démon



képére is, és a képre felírt egy boszorkányság ellen szóló bibliai
idézetet is. A démon megjelenése mintha visszalökte volna a vallás
irányába, és így érnek véget a jegyzetei.

 
Robin hallotta, hogy kinyílik, aztán becsukódik a fürdőszoba ajtaja. Mivel
már nagyon kellett pisilnie, felugrott, és kiszaladt a szobájából.

A lépcsőfordulóban ott találta Stephent, kezében a neszesszerével. A
szeme karikás volt, és épp ásított.

– Bocs az éjszaka miatt, Rob – mondta. – Jenny szerint a kelbimbó miatt
volt.

– Igen, anya már mondta – felelte Robin, ahogy elment mellette. – Semmi
baj. Remélem, már jobban van.

– Elvisszük sétálni. Megnézem, tudok-e neked venni füldugót valahol.
Robin zuhanyozás után visszatért a szobájába. A telefonja kétszer is

felbúgott, mialatt felöltözött.
Amíg a tükör előtt fésülködött, a tekintete a parfümre esett, amit az

anyjától kapott karácsonyra. Robin már mondta neki korábban, hogy új illatot
keres, mert a régi túlságosan is Matthew-ra emlékezteti. Meg is hatódott,
amikor az ajándékot kibontva látta, hogy Linda nem felejtette el a
beszélgetést.

Kerek üveg volt, de nem golyó, inkább amolyan lapos korong: Chanel
Chance Eau Fraîche. Halványzöld folyadék volt benne. Egy szerencsétlen
asszociációval Robint ez most a kelbimbóra emlékeztette. De azért fújt egy
kicsit a csuklójára és a füle mögé, és a levegő friss citrom- és
meghatározhatatlan virágillattal telt meg tőle. Vajon miért ezt választotta az
anyja, tűnődött el. Mi volt ebben a parfümben, amiről ő jutott az eszébe?
Robint egy dezodor illatára emlékeztette, átlagos volt, tiszta, minden
romantika nélkül. Eszébe jutott a balul elsült vásárlása, a Fracas, amikor szexi
és kifinomult szeretett volna lenni, de csak a feje fájdult meg tőle mindig.
Elmélázott a különbségen aközött, ahogy az emberek szeretnék, ha látnák
őket, és aközött, ahogy mások szeretnék őket látni, Végül visszaült az ágyára
a laptopja mellé, és felfordította a telefonját.

Morris azóta két üzenetet küldött:
 

Itt magányosság és másnaposság. Szar nem a gyerekekkel karácsonyozni.
 
Miután Robin nem válaszolt erre, írt egy újabbat:
 



Elnézést, érzelgős pöcs vagyok. Nyugodtan hagyja figyelmen kívül.
 
Ennél szimpatikusabb dolgot Morris még sosem csinált, hogy most pöcsnek
nevezte magát. Robin meg is sajnálta, és visszaírt:
 

Biztosan nehéz. Sajnálom.
 
Aztán folytatta a laptopon Strike irományát az utolsó résszel, amelyben a
teendőket részletezte; mellettük monogramok mutatták, melyiküknek kellene
elintézni az adott feladatot.
 

Teendők
 

Újra beszélni Gregory Talbottal – CS
Szeretném tudni, Bill Talbot miért nem adta a kollégái tudtára
azokat a nyomokat, amelyeket a nyomozás alatt nem vett be a
rendőrségi anyagba, még azután sem, hogy jobban lett (tehát azt,
hogy Brennert látták a Skinner Streeten Margot eltűnésének
estéjén, a vért Phippsék szőnyegén, a halálesetet, amely talán
aggasztotta Margot-t, és hogy valaki egy este látta Mocsok Riccit
kijönni a rendelőből).

 
Újra beszélni Dinesh Guptával – CS
Talán ő tudja, kinél járt Brenner a Skinner Streeten akkor este.
Lehet, hogy egy beteg volt. Arról is tudhat valamit, mit keresett
Mocsok Ricci a karácsonyi bulin. Megkérdezem „Skorpióról” is,
hátha ez egy betegre vonatkozik, akinek a halála Margot-nak
gyanúsnak tűnhetett.

 
Beszélni Roy Phipsszel – CS/RE
Túl sokáig óvatoskodtunk Phippsszel. Ideje felhívni Annát és
kideríteni, meg tudná-e győzni, hogy beszéljen velünk.

 
Megpróbálni leszervezni valamit Wilma Bayliss valamelyik
gyerekével – CS/RE
Különösen akkor fontos, ha Royt nem tudjuk elérni. Szeretném
ellenőrizni Wilma sztoriját (Roy a kertben sétál, vér a szőnyegen).

 
Megkeresni C. B. Oakdent – CS/RE



A könyvéből ítélve lófaszt se tud, de van egy kis esélye, hogy tud
valamit Brennerről, amit mi nem, pláne, hogy a rendelőben az
anyja állt Brennerhez a legközelebb.

 
Megkeresni Paul Satchwellt és beszélni vele – CS/RE

 
Megkeresni Steven Douthwaite-et és beszélni vele – CS/RE

 
Robin finom kritikát is érzett mindebben. Strike most már odaírta a saját
monogramját olyan teendőkhöz is, amelyek korábban egyedül Robinéi
voltak, mint például Satchwell megkereséséhez, vagy Wilma Bayliss
valamelyik gyerekének meggyőzéséhez. Megint letette a laptopot, fogta a
telefonját, és lement a konyhába reggelizni.

Hirtelen csend állt be, amikor belépett. Linda, Stephen és Jenny is olyan
zavart arckifejezéssel néztek rá, mint akik attól félnek, hallotta, amit
beszéltek. Robin kenyeret tett a kenyérpirítóba, és igyekezett visszafojtani a
feltoluló bosszúságát. Mintha érezte volna, hogy a háta mögött hangtalanul
tátognak és gesztikulálnak a többiek.

– Robin, az előbb összefutottunk Matthew-val – szólalt meg hirtelen
Stephen. – Amikor elvittük sétálni egy kicsit Annabelt.

– Á – felelte Robin, és feléjük fordulva igyekezett mérsékelten érdeklődő
arcot vágni.

Most először látta valamelyikük Matthew-t. Robin kihagyta az éjféli misét,
mert meg volt róla győződve, hogy a fiú is ott lesz Sarah-val, de Linda arról
számolt be, hogy egyik Cunliffe sem jelent meg. Most az anyja, Stephen és
Jenny is aggódón, sajnálkozón néztek rá, várták a reakcióját, a kérdéseit.

Robinnak búgott egyet a telefonja.
– Bocs – mondta, és felvette a pultról. Örült is neki, hogy van oka nem

farkasszemet nézni mindenkivel.
Morris küldött üzenetet:

 
Magának miért szar a karácsonya?

 
A többiek tekintetének kereszttüzében Robin nekiállt választ gépelni:
 

Az exapósom itt lakik, és az exem hazahozta az új barátnőjét. Pillanatnyilag mi vagyunk a helyi
botrány.

 
Robin nem kedvelte Morrist, de ebben a pillanatban kellemes szövetségesnek



tűnt, kapcsolatnak ahhoz az élethez, amelyet Robin nem kis nehézséggel
alakított ki Matthew-tól és Mashamtól is távol. Már majdnem visszatette a
pultra a telefont, amikor az megint felbúgott, és Robin ismét a családtagjai
vizslató tekintete előtt elolvasta a választ:
 

Ez szívás.
 

Ez az, írta vissza.
 
Aztán erőltetett mosollyal felnézett az anyjára, Stephenre és Jennyre.

– Na és elmeséled? – kérdezte Stephentől. – Vagy muszáj kérdezgetnem?
– Nem, nem – vágta rá a bátyja sietve. – Hát nem nagyon volt semmi…

csak eltoltuk Annabelt a térre meg vissza, és láttuk őket is, jöttek felénk.
Matthew meg az a…

– Sarah – szúrta be a nevet Robin. Tökéletesen el tudta képzelni őket kézen
fogva, ahogy sétálgatnak ezen a téli reggelen a zúzmarás, kora reggeli
napfénytől ragyogó, festői városkában.

– Na, igen – bólintott Stephen. – Matthew úgy nézett ki, mint aki vissza
akar fordulni, amikor minket meglátott, de aztán mégsem. Azt mondta:
„látom, ideje gratulálnom!”

Robin még a hangját is hallotta, ahogy ezt kimondja.
– És igazából ennyi – zárta le a bátyja.
– Én azért szerettem volna jól tökön rúgni – szólalt meg Jenny hirtelen. –

Önelégült pöcs.
De Linda tekintete Robin telefonjára szegeződött.
– Kivel üzengetsz te ennyit karácsony másnapján? – kérdezte.
– Az előbb mondtam – felelte Robin. – Morrisszal. Aki a

nyomozóirodánknak dolgozik.
Pontosan tudta, mit gondol Linda, de mégiscsak ott volt a büszkesége.

Talán nem szégyenletes dolog egyedülállónak lenni, de a családja sajnálata, a
gondolat, hogy Matthew és Sarah itt sétálgatnak Mashamban, hogy mindenki
gyanakszik rá és Strike-ra, és az is, hogy egyáltalán semmi említésre méltó
sem történt köztük Strike-kal, azon kívül, hogy a férfi úgy gondolta, ideje
elvenni tőle néhány nyomozási irányt, mert ő nem jut velük sehová –
mindettől úgy érezte, muszáj valami fügefalevél-félével megvédeni a
törékeny méltóságát. Akármilyen nyálas és bizalmaskodó is, Morris ma talán
inkább sajnálatra méltó, mint sértő, és szinte tálcán kínálta Robinnak a
megmenekülést.



Látta, ahogy az anyja és a bátyja egymásra pillantanak, és legalább az az
öröme megvolt, hogy tudta, már be is kapták a horgot. Lehangoltan kinyitotta
a hűtőt, és kivette a tegnapról maradt, gondosan visszadugaszolt fél üveg
pezsgőt.

– Mit csinálsz? – kérdezte Linda.
– Egy Mimózát – felelte Robin. – Mégiscsak karácsony van!
Még egy éjszaka, és utána felülhet a vonatra, mehet vissza Londonba.

Mintha Annabel meghallotta volna nagynénje antiszociális gondolatát, rögtön
keserves sírás hangzott fel Robin háta mögül a bébimonitorból, amitől ő
össze is rezzent; és amit magában már a „babacirkusznak” kezdett nevezni, az
most átvonult a konyhából a nappaliba. Linda vitt egy pohár vizet Jennynek
még szoptatás előttre, és bekapcsolta neki a tévét, Stephen pedig felszaladt az
emeletre Annabelért.

Robin úgy döntött, az ivás a megoldás. Ha az ember elég narancslét önt a
pohárba, senkinek sem kell megtudnia, hogy egyedül issza meg a maradék fél
üveg pezsgőt, és a gyomrában tekergő nyomorúság, düh, alkalmatlanság
érzéseit is megfelelően el tudja hallgattatni vele. A Mimózák segítségével
jutott el az ebédidőig, amikor is mindenki ivott egy pohár vörösbort, Jenny
kivételével, aki Annabel miatt „csak belenyalt”, és meg sem hallotta Robin
megjegyzését, hogy az alkoholos anyatejtől talán jobban is aludna a kicsi.
Morris még mindig írogatott, főleg hülye karácsonyi kop-kop vicceket és
híreket a napjáról, Robin pedig ugyanúgy oda sem figyelve válaszolgatott,
mint amikor csak eszi az ember a chipset némi önutálattal.
 

Megjött anyám. Küldjön sherryt és kibúvókat, h ne kelljen a nőegyleti csoportjának előadnom a
rendőrségi munkáról.

 
Hogy hívják az anyját?, írta vissza Robin. Határozottan be volt csípve már
kicsit.

Cunci néninek, válaszolta Morris.
Robin nem volt biztos benne, nevessen-e vagy ne, sőt, abban sem, hogy ez

egyáltalán vicces-e.
– Robs, akarsz rajzolóst játszani? – kérdezte Jonathan.
– Hogy mit? – nézett rá Robin.
Egy kényelmetlen, kemény támlás széken ült a nappali sarkában. A

babacirkusz legalább a szoba felét elfoglalta. A tévében az Óz, a nagy
varázsló ment, de senki sem nézte.

– Rajzolóst! – ismételte Jonathan, és odatartotta elé a társasjáték dobozát. –



Ja amúgy, Robs, lemehetnék majd hozzád egy hétvégére februárban?
Csak vicceltem, írta most Morris. Francesnek hívják.
– Hogy mi? – kérdezte Robin megint, mert mintha az lett volna az érzése,

hogy valaki kérdezett tőle valamit.
– Ez a Morris nyilván nagyon érdekes egy pasas – jegyezte meg

sokatmondóan Linda, és erre mindenki Robinra nézett, aki csak azt mondta:
– Ja, rajzolóst, igen, persze.
Mennem kell rajzolóst játszani, írta Morrisnak.
Rajzoljon egy faszt, jött a válasz azon nyomban.
Robin most megint letette a telefonját. Már kezdett múlni az ital hatása, és

a jobb halántéka mögött dobogó fejfájást hagyott maga után. Szerencsére
Martin ebben a pillanatban jött be egy tálcán kávékkal és egy üveg
Bailey’sszel.

A rajzolós játékot Jonathan nyerte. A kis Annabel sírt még egy menetet. A
hideg vacsorát a konyhaasztalon tálalták, és erre meghívták a szomszédokat
is, hogy ők is megcsodálhassák Annabelt. Este nyolcra Robin már vett be
paracetamolt, és feketekávét kezdett inni, hogy kitisztuljon a feje. Még össze
is kell csomagolnia. És valahogy le kell zárnia az egész napon végighúzódó
üzengetést Morrisszal; nagyon jól tudta, hogy a férfi mostanra már nagyon
berúgott.
 

Aynám hazament, panaszkodott h nem látja eleget a zunkoáit. Most miről írjunk? Milyen ruha
van magán?

 
Robin nem válaszolt. Felment a szobájába, és becsomagolta a bőröndjét, mert
a kora reggeli vonattal tervezett menni. Jaj, istenem, csak nehogy azzal
menjen Matthew és Sarah is! Fújt magára még egy kicsit az anyjától kapott
karácsonyi parfümből. Most, hogy megint érezte az illatát, az lett az érzése,
az egyetlen üzenet, amit ez a parfüm küld, az annyi, hogy „igen, mosakodtam
ma”. Talán az anyja valami tudattalan vágytól hajtva vette neki ezt az
unalmas virágillatú fertőtlenítőt, hogy lemossa a lányáról a házasságtörés
vádját. Ebben aztán nem volt semmi csábító, ráadásul most már mindig erre a
rémes karácsonyra fogja majd emlékeztetni. De azért gondosan becsomagolta
azt is a zoknik közé, mert nem akarta az anyját azzal megbántani, hogy itthon
hagyja.

Mire lejött az emeletről, Morris öt újabb üzenetet küldött:
 

Csak vicceltem!
Mondja, h tudja, h vicceltem!



Bsszameg megsértettem?
Naaa?
Mondja már meg, akár igen, akár nem, akkurvaéletbe

 
Robin kicsit dühös is volt, és el is szégyellte magát, hogy ilyen kamasz
módon úgy tesz a családja előtt, mintha Matthew-hoz hasonlóan ő is talált
volna új partnert. Megállt még a folyosón, onnan válaszolt:
 

Nem sértett meg. Mennem kell. Korán le kell feküdnöm.
 
Csak eztán ment be a nappaliba, ahol az egész család álmosan, jól
bevacsorázva nézte a híradót. Robin letett a kanapéról egy muszlinkendőt, fél
csomag pelenkát, meg a rajzolós játék tábláját, hogy le tudjon ülni.

– Bocs, Robin – mondta Jenny, majd ásítva a babadolgokért nyúlt, és a
lábához gyűjtötte őket.

Robin telefonja megint felbúgott. Linda rögtön odanézett rá. Robin viszont
se az anyjára, se a telefonra nem figyelt, mert épp a rajzolós játék tábláját
nézte. Martin próbálta rá lerajzolni Ikaroszt. Senki sem találta ki, mindenki
azt hitte, Ikarosz valami bogár, ami egy virág fölött röpköd.

De volt valami a rajzban, ami nem hagyta nyugodni Robint. Megint búgott
a telefonja, és most már meg is nézte.
 

Ágyban van már?
 

Igen, és magának is jót tenne, írta vissza, de még mindig a rajzon tűnődött. A virág,
ami napnak néz ki… A virág, ami napnak néz ki.

Megint megszólalt a telefon. Robin bosszúsan megnézte.
Morris küldött egy képet a felálló farkáról. Robin egy pillanatig csak

bámult rá, közben máris elöntötte a felháborodás és az undor. Aztán olyan
hirtelen, hogy az apja fel is riadt rá a karosszékében, felugrott, és szinte
kirohant a szobából.

A konyha nem lett volna elég messze. Semmi sem lett volna elég messze.
A dühtől és döbbenettől remegve feltépte a hátsó ajtót, és kisétált a kertbe, a
hidegbe. A madáritató tartalma, amit korábban ő olvasztott fel forró vízzel,
máris átlátszatlanná dermedt. Meg sem állt elgondolkodni, azonnal hívta
Morrist.

– Hahó!
– Hogy a picsába merészeli… hogy a picsába merészel ilyet küldeni

nekem?



– Ó bassza meg – felelte Morris nehezen forgó nyelvvel –, há’ én nem…
hogy gondoltam… „bárcsak itt lenne” vagy…

– Annyit írtam, hogy megyek lefeküdni! – kiabált Robin. – Kurvára nem
kértem, hogy a farkát mutogassa!

Látta, ahogy feltűnik a szomszédok feje a konyhaablakok függönye
mögött. Ellacotték elég jó műsort adnak idén, az már biztos: előbb az
újszülött, aztán ordibálás egy péniszről!

– Ó a picsába… – Morris nem is jutott szóhoz. – Ó bassza meg… ne…
figyeljen, én nem akartam…

– Mégis, ki a fasz csinál ilyet? – ordított Robin. – Mi baja van magának?
– Ne… picsába… bassza meg… sajnálom… aszittem… annyira kurvára

sajnálom… Robin, ne… jaj istenem!
– Nem érdekel a maga farka!
Válaszul intenzív, néma zokogást hallott, aztán mintha Morris letette volna

a telefont valamilyen kemény felületre. A mikrofontól távolabb kétségbeesett
nyögéseket hallatott, időnként sírással tarkítva. Mintha nehéz dolgok dőltek
volna el. Aztán némi zörgés után Morris megint felvette a telefont.

– Robin, olyan kurvára sajnálom… micsináltam, jaj, micsináltam…?
Aszittem… fel kéne akasszam magam, bassza meg… ne… ne mondja el
Strike-nak, Robin… kurvára könyörgöm! Ha ezt a melót elvesztem… Robin,
ne mondja el! Ha ezt elvesztem, akkor kurvára semmi sem marad… nem
veszíthetem el a lányaimat, Robin…

Robinnak Matthew jutott eszébe róla, aznap, amikor rájött, hogy
megcsalja. Olyan tisztán látta maga előtt a volt férjét, mintha ott állna a jeges
füvön, arcát a kezébe temetve nyökögne valami mentegetőzés-félét, aztán
pánikolva felnézne rá: Beszéltél Tommal? Tudja ő is?

Mégis, mi van őbenne, gondolta Robin, amitől a férfiak azt követelik, hogy
őrizze meg a mocskos titkaikat?

– Nem mondom el Strike-nak – felelte. Inkább a méregtől remegett, mint a
hidegtől. – Mert haldoklik a nagynénje, és kell a plusz ember. De jól tenné,
ha mostantól csakis munkaügyben releváns dolgokat küldene nekem.

– Jaj istenem, Robin… köszönöm… köszönöm… maga annyira rendes…
Már abbahagyta a zokogást. Ez az ömlengés most majdnem annyira

taszítón hatott, mint a kép a farkáról.
– És most leteszem.
Csak állt ott a sötétben, a hideget jóformán nem is érezte, a telefonja a

kezében, az oldalánál. A szomszéd konyhájában kialudt a villany, az ő hátsó



ajtajuk pedig kinyílt. Rowntree rohant felé a zúzmarás füvön, nagy örömmel,
hogy kint találja.

– Minden rendben, drágám? – kérdezte Michael Ellacott a lányától.
– Igen – felelte Robin, és leguggolt megsimogatni Rowntree-t, hogy

elrejtse a hirtelen feltörő könnyeit. – Minden rendben.



NEGYEDIK RÉSZ
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Ó, jó lovag, te mind közt legdicsőbb,
ki értem ezt a sok bút tűrted el,

nagy ég, a fáradságod hálát érdemel…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A gyomorproblémák több nappal hosszabbították meg Strike betegségét, még
a szilveszter estét is ágyban töltötte, addig is pizzákat rendelt, de amikor
kihozták, alig bírt enni belőlük. Életében először nem kívánta a csokoládét
sem, mert a lejárt csirke után megevett bonbonok jöttek ki először a hosszú
hányás során. Az egyetlen élvezetes dolog az volt, hogy megnézte a Tom
Waits-DVD-t, a No Visitors After Midnight két koncertfelvételét, amelyet
Robintól kapott karácsonyra, és újév napján végre fel is bontott. Amikor írt
neki, hogy megköszönje, a lány csak annyit válaszolt röviden, hogy
„szívesen”.

Mire elég erősnek érezte magát, hogy az elkésett karácsonyi ajándékokat
szorongatva leutazzon Cornwallba, Strike több mint hat kilót fogyott, és az
aggódó Joan is ezt jegyezte meg először, amikor Strike végre belépett a házba
St. Mawesban, sok-sok elnézést kérve, hogy nem volt itt karácsonykor.

Ha csak egy nappal később akart volna Tedékhez leutazni, már nem tudott
volna, mert amint megérkezett, rémes hidegfront érte el a déli partvidéket. A
cornwalli partokat viharok ostromolták, a vonatokat törölték, a strandokról
több tonnányi homokot mosott el a tenger, és az áradás jéghideg
csatornácskákká változtatta a part menti kisvárosok utcáit. A Cornwall-
félsziget ideiglenesen el volt vágva Nagy-Britannia többi részétől, és míg St.
Mawesban nem volt olyan rossz a helyzet, mint a parton feljebb Mevagissey-
ben vagy Fowey-ban, a parti házak ajtóiban azért megjelentek a
homokzsákok. A kikötő falát barnás és sötétszürke hullámok csapkodták. A
turisták úgy eltűntek, mint a fókák: a vizes esőkabátba burkolózó helyiek



csak odabólintottak egymásnak köszönés gyanánt, ahogy ki-be jártak a
boltokba. St. Mawes minden tarka nyári báját eltörölte az ítéletidő, és mint
egy színésznőn, aki lemosta magáról a színpadi sminket, rögtön meglátszott a
város valódi karaktere: kemény kőből épült, kemény gerincű hely volt.

Bár Ted és Joan házára is zuhogott az eső és ostromolta a szélvihar,
szerencsére elég magasan állt. Most, hogy így itt ragadt, Strike-nak eszébe
jutott, amit Lucy mondott neki: hogy ő jobb krízishelyzetekben, mint amikor
folyamatosan kell valamilyen elvállalt feladattal helytállnia, és belátta, hogy
van igazság a vádban. Kiválóan bírta a vészhelyzeteket, nem esett pánikba,
gyorsan gondolkodott és azonnal reagált, de a Joan lassú hanyatlásának
kezeléséhez szükséges képességet már nehezebben tudta előhívni magából.

Hiányzott neki valamiféle magasabb rendű cél, hogy afelé haladva félre
tudja tenni a szomorúságát; hiányzott a parancs, hogy ne foglalkozzon a
fájdalommal, a kétségbeeséssel, hanem engedje csak el ezeket valami
nagyobb cél érdekében – ami a hadseregben mindig a segítségére volt. Joan
konyhájában, a virágmintás sütőtálak és a nagynénje régi edényfogói között
nem működött egyetlen régi megküzdési stratégiája sem. Az
akasztófahumort, a sztoikus beletörődést érzéketlennek találhatták volna a
kedves szomszédok, akik azt várták tőle, mutassa ki és ossza meg velük a
fájdalmát. Strike valami figyelemelterelőre vágyott, de csak cseverésznie
kellett és barátságosan viselkedni.

Joan csendben örült mindennek: az, hogy órákat, sőt, napokat tölthet
kettesben az unokaöccsével, kárpótolta a karácsonyért, amikor nem volt itt.
Strike rezignáltan azt adta neki, amit a nagynénje szeretett volna: a lehető
legtöbb együtt töltött időt. Ott ült mellette, és beszélgetett vele egész nap. A
kemoterápiát most abbahagyták, mert Joan nem volt elég erős hozzá.
Maradék gyér haját egy kendővel kötötte be, Strike Teddel együtt
aggodalmasan nézte, ahogy Joan csak csipeget az ételből, és állandóan
készen álltak segíteni, ha Joan át akart menni egy másik helyiségbe. Most
már mindketten könnyedén fel is tudták volna emelni.

Ahogy teltek a napok, Strike más változást is felfedezett a nagynénjén, és
ez tényleg meglepte. Ahogy a viharok verte szülővárosa is új fényben tűnt fel
a bajban, úgy Joanban is kezdett megjelenni egy eddig ismeretlen
személyiség, aki valódi kérdéseket tett fel neki, nem olyanokat, amelyek csak
az eddig is meglévő előfeltevéseit voltak hivatottak megerősíteni, vagy alig
palástolt kérések voltak, hogy megnyugtató hazugságokkal feleljen rájuk.

– Miért nem házasodtál te meg soha, Cormoran? – kérdezte Joan az



unokaöccsétől vasárnap dél körül, amikor együtt üldögéltek a nappaliban,
Joan a legkényelmesebb fotelben, Strike pedig a kanapén. A fotel melletti
állólámpa fénye, amelyet a felhős, esős ég miatt kapcsoltak fel,
selyempapírszerűen átlátszónak mutatta Joan bőrét.

Strike annyira hozzászokott, hogy azt mondja Joannak, amit az hallani
akar, hogy most nem tudta, mit feleljen. Az az őszinte válasz, amelyet Dave
Polworthnek is adott erre a kérdésre, most lehetetlennek tűnt. Joan
valószínűleg magában keresné a hibát, ha Strike azt mondaná, nem házasulós
típus; akkor ő valamit nyilván rosszul csinált, gondolná a nagynénje, nem
tanította meg neki eléggé, hogy a szerelem feltétlenül szükséges a
boldogsághoz.

– Nem tudom – felelte végül egy közhelyhez folyamodva. – Talán csak
nem találtam hozzá megfelelő nőt.

– Ha a tökéletesre vársz – mondta erre Joan –, hát az nem létezik.
– De ugye nem azt mondod, hogy bár elvettem volna Charlotte-ot? –

kérdezte Strike. Tökéletesen tisztában volt vele, hogy Joan és Lucy is
valamiféle női bőrbe bújt ördögnek tartják a lányt.

– A legkevésbé sem! – villant fel Joan szemében a régi, harcias szikra, és
egymásra is mosolyogtak.

Ted dugta be a fejét az ajtón.
– Itt van Kerenza, drágám – mondta. – Most állt meg az autójával.
A Macmillan-ápoló, akivel Strike már az első itt töltött napján

megismerkedett, olyan áldásnak bizonyult, amilyet el sem tudott volna
képzelni. A vele egykorú karcsú, szeplős nő egyáltalán nem a halál
hangulatát hozta a házba, hanem a folytatódó életét, csak épp nagyobb
kényelemmel, több támogatással. Strike maga is volt eleget kapcsolatban
orvosokkal ahhoz, hogy immunissá váljon egy bizonyos fajta szívélyes, de
személytelen vidámságra, de Kerenza láthatólag valóban felnőtt embereknek
tekintette Tedet és Joant, nem pedig butácska gyerekeknek. Strike hallotta,
ahogy amíg az esőkabátját leveszi a konyhában, a volt életmentő Teddel
beszélget azokról, akik a parton a hatalmas hullámoknak háttal állva szelfiket
csinálnak magukról.

– Pontosan. Nem értik ezek a tengert, hát nem? Tartsd tiszteletben, vagy
tartsd magad távol tőle, apám ezt mondta volna… Jó napot, Joan! – köszönt,
ahogy bejött a szobába. – Heló, Cormoran!

– Jó napot, Kerenza – köszönt vissza Strike, és felállt. – Megyek, nem
zavarom magukat.



– Na és hogy van ma, drágám? – kérdezte Joant az ápolónő.
– Nem rossz – válaszolt Joan. – Csak egy kicsit…
Itt elhallgatott, amíg az unokaöccse kiment a szobából. Strike becsukta a

nappali ajtaját, és ekkor újabb csikorgó lépteket hallott kint a kőzúzalékon.
Ted épp a helyi lapot olvasta a konyhában, de ő is felnézett.

– Na ez meg ki?
Egy pillanattal később Dave Polworth jelent meg a hátsó ajtó

üvegablakában, a vállán nagy hátizsákkal. Megázva, de vigyorogva lépett be:
– Heló, Diddy! – köszönt, és Strike-kal kezet ráztak, majd összeölelkeztek,

ahogy az az utóbbi években kialakult közöttük. – Jó napot, Ted!
– Hát te mit csinálsz itt? – érdeklődött Ted.
Polworth nagy lendülettel letette a hátizsákját, kinyitotta, és kivett belőle

néhány fóliába csomagolt fagyasztódobozt.
– Penny csinált egy-két adag kaját. Megyek bevásárolni, csak meg akartam

kérdezni, kell-e valami.
Strike még sosem látta ennyire tisztán a Dave Polworthben meglévő

egyszerű, praktikus kedvesség lángját, hacsak nem az első napján az
iskolában, amikor az apró termetű fiú védelmébe vette őt.

– Jó gyerek vagy te! – mondta Ted meghatódva. – Mondd meg Pennynek,
hogy nagyon köszönjük, jó?

– Persze, ő is sok puszit küld meg minden – felelte „nem tesz semmit”
felhanggal Polworth.

– Nem akarsz kijönni velem, amíg elszívok egy cigit? – érdeklődött Strike.
– De, de, menjünk – bólintott Polworth.
– Menjetek a fészerbe! – javasolta Ted.
Így hát Strike és Polworth a zuhogó eső meg az erős szél ellenében

lehajtott fejjel átmasíroztak a felázott kerten, be Ted fészerébe. Strike
megkönnyebbülten rágyújtott.

– Te fogyókúráztál? – kérdezte Polworth, miután jól végigmérte a barátját.
– Influenza és gyomorrontás.
– Ja tényleg, Lucy mondta, hogy beteg vagy! – Polworth a fejével Joan

ablaka felé intett. – Na és hogy van?
– Nem jól – felelte Strike.
– Meddig leszel itt?
– Az időjárástól függ. Figyelj, komolyan mondom, borzasztóan hálás

vagyok mindenért, amit te itt…
– Hagyjál már, te pöcs!



– Kérhetnék még egy szívességet?
– Na!
– Vedd rá Tedet, hogy menjen el meginni veled egy sört most ebédidőben!

Muszáj, hogy kicsit kimozduljon. Ha tudja, hogy én itt vagyok Joannal,
hajlandó lesz menni, de különben nem.

– Persze, semmi gond – bólintott Polworth.
– Te aztán…
– …tudom, csodálatos ember vagyok. Na mit szólsz, hogy az Arsenal már

a kiesők között van?
– Áh – sóhajtott Strike. – És ráadásul a Bayern München jön.
Karácsony előtt nem is látta a csapatát bejutni, mert épp Ravaszdit követte

a West Enden. A Bajnokok Ligája, amely kellemes és figyelemelterelő kellett
volna legyen, mostanában nem kötötte le úgy, ahogy általában szokta.

– Robin viszi a dolgokat Londonban, amíg te itt vagy?
– Aha – felelte Strike.
Robin korábban küldött is egy üzenetet, hogy beszéljenek röviden a

Bamborough-ügyről. Strike azt írta vissza, hogy felhívja, amint lesz egy kis
ideje. Neki is voltak hírei az ügyben, de hát Margot Bamborough majdnem
negyven éve tűnt el, és akárcsak Kerenza, az ápolónő, pillanatnyilag Strike is
inkább az élőkre koncentrált.

Miután Strike elszívta a cigarettáját, visszamentek a házba. Ted és Kerenza
a konyhában beszélgettek éppen.

– Ma inkább magával akar beszélgetni, nem velem – mosolygott Strike-ra
az ápolónő, és belebújt az esőkabátjába. – Jövök holnap délelőtt, Ted!

Már indult is a hátsó ajtó felé, és ekkor szólalt meg Polworth is:
– Ted, jöjjön, igyunk egy sört!
– Jaj, nem, köszönöm, fiam – vágta rá rögtön Ted. – Most megülök én

itthon.
Kerenza már nyitotta volna az ajtót, de most megállt.
– Szerintem ez remek ötlet. Szívjon egy kis friss levegőt, Ted… vagyis

friss vizet inkább, ma azt mondanám – tette hozzá, mert lehetett hallani a
tetőn kopogó esőt. – Viszlát!

Azzal kiment. Tedet ugyan még győzködni kellett egy kicsit, de végül
ráállt, hogy elmegy Polworthtel egy szendvicsre a Victoryba. Amint
elmentek, Strike fogta a helyi lapot, ami a konyhaasztalon hevert, és bevitte
magával a nappaliba.

Megbeszélték az árvizeket Joannal, de a Mevagissey-re záporozó hullámok



képei már nem jelentettek neki annyit, mint néhány hónappal korábban
jelentettek volna. Strike látta, hogy Joan személyes dolgokon tűnődik, nem
általánosságokon.

– Mit mond a horoszkópom? – kérdezte, ahogy Strike az újságot
lapozgatta.

– Nem is tudtam, hogy hiszel az ilyesmiben, Joan.
– Nem is tudom, hogy hiszek-e vagy sem – felelte a nagynénje. – De azért

mindig megnézem.
– Mi is vagy? – gondolkodott el Strike, igyekezvén felidézni, mikor van a

születésnapja. Valamikor nyáron.
– Rák – vágta rá Joan, aztán elnevette magát kicsit. – Gondolhattad volna!
Strike el sem mosolyodott.
– „Ez most jó alkalom megbolygatni kicsit a rutint” – olvasta, és kicsit

előreszaladva átfutotta az egész horoszkópot, hogy az esetleg nyomasztó
dolgokat kihagyhassa. – „Úgyhogy ne utasítson el kapásból minden új ötletet!
A retrográd Jupiter most kedvez a lelki gazdagodásnak.”

– Hű! – mondta erre Joan, aztán kis szünet után folytatta: – Nem hiszem,
hogy megélem a következő születésnapomat, Corm.

Úgy vágták gyomorba a szavak, mint egy jókora ökölcsapás.
– Ne mondd ezt!
– Ha neked nem mondhatom, akkor mégis kinek?
Joan szeme, ami mindig halvány nefelejcskék volt, mintha kifakult volna.

Sosem beszélt még így Strike-hoz, egyenlő partnerként kezelve őt. Mindig
arra törekedett, hogy kicsivel fölötte álljon, hogy az ő nézőpontjából a 187
centis exkatona még mindig az ő kisfia lehessen.

– Csak nem mondhatom Tednek vagy Lucynek, nem? – folytatta. – Hát
tudod, milyenek!

– Ja – nyögte ki Strike némi nehézséggel.
– Utána… odafigyelsz majd Tedre, ugye? Mindenképp látogasd meg

rendszeresen! Annyira szeret téged.
Bassza meg.
Joan olyan hosszú ideig követelt valami hamisat a körülötte lévőktől, a

világ valami rózsaszínre festett változatát, és most végre egyszerűen,
őszintén, egyenesen beszélt, Strike pedig semmit sem szeretett volna jobban a
világon, mint inkább csak bólogatni valami helyi botrány részleteit hallgatva.
Miért is nem látogatta meg őket gyakrabban?

– Hát persze – nyögte ki.



– A szertartást a St. Mawes-i templomban akarom – folytatta halkan Joan.
– Ahol megkereszteltek. De nem akarom, hogy eltemessetek, mert akkor fel
kell majd járni a temetőbe Truróban. Ted teljesen ki fogja készíteni magát az
ide-oda szaladgálásban, hogy vigyen nekem virágot. Ismerem. Mindig azt
mondtuk, hogy majd együtt akarunk lenni, tudod, utána, de konkrét tervünk
sosem volt, és most nem hajlandó erről beszélni velem. Úgyhogy én
gondolkoztam ezen, Corm, és hamvasztást szeretnék. Ugye te gondoskodsz
róla, hogy meglegyen? Mert Ted csak elsírja magát, valahányszor szóba
hozom ezt, Lucy pedig meg sem hallgat.

Strike bólintott, és megpróbált mosolyogni.
– És nem akarom, hogy ott legyen a család a hamvasztásnál. Utálom a

hamvasztásokat, azt a függönyt meg a futószalagot. Elbúcsúztok tőlem a
templomban, aztán vigyétek el Tedet a kocsmába, és hadd intézzék a
krematóriumos részét a temetkezési vállalkozók, jó? Aztán majd
elhozhatjátok a hamvaimat, kivihetitek Ted hajóján, és szétszórhattok a
tengerbe. És amikor Tednek is eljön az ideje, te majd megcsinálhatod neki is
ugyanezt, és akkor együtt leszünk. Neked meg Lucynek amúgy se hiányzik,
hogy még sírokat kelljen gondozzatok itt, lejárni Londonból! Jó?

Annyira benne volt ebben a tervben az a Joan, akit olyan jól ismert: teli
volt gyakorlatias kedvességgel, jól kigondolva előre, de Strike nem számított
az utolsó részletre, hogy a hamvakat elviszi a dagály, nem lesz sírkő és rajta
két évszám. Helyette a feloldódás a világnak abban az elemében, amely
Teddel közös életüket meghatározta itt a tengerparti városkájukban, az óceán
szolgálatában, azt a fura közbülső időszakot kivéve, amikor Ted, a saját apja
elleni lázadásból, évekre eltűnt a katonai rendőrség kötelékében.

– Jól van – felelte némi nehézséggel.
Joan ismét hátradőlt a fotelében: mintha megkönnyebbült volna, hogy ezt

kiadta magából, és rámosolygott Strike-ra.
– Annyira pompás, hogy itt vagy!
Az elmúlt néhány nap során Strike már hozzászokott az elrévedéseihez, a

logikátlanságaihoz, úgyhogy most nem is lepődött meg annyira, amikor egy
perccel később már úgy folytatta:

– Bár megismerhettem volna ezt a te Robinodat!
Strike lelki szeme előtt még mindig Joan hamvai úsztak a naplementében,

de most összeszedte magát.
– Szerintem kedvelnéd – felelte. – És az biztos, hogy ő kedvelne téged.
– Lucy azt mondja, csinos.



– Igen, az.
– Szegény lány! – mormogta Joan. Vajon miért, gondolta Strike? A késes

támadást persze megírták az újságok, amikor Robin tanúskodott a
shackewelli hasfelmetsző ügyében.

– Vicces, hogy a horoszkópokat említetted – jegyezte meg Strike, hátha így
elterelheti Joan figyelmét Robinról, a temetésekről, a halálról. – Most épp egy
régi eltűntszemély-ügyet vizsgálunk. És a pasas, aki a nyomozást vezette…

Ezelőtt sosem mesélt részletesen egyetlen nyomozásról sem Joannak, és
most, látva, milyen elragadtatott figyelemmel hallgatja, eltűnődött, vajon
miért is nem.

– De hát én emlékszem erre a doktornőre! – szólalt meg Joan
izgatottabban, mint az utóbbi napokban bármikor. – Margot Bamborough,
persze! Otthon volt egy kisbabája…

– Na, az a kisbaba az ügyfelünk – vágta rá Strike. – A neve Anna. Az
élettársával van egy nyaralójuk itt Falmouthban.

– Szegény család! – folytatta Joan. – Hogy sosem tudták… szóval ez a
nyomozó azt hitte, hogy a válasz a csillagokban van megírva?

– Aha – bólintott Strike. – Meg volt győződve róla, hogy a gyilkos egy
Bak.

– Ted is Bak.
– Kösz a tippet! – nézett rá komolyan Strike, és ettől Joan elnevette magát

egy kicsit. – Kérsz még teát?
Amíg a víz felforrt, Strike megnézte az üzeneteit. Barclay küldött egy

jelentést Dupla barátnőjéről, de a legújabb üzenet egy ismeretlen számról
érkezett, és előbb ezt nyitotta meg.
 

Heló Cormoran, itt a féltestvéred, Prudence Donleavy. Al adta meg a számod. Remélem,
érzékeled majd ebben a jó szándékot, amellyel írom. Először is hadd mondjam el, hogy
tökéletesen megértem és átérzem az indokaidat, amiért nem akarsz csatlakozni hozzánk a
Deadbeats évfordulós/lemezmegjelenős partin. Lehet, hogy tudod, lehet, hogy nem, de én magam
is csak sok értelemben nehéz úton jutottam el valamiféle kapcsolathoz Apával, de végső soron úgy
érzem, ennek a kapcsolatnak a megteremtése (és igen, a megbocsátás is) olyan élmény volt, amely
által gazdagabb lettem. Mi mind nagyon-nagyon szeretnénk, ha meggondolnád…

 
– Mi baj? – kérdezte Joan.

Csoszogva, kissé meggörnyedve kijött utána a konyhába.
– Hát te mit csinálsz itt? Beviszem neked, amit csak akarsz…
– Azt akartam megmutatni, hová dugtam a csokis kekszet. Ha Ted

megtudja, bezabálja az egészet, az orvos meg aggódik a vérnyomása miatt.



Mit olvastál most? Ismerem én ezt az arcodat. Mérges voltál!
Strike nem tudta, ennél az új, az őszinteséget értékelő Joannál az apja is

belefér-e még, de ahogy kopogott-sziszegett körülöttük az eső és a szél,
mintha valami vallomástevő hangulat is ereszkedett volna a házra. Úgyhogy
elmondta neki, mi volt az üzenet.

– Ó – mondta Joan válaszul. Egy műanyag dobozra mutatott fent, a
legfelső polcon. – A csokis keksz abban van.

Visszamentek a nappaliba, és Joan ragaszkodott hozzá, hogy Strike rakja
csak ki egy tányérra a kekszet. Van, ami sosem változik.

– Te soha nem is találkoztál Prudence-szel, ugye? – kérdezte Joan, amikor
visszaült a fotelébe.

– Se Prudence-szel, se a legidősebbel, Maimie-vel, se a legfiatalabbal,
Eddel – felelte Strike, és igyekezett tárgyilagosan beszélni.

Joan vagy egy percig hallgatott, aztán törékeny mellkasát megemelte és
leengedte egy nagy sóhaj, és így szólt:

– Szerintem el kéne menned az apád partijára, Corm.
– Minek? – válaszolt azonnal Strike. Valami öntudatos, kamaszos düh

hangzott ki a szóból. Kissé meg is lepődött, amikor Joan rámosolygott.
– Tudom, mik történtek – mondta. – Nagyon rosszul viselkedett veled, de

azért mégis az apád.
– Nem, nem az! – ellenkezett Strike. – Ted az apám.
Még sosem mondta ki ezt hangosan. Joannak elfutotta a könny a szemét.
– Hát nagyon örülne, ha ezt hallaná – mondta halkan. – Vicces, nem… sok

éve egyszer, nagyon régen, fiatal lány voltam még, elmentem egy rendes
cigány jósnőhöz. Ott táboroztak feljebb az úton. Gondoltam, majd mond
mindenféle szépet. Mert hát azt várja az ember, nem? Csak kifizette! És
tudod, mit mondott?

Strike nemet intett a fejével.
– „Sosem lesznek gyerekeid.” Csak így. Nem cifrázta.
– Hát, akkor ezt nem találta el, nem? – felelte Strike.
Joan kifakult szeméből megint kicsordult a könny. Vajon miért nem

mondott nekik soha ilyeneket, gondolta Strike. Olyan könnyű lett volna
Joannak örömet szerezni, de ő inkább abba kapaszkodott, hogy kétfelé húz a
szíve, és még dühös is volt, hogy választania kell, címkézni, és ezzel
óhatatlanul el is árulni valakit. Joan keze után nyúlt, és a nagynénje
meglepően erősen megszorította a kezét.

– El kéne menned arra a partira, Corm. Szerintem apád van a… egy csomó



dolog középpontjában. Bárcsak lenne… – folytatta egy kis szünet után –
valakid, aki vigyáz rád!

– Manapság nem így működik, Joan. A férfiaknak elvileg tudniuk kell
magukra vigyázni… mindenféle módon – tette hozzá mosolyogva.

– Úgy tenni, mintha nem lenne szükséged valamire… ez csak butaság –
mondta Joan csendesen. – Na és a te horoszkópod mit mond?

Strike fogta megint az újságot és megköszörülte a torkát.
– „Nyilas: mivel az uralkodó bolygója retrográd, könnyen azon kaphatja

magát, hogy nincs a szokásos nemtörődöm hangulatában…”
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Ha messze is leszek, a segítő kezem
titokban rád talál.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Délután három óra volt, és Robin a Land Roverből figyelte azt a jellegtelen
házat Stoke Newingtonban, amelyet Strike is karácsony előtt, de semmi
érdekeset nem tapasztalt, pedig már reggel kilenc óta ült itt. Szemetelt az eső
a szélvédőre, és Robin szinte már azt kívánta, bár dohányozna, akkor lenne
mit csinálnia.

Az interneten már azonosította a ház szőke tulajdonosát és egyben lakóját.
Elinor Deannek hívták, elvált nő volt, és egyedül élt. Elinor határozottan
itthon volt most, mert Robin két órája látta elmenni bent az egyik ablak előtt,
de úgy tűnt, a szeles időben nem akar kimozdulni. Egész nap nem érkezett
látogató a házhoz, Ravaszdi főnöke meg aztán különösen nem. Talán mégis
rokonok, gondolta Robin, és a karácsony előtti látogatása olyasmi volt, amit
az ünnepek alatt szoktak csinálni az emberek: társasági élet, ajándékátadás,
pofavizit. A fejveregetés talán valami vicc kettejük között. Az biztos, hogy
semmi szexuális jellegű, illegális vagy perverz dolgot nem sugallt, márpedig
ők most ilyesmit kerestek.

Megcsörrent a telefonja.
– Haló!
– Tud most beszélni? – kérdezte Strike.
Épp a meredek kis utcán sétált, ahol Ted és Joan háza állt, a magával

hozott összecsukható bot segítségével, mert tudta, hogy az utak nedvesek és
csúszósak lehetnek. Ted otthon volt, épp az előbb segítették fel Joant az
emeletre, hogy ledőlhessen kicsit, Strike pedig, aki dohányozni akart, de nem
nagyon volt kedve megint a fészerhez, úgy döntött, sétál egyet a kitartóan
zuhogó esőben.



– Igen – felelte Robin. – Joan hogy van?
– Ugyanúgy – válaszolta Strike. Nem nagyon akart erről beszélni. – Azt

írta, beszéljünk át valami Bamborough-st.
– Igen – mondta Robin. – Van jó hír, semmilyen hír, és rossz hír.
– Kezdje a rosszal!
A tenger még mindig háborgott, a kikötő fala fölött magasan csapott a

levegőbe a víz. Strike jobbra fordult, be a városba.
– Az igazságügyi minisztérium nem engedélyezi, hogy beszéljen Creeddel.

Ma reggel jött a levél.
– Aha – bólintott Strike. A szakadó eső azonnal szétoszlatta a cigarettája

kékes füstfelhőjét. – Hát, nem mondhatom, hogy meglepődtem. És mit írnak?
– Bent hagytam az irodában – felelte Robin –, de a lényeg az volt, hogy a

pszichiáterek egybehangzó véleménye szerint jelen pillanatban nem várható,
hogy változtasson a nem együttműködő magatartásán.

– Értem – mondta Strike. – Hát, elég valószínűtlen egy kísérlet volt amúgy
is.

De Robin hallotta a csalódottságot a hangjában, és együtt is érzett. Öt
hónapja dolgoztak ezen az ügyön, gyakorlatilag semmilyen új nyomuk nem
volt, és most, hogy az esély is eltűnt Creed kikérdezésére, Robin úgy érezte,
Strike-kal csak a sekély vízben keresgélnek, míg alig néhány méterre a nagy
fehér cápa érinthetetlenül elslisszol a sötét mélységek felé.

– És megint megpróbálkoztam Amanda White-tal, aki most már Amanda
Laws, aki állítja, hogy látta Margot-t a nyomda ablakában. Aki pénzt akart
azért, hogy beszél velünk, emlékszik? Felajánlottam, hogy kifizetjük a
költségeit, ha hajlandó bejönni az irodába… Londonban él, szóval az úgysem
lesz sok. Most gondolkodik rajta.

– Milyen kedves tőle – mordult fel Strike. – Na és mi a jó hír? – kérdezte.
– Anna rábeszélte a nevelőanyját, hogy találkozzon velünk. Cynthiát.
– Komolyan?
– Igen, de csak őt egyedül. Roy még mindig nem is tud rólunk – mondta

Robin. – Szóval Cynthia a háta mögött beszél velünk.
– Hát, Cynthia is valami – felelte Strike. – És nem is akármi – tette hozzá

rövid gondolkodás után.
A lába a kocsmához vitte, az átázott nadrágszára hidegen tapadt a

megmaradt bokájára.
– És hol találkozunk vele?
– Náluk, a házban nem lehet, mert Roy nem tud róla. Cynthia a Hampton



Court-palotát javasolta, merthogy ott dolgozik mellékállásban
idegenvezetőként.

– Idegenvezetőként? Hm. Erről jut eszembe, Képeslapról van bármi új?
– Ma Barclay ment az Arcképtárba – felelte Robin. – Próbál képeket

csinálni róla.
– És Morris meg Hutchins mit csinálnak? – érdeklődött Strike, miközben

óvatosan elindult felfelé a kocsmához vezető széles, csúszós lépcsőkön.
– Morris Dupla barátnőjét követi, aki semmi rosszat nem csinált eddig…

Duplának tényleg nincs vele szerencséje. Hutchins meg Ugribugrit. És ha
már itt tartunk, a terv szerint jövő pénteken kell Ugribugriról zárójelentést
csinálnunk. Majd én találkozom az ügyféllel, jó?

– Az nagyon jó lenne, köszönöm – válaszolta Strike, és némileg
megkönnyebbülve belépett a Victoryba. Víz csöpögött róla, ahogy levette a
kabátját. – Még nem tudom, mikor fogok tudni visszamenni. Biztos látta, a
vonatközlekedés megszűnt.

– Az iroda miatt ne aggódjon! Intézünk mindent. Különben még nem
végeztem ám a Bamborough-s… ú, várjon csak! – mondta Robin hirtelen.

– Mennie kell?
– Nem, nem, jó így – felelte a lány.
Épp most nyílt ki Elinor Dean ajtaja. A duci, szőke asszony lépett ki rajta

egy kapucnis kabátban, ami szerencsére korlátozta a látóterét is. Robin fürgén
kiszállt a Land Roverből, bezárta az ajtót, és megindult a nyomában, mindezt
telefonálás közben.

– A szőke barátnőnk elindult valahová – jelentette halkan.
– Nem azt mondta, hogy valami jó híre is van Bamborough-ügyben? –

kérdezte Strike.
Közben elért a pulthoz, és egyszerű mutogatással sikerült is rendelnie egy

sört, amit most kifizetett, és ahhoz a sarokasztalhoz ment vele, ahol
Polworthtel ültek a nyáron.

– Van bizony – felelte Robin. Épp befordult egy sarkon a szőke nő
nyomában, aki nem vette észre, hogy követi. – Bár azt mondhatnám, hogy
megtaláltam Douthwaite-et vagy Satchwellt, de azért az is valami, aki
utoljára életben látta Margot-t, nem?

– Maga megtalálta Gloria Contit? – nézett nagyot Strike.
– Azért még ne induljon be nagyon! – figyelmeztette Robin a szakadó

esőben menetelve előre. Úgy tűnt, Elinor csak a boltba megy. Robin már látta
is elöl a Tescót. – Még nem sikerült beszélnem vele, de majdnem biztos



vagyok benne, hogy ő az. Az 1961-es népszámlálásban megtaláltam a
családot: anyuka, apuka, egy idősebb fiú, és egy lány, Gloria, második
keresztneve Mary. Úgy néz ki, most Franciaországban él, közelebbről Nîmes-
ben, és a férje is francia. A „Gloria” nevet nem használja, most Mary Jaubert-
nek hívják. Van Facebook-profilja, de privátra állítva. Egy családfakutató
oldalon keresztül találtam rá. Az egyik angol unokatestvére próbálja a
családfáját felrajzolni. Stimmel a születési idő meg minden.

– Rohadtul remek munka! – mondta Strike. – Tudja, nem vagyok benne
biztos, hogy nem még érdekesebb-e, mint Satchwell vagy Douthwaite. Az
utolsó, aki életben látta Margot-t. És közel is állt hozzá. És az egyetlen élő
ember, aki még Theót is látta.

Strike lelkesedése most nagyon jólesett Robinnak, és csökkentette a
gyanúját is, hogy a nyomozó azért tette hozzá a saját monogramját is egyes
teendőkhöz, mert úgy gondolta, Robin nem tudná megcsinálni.

– Megpróbáltam bejelölni Facebookon – folytatta. – De még nem reagált
rá semmit. Ha nem válaszol, már tudom, melyik cégnél dolgozik a férje, és
arra gondoltam, írok neki egy e-mailt, hogy a feleségét el tudjam érni. De
szerintem előbb diszkrétebb az egyenes úton őt megközelíteni, nem bevonva
másokat.

– Egyetértek – felelte Strike. Ivott egy kortyot a Doom Barjából.
Mérhetetlenül vigasztaló érzés volt itt ülni a meleg, száraz kocsmában, és
Robinnal beszélni.

– És van még valami – mondta Robin. – Azt hiszem, talán sikerült
azonosítanom, mi volt az a furgon, ami elszáguldott a Clerkenwell Greenről
aznap este, amikor Margot eltűnt.

– Micsoda? Hogy csinálta? – nyögte ki döbbenten Strike.
– Karácsonykor az jutott eszembe, hogy amiről a tanúk azt gondolták,

hogy a furgon oldalára festett virág, az lehet, hogy egy nap volt – mesélte
Robin. – Tudja. A Nap. A bolygó!

– Nos, igazából a Nap egy csil…
– Hagyjon már! Tudom, hogy csillag.
A kapucnis szőke hölgy valóban a Tescóba igyekezett, ahogy Robin

gondolta is. Ment utána, és nagyon jólesett az arcába fújó meleg levegő,
ahogy belépett, bár a padló csúszós volt és koszos.

– Volt Clerkenwellben 1974-ben egy biobolt, amelynek a Nap volt a
logója. Megtaláltam egy hirdetésüket a British Library újságarchívumában.
Utánanéztem a cégnyilvántartásban, és sikerült is beszélnem az igazgatóval,



még él. Tudom, ha már nem élne, nem beszélhettem volna vele! – tette hozzá,
nehogy Strike megint kötözködni kezdjen.

– Akkurva életbe, Robin! – Strike háta mögött verte az eső az ablakot. A jó
hírek meg a Doom Bar meglehetősen felvidították. – Ez egészen remek
munka volt!

– Köszönöm – nyugtázta Robin. – És ezt figyelje: azt mondta, hogy kirúgta
a pasast, aki a kiszállítást végezte, 1975 közepén, ha jól emlékszik, merthogy
elkapták gyorshajtásért a céges furgonnal. A nevét is tudta még, Dave
Underwood, de még nem volt időm…

Elinor most hirtelen megfordult a konzerves polcok közepénél, és
megindult vissza, feléje. Robin úgy tett, mint akit teljesen lefoglal, milyen
rizst válasszon. Hagyta, hogy a célszemély elmenjen mögötte, csak azután
fejezte be a mondatot:

– …még nem volt időm őt is megkeresni.
– Hát, magához képest én szégyellhetem magam – szögezte le Strike, és

megdörzsölte a fáradt szemét. Bár most már az egyik vendégszobában
alhatott, nem a kanapén, a régi matrac csak egy nagyon kicsit volt annál
kényelmesebb. A törött rugók a hátába fúródtak és nyikorogtak is,
valahányszor a másik oldalára fordult. – Én legfeljebb azzal büszkélkedhetek,
hogy előkerítettem Ruby Elliot lányát.

– Ruby, aki látta a két veszekedő nőt a telefonfülkéknél? – kérdezett vissza
Robin, és közben a szőke nőt figyelte, aki a bevásárlólistájára pillantott, és
eltűnt a polcok között.

– Az az. A lánya írt egy e-mailt, hogy örömmel beszél velünk, de még nem
állapodtunk meg időpontban. És felhívtam Janice-t is – tette hozzá még
Strike –, leginkább azért, mert nem éreztem, hogy Irene-t el tudnám viselni,
hogy hátha emlékszik ennek az Applethorpe-nak az igazi nevére, de
Dubajban van, hat hétre, a fiánál látogatóban. Az üzenetrögzítője szó szerint
ezt mondja, „Hahó, Dubajban vagyok, Kevinnél hat hétre!” Lehet, írok is
neki, hogy nem túl okos dolog mindenkivel közölni, aki csak felhívja, hogy
épp nincs otthon.

– Na és Irene-t felhívta akkor? – érdeklődött Robin. Elinor most már a
bébiételek között nézelődött.

– Még nem – felelte Strike. – Viszont…
Ebben a pillanatban a telefonja pittyenéséből hallotta, hogy valaki más is

próbálja elérni.
– Robin, lehet, hogy most hív! Visszahívom mindjárt!



Strike átváltott a másik vonalra.
– Cormoran Strike!
– Igen, halló – köszönt be Gregory Talbot. – Én vagyok… Greg Talbot.

Kérte, hogy hívjam vissza.
Gregory hangján mintha aggodalom érződött volna. Nyilván azt remélte,

ha átadja Strike-nak a régi filmet, azzal megszabadul egy problémától.
– Igen, nos, Gregory, nagyon köszönöm, hogy visszahívott. Lenne még

néhány kérdésem, remélem, nem baj.
– Mondja csak!
– Átnéztem az édesapja jegyzetfüzetét, és szeretném tudni, vajon nem

ismert-e, vagy akár csak említett-e az édesapja egy Niccolo Ricci nevű
embert? „Mocsok” néven is ismerték.

– Mocsok Riccit? – kérdezett vissza Gregory. – Nem, nem mondanám,
hogy ismerte. De emlékszem, apa beszélt róla. Valami fejes volt a
szexshopbizniszben, a Sohóban, jóra gondolok?

Úgy hangzott, mintha Gregory valamiféle örömét lelné benne, hogy a
gengszterről beszélhet. Strike találkozott már ezzel a viszonyulással, és nem
is csak a nagyközönség megbabonázott tagjai között. Még a rendőrök,
ügyvédek sem voltak teljesen immunisak az övékkel vetekedő hatalmat,
gazdagságot birtokló bűnözőkkel való kapcsolat izgalmaira. Ismert magas
rangú tiszteket, akik valami csodálatfélével beszéltek arról a szervezett
bűnözésről, amely ellen harcoltak; ügyvédeket, akik egyáltalán nem csak
azért szerettek széles körben ismert, kétes ügyfeleikkel inni, mert remélték,
hogy jó anekdota lesz belőle, amit majd egymás közt mesélhetnek. Strike azt
gyanította, Gregory Talbot számára Mocsok Ricci neve a gyerekkor kellemes
emlékeit hozta elő egy elveszett korszak romantikus figurájaként – amikor az
apja még épeszű zsaru volt és boldog családapa.

– Pontosan ő az – erősítette meg. – Nos, úgy néz ki, Mocsok Ricci ott
sompolygott Margot Bamborough rendelője körül, és a maga édesapja, úgy
tűnik, tudott is erről.

– Komolyan?
– Igen – felelte Strike. – És furcsa nekem, hogy ez az információ sehol sem

szerepel a hivatalos anyagban.
– Hát, apa beteg volt – válaszolt védekezőn Gregory. – Maga is látta a

jegyzetfüzetét. Jóformán azt sem tudta már, mit csinál.
– Ezt értem – folytatta Strike –, de miután jobban lett, hogyan állt a

bizonyítékokhoz, amelyeket még a nyomozás vezetőjeként gyűjtött be?



– Ezt hogy érti?
Gregory most már gyanakvónak tűnt, mintha attól félne, Strike olyan

irányba terelgeti, amerre lehet, hogy nem akar menni.
– Hát, esetleg használhatatlannak tartotta az egészet, vagy…?
– A csillagjegyük alapján zárt ki gyanúsítottakat – felelte halkan Gregory.

– És azt hitte, valami démont látott a vendégszobában! Mégis mit gondol,
hogy viszonyult hozzá? Hát… szégyellte. Nem az ő hibája volt, de sosem
tette túl magát rajta. Vissza akart menni és jóvátenni, de nem hagyták neki,
kizárták az ügyből. A Bamborough-ügy mindent elrontott neki, még az
emlékeit is a rendőrségről. Minden barátja zsaru volt, és még velük sem akart
utána találkozni.

– Bántotta, ahogy bántak vele, gondolom.
– Nem mondanám, hogy… úgy értem, érthető, hogy úgy érezte, nem

bántak vele tisztességesen – felelte Gregory.
– Átnézte valaha a jegyzeteit később, hogy megbizonyosodjék, minden

benne van a hivatalos anyagban?
– Nem tudom. – Gregory most már mintha óvatosabban válaszolt volna. –

Azt hiszem, úgy állt hozzá, hogy jól van, ti megszabadultatok tőlem,
szerintetek én vagyok a nagy probléma, hát csak bogozza ki Lawson.

– Hogy jött ki az édesapja Lawsonnal?
– Nézze, mi ez az egész? – Még mielőtt Strike bármit mondhatott volna,

Gregory folytatta: – Lawson egészen egyértelművé tette apámnak, hogy az ő
ideje lejárt. Nem akarta, hogy láb alatt legyen, nem akarta, hogy akár a
közelébe menjen az ügynek. Lawson megtett mindent, hogy teljesen
hiteltelennek állítsa be apámat, és úgy értem, nem is csak a betegsége miatt.
Emberként is, meg rendőrként is, aki a betegsége előtt volt. Mindenkinek
megmondta, aki a nyomozásban részt vett, hogy tartsák távol magukat
apámtól, még munkaidőn kívül is. Szóval, ha az információ nem jutott el a
helyére, annak legalább annyira Lawson az oka, mint apa. Mit tudom én,
lehet, hogy ő megpróbálta, csak elzavarták.

– Nos, most már értem az édesapja álláspontját – felelte Strike. – Nagyon
nehéz helyzetben volt.

– Igen, pontosan! – vágta rá Gregory kicsit kiengesztelődve, ahogy Strike
remélte is.

– Mocsok Riccire visszatérve – folytatta Strike –, amennyire tudja, az
édesapja sosem volt vele közvetlen kapcsolatban?

– Nem – mondta Gregory. – De a legjobb barátja a rendőrségen igen, a



neve Browning. Ő az erkölcsrendészeten dolgozott. Egyszer razziázott is
Mocsok egyik klubjában, azt tudom. Emlékszem, apa beszélt róla.

– Hol érhető el most Browning? Beszélhetek vele?
– Meghalt – felelte Gregory. – De pontosan miért…?
– Tudni szeretném, pontosan honnan volt az a film, amit átadott nekem,

Gregory.
– Fogalmam sincs! – mondta a férfi. – Anya azt mondja, apa egyszer csak

úgy hazahozta magával.
– Nem emlékszik, mikor történt ez? – kérdezte Strike, és remélte, nem kell

majd a lehető legudvariasabban megkérdeznie, Talbot épelméjű volt-e épp
akkor.

– Akkor lehetett, amikor apa a Bamborough-ügyön dolgozott. Miért?
Strike megacélozta magát.
– Attól tartok, át kellett adnom a filmet a rendőrségnek.
Hutchins vállalkozott, hogy elintézi, aznap reggel, amikor Strike leutazott

Cornwallba. Mivel ő is exrendőr volt, és még mindig jó kapcsolatai voltak
bent, tudta, hová kell bevinnie, hogy biztosan az lássa, akinek látnia kell.
Strike megkérte Hutchinst, hogy Robinnal ne beszéljen a filmről, és azt se
mondja el, mi lett a sorsa. A lány egyelőre még nem tudta, mi volt rajta.

– Micsoda? – szörnyedt el Gregory. – Miért?
– Nem pornó volt – felelte Strike, immár halkabban, mert épp most lépett

be a Victoryba egy idős pár, akik a kinti viharban megzavarodva, csöpögve-
pislogva alig egy méterre álltak az asztalától. – Hanem egy snuff film. Valaki
felvette, ahogy csoportosan megerőszakolnak és halálra késelnek egy nőt.

A vonalban megint döbbent csend hallatszott. Strike figyelte, ahogy az
idős pár a pulthoz csoszog, és az asszony közben leveszi a műanyag
viharsapkáját.

– Konkrétan megölik? – szólalt meg Gregory egy oktávval magasabb
hangon. – Mármint… egészen biztosan igazi?

– Igen – erősítette meg Strike.
Eltökélte, hogy részleteket nem árul el. Látott ő már haldoklókat és

halottakat is: a horrorfilmekben mutatott vérfürdő egyáltalán nem ugyanaz,
márpedig ő még így, hang nélkül se fogja egyhamar elfelejteni a meztelen női
alakot, fején a zsákkal, ahogy a földön rángatózik abban a raktárban, a
gyilkosai pedig végignézik a halálát.

– És gondolom, azt is elmondta, honnan jutott hozzá? – kérdezte Gregory.
A hangján inkább pánik érződött, nem is a düh.



– Attól félek, muszáj volt – felelte Strike. – Sajnálom, de az elkövető
férfiak közt egyesek még életben lehetnek, még meg lehet őket vádolni. Nem
ülhetünk valami ilyesmin.

– De én nem titkoltam el semmit, én nem is tudtam, hogy…
– Nem is akartam azt sugallni, hogy tudta, vagy hogy el akarta volna

titkolni – vágott közbe Strike.
– Mert ha azt gondolják… mi itt gyerekeket nevelünk, Strike…
– Elmondtam a rendőrségnek, hogy ön szabad akaratából adta át nekem, és

nem tudta, mi van a filmen. Akár a bíróságon is tanúskodom, hogy meg
vagyok róla győződve, önnek fogalma sem volt, mi ez ott a padlásán. A
családjának volt negyven-valahány éve megsemmisíteni, és mégsem tették.
Senki nem fogja önt hibáztatni – nyugtatta Strike, bár nagyon jól tudta, hogy
a bulvárlapok nem biztos, hogy így tekintenék a dolgot.

– Féltem, hogy valami ilyesmi fog történni – szólalt meg Gregory, immár
rettentő feszült hangon. – Azóta aggódom, hogy maga először eljött. Hogy
felhánytorgatta ezt az egészet…

– Ön azt mondta, az édesapja örülne neki, ha megoldódna az ügy.
Gregory megint hallgatott, aztán azt felelte:
– Örülne is. De nem az édesanyám lelki békéjének árán, vagy annak az

árán, hogy elveszik tőlünk a nevelt gyerekeinket!
Strike sok mindent válaszolhatott volna erre, és voltak köztük kellemetlen

válaszok is. Egyáltalán nem most először találkozott azzal, hogy valaki biztos
benne, a halottak pontosan annak örülnének, ami az élőknek a legjobban jön.

– Miután megnéztem, mi van ezen a filmen, kötelességem volt átadni a
rendőrségnek. Ahogy mondtam, bárkinek szívesen tanúsítom, hogy ön nem
próbált eltitkolni semmit, és hogy saját szabad akaratából adta át.

Mást nem nagyon lehetett mondani. Gregory egyértelműen nem örült a
fejleményeknek és letette, Strike pedig visszahívta Robint.

A lány még mindig a Tescóban volt, és épp egy csomag mogyorót-
mazsolát, rágógumit és sampont fizetett ki, míg két pénztárral arrébb a
célszemély babahintőport, bébiételt és cumikat vásárolt a szokásos
élelmiszerek mellett.

– Hahó – köszönt be Robin, és elfordulva kinézett a bolt elülső üvegfalán,
míg a szőke hölgy elment mellette.

– Hahó – felelte Strike. – Gregory Talbot volt az.
– És mit…? Ó, persze! Mi volt azon a filmen? – kérdezte Robin hirtelen

érdeklődéssel, és követte a szőke hölgyet ki a boltból. – Nem is kérdeztem.



Sikerült beüzemelnie a vetítőt?
– Sikerült – válaszolta Strike. – A filmet majd elmesélem, amikor

találkozunk. Viszont figyeljen, valami mást is akartam. Mocsok Riccit hagyja
csak rám, jó? Már megkértem Shankert, hogy nézzen körbe kicsit. És nem
akarom, hogy maga elkezdje keresni, vagy kérdezősködni róla.

– De miért ne lehetne…?
– Nem hallotta, mit mondtam?
– Jól van, nyugodjon meg! – védekezett meglepetten a lány. – De hát Ricci

már tuti vagy kilencven-valahány…
– De vannak fiai – vágott közbe Strike. – Akiktől még Shanker is fél!
– Ó! – nyögte ki Robin, aki tökéletesen értette, mit is jelent ez.
– Pontosan. Akkor megértett?
– Meg – biztosította Robin.
Miután Strike letette a telefont, Robin visszament Elinor nyomában a nő

sorházához az esőben. Az ajtó becsukódott a nő mögött, Robin pedig
visszaült a Land Roverbe, megette az aszalt gyümölcsöt és mogyorót, és
figyelte tovább a házat.

A Tescóban az jutott eszébe, nem lehet-e gyerekfelügyelő ez az Elinor,
abból ítélve, hogy miket vásárolt; de ahogy a délutánból lassan este lett, nem
érkeztek szülők felügyeletre beadandó gyerekekkel, és gyereksírás sem
hallatszott a csendes utcán.
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A zsarnok úr, bűbájt használva fel,
gonosz varázslatot, Sötét Erőt
egy sziklatömlöcébe zárta el…
Ott rettentően megkínozta őt,

és fájdalomban teltek napjai…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Most, hogy a Stoke Newington-i szőke hölgy is megfigyelendő személlyé
vált, a Ravaszdi-ügy két vagy három embert igénylő munkává változott. A
nyomozóiroda most már Elinor Dean házát is figyelte, nem csak Ravaszdi
főnökének és magának Ravaszdinak a mozgását, aki továbbra is élte az életét,
és élvezte a zsíros fizetését, amelyet senki sem tartott megérdemeltnek; de
arról továbbra sem kotyogott ki semmit, mivel tartja sakkban a főnökét.
Dupla közben tovább fizette őket, hogy figyeljék a barátnőjét: úgy tűnt,
inkább kétségbeesésből, mint reménykedve. Képeslap pedig gyanúsan
elhallgatott. Egyetlen gyanúsítottjuk, a Nemzeti Arcképtár bagolyszerű
idegenvezetője eltűnt a munkahelyéről.

– Nagyon remélem, hogy csak influenzás, és nem ölte meg magát –
mondta Robin Barclay-nak péntek délután, amikor összefutottak az irodában.
Strike még mindig nem tudott visszajönni Cornwallból, és Robin épp az
előbb kísérte ki az Ugribugri-ügy ügyfelét az irodából. Kelletlenül fizette ki a
jelentős végső számlát, mert csak az derült ki a nyomozásból, hogy a West
End-i táncos, akibe ez a haszontalan lánya belebolondult, egy tiszta életű,
monogám és minden bizonnyal heteroszexuális fiatalember.

Barclay épp a heti számlákat adta le Patnek, és már indult volna Ravaszdi
éjszakai megfigyelését átvenni. Meglepetten nézett Robinra.

– Há’ ugyan mér ölte volna meg magát?
– Mit tudom én – felelte Robin. – Az utolsó üzenete elég pánikolósan



hangzott. Lehet, hogy azt hitte, azért vagyok ott, hogy kérdőre vonjam, a
kezemben a lapokkal, amiket küldött.

– Alunnia kéne egyet – javasolta Barclay.
Robin a vízforralóhoz indult.
– Én most nem kérek! – szólt utána a skót. – Át kell vegyem Andytől

harminc perc múlva. Mos’ megin’ Pimlicóba’ vagyunk, figyeljük Dupla
csaját, aki sose megy el senki mással.

Pat kiszámolt néhány tízfontost Barclay-nak, akihez inkább türelemmel,
mint kedvesen viszonyult. Robin után Pat kedvence továbbra is Morris
maradt. Robin összesen csak háromszor találkozott a férfival az új évben:
kétszer egy megfigyelési munkán, amikor egymást váltották, egyszer pedig
amikor az bejött az irodába a heti jelentését leadni. Ekkor nagyon nem
szívesen nézett Robin szemébe, és kizárólag munkáról beszélt. Robin
remélte, ez a változás végleges lesz.

– Ki a következő ügyfél a várólistánkon, Pat? – kérdezte Robin
kávékészítés közben.

– Mos’ nincs elég emberünk még egy ügyhöz – jelentette ki Barclay, és
zsebre vágta a pénzét. – Amíg Strike nincsen.

– Vasárnap jön vissza, már ha járnak a vonatok – felelte Robin, és letette
Pat asztalára a nő kávéját. Cynthia Phippsszel azt beszélték meg, a következő
hétfőn találkoznak a Hampton Court palotában.

– A hónap végén haza akarok menni egy hétvégére – közölte Barclay
Pattel, mert Strike távollétében az irodavezető dolga volt a beosztás
elkészítése. Pat már nyitotta is meg a dokumentumot a számítógépén, Barclay
pedig hozzátette: – Még most gyorsan, amíg nem kell útlevél.

– Hogyhogy útlevél? – kérdezte a kimerült Robin. Leült a kávéjával a
kanapéra a külső irodában. Szigorúan véve pillanatnyilag már nem dolgozott,
de képtelen volt összeszedni az erőt, hogy hazamenjen.

– Skót függetlenség, Robin! – nézett rá Barclay felvonva a vastag
szemöldökét. – Én tudom, hogy maguk, angolok kábé észre se veszik, de az
„Egyesült” Királyság hamarosan felbomolhat ám!

– De azért csak nem fog, nem? – kérdezte Robin.
– Akiket én ismerek, azok mind igennel szavaznak szeptemberben. Egy

régi iskolai haverom „angol seggnyalónak” nevezett, amikor legutóbb otthon
voltam. Seggfej. Többet nem fog – morogta Barclay.

Amikor a skót elment, Pat Robinhoz fordult:
– Hogy van a nagynénje?



Robin tudta, hogy Pat Strike-ra gondol, mert sosem mondta ki a főnök
nevét, ha nem volt muszáj.

– Nagyon rosszul – felelte. – Túl rosszul a kemoterápiához is.
Pat bedugta a szájába az elektromos cigarettáját, és gépelt tovább.
– Itt volt egyedül karácsonykor fent – szólalt meg egy idő után.
– Tudom – bólintott Robin. – Mesélte, maga milyen kedves volt. Hogy

hozott neki levest. Nagyon hálás volt ám érte.
Pat szusszant egyet. Robin ivott egy korty kávét, és remélte, így hamarosan

lesz elég ereje felállni a kanapéról, és elindulni a metróhoz. Pat megint
megszólalt:

– Aszittem volna, neki aztán csak van, ahová mehet, a lakásán kívül.
– Hát, elég ronda influenzán ment át – mondta Robin. – Nem akart

megfertőzni másokat.
De miközben elmosta a csészéjét, belebújt a kabátjába, elköszönt Pattől és

elindult lefelé a lépcsőn, Robin azon kapta magát, hogy ezen a kis
beszélgetésen tűnődik. Gyakran elgondolkodott már azon a számára
érthetetlen ellenségességen, amellyel Pat látszólag viseltetett Strike iránt.
Ahogy most beszélt, abból egyértelműen kiderült, hogy Pat úgy képzelte,
Strike valahogy immunis a magányosságra és sérülékenységre, Robin pedig
nem értette, miért, mert Strike sosem titkolta, hol lakik, és hogy nem osztja
meg ott az ágyát senkivel.

Megcsörrent a telefonja. Mivel látta, hogy ismeretlen szám, és még jól
emlékezett rá, hogy legutóbb Tom Turvey volt a vonal végén, Robin megállt
a Tottenham Court Road metrómegálló előtt, és némi aggodalommal vette
fel.

– Haló, Robin Ellacott? – kérdezte egy manchesteri kiejtésű hang.
– Az vagyok – felelte.
– Hahó! – köszönt a hívó, egy nő, kicsit ideges hangon. – Akkor maga

akart Dave Underwoodról beszélni. Én a lánya vagyok.
– Jaj, igen! – vágta rá Robin. – Nagyon köszönöm, hogy felhívott!
Dave Underwood volt, aki a biobolt kiszállításait intézte a furgonnal

Margot Bamborough eltűnésének idején. Robin az interneten talált rá a
címére, és három nappal ezelőtt írt neki egy levelet, de nem számított ilyen
gyors válaszra. Mostanra már hozzászokott, hogy az emberek általában rá se
hederítenek a Margot Bamborough-ról szóló üzeneteire.

– Kicsit megdöbbenést okozott a maga levele! – mondta a nő a telefonban.
– Az van, hogy apa nem tud magával beszélni. Három hete gégemetszést



kellett rajta végezni.
– Ezt nagyon sajnálom – szúrta közbe Robin. Az ujjával dugta be a másik

fülét, hogy a forgalom zaját kiszűrje.
– Kösz – nyugtázta a nő. – De most egyébként itt van velem, és azt

mondja, mondjam meg… nézze, ugye, nem fog ezért bajba kerülni most?
– Nem, dehogy – felelte Robin. – Ahogy a levelemben írtam, csak arról

van szó, hogy kizárhassuk a furgont a nyomozásból.
– Akkor jó – mondta Dave lánya. – Hát, tényleg ő volt az. Hihetetlen, hogy

maga rájött, mert hát mindenki megesküdött, hogy egy virág volt a furgon
oldalán, hát nem? Apa örült is neki akkor, mert azt hitte, bajba fog kerülni, de
évekig bánta is a dolgot. Rosszfelé indult el egy kiszállításra, és azért hajtott
át olyan gyorsan a Clerkenwell Greenen, mert próbált ledolgozni a késésből.
Csak nem akarta mondani, mert a főnök épp aznap reggel teremtette le, hogy
nincsenek ott időben a kiszállítások. Látta az újságban, hogy azt hiszik, lehet,
hogy Dennis Creed volt, ő meg… hát tudja. Senki nem szeret ilyesmibe
keveredni, hát nem? És aztán minél tovább nem szólt, azt gondolta, annál
rosszabbul fog kinézni, hogy nem jelentkezett már azonnal.

– Értem – felelte Robin. – Igen, meg tudom érteni. Nos, ez nagyon sokat
segített. És miután kiszállította a dolgokat…?

– Igen, hát rögtön visszament a boltba, ahol rögtön le is szúrták, mert csak
kinyitották a furgont, és látták, hogy rossz rendelést vitt ki. Mehetett vissza
azonnal.

Ezek szerint Margot Bamborough nyilván nem volt a biobolt furgonjában.
– Hát, nagyon köszönöm, hogy felhívtak – mondta még egyszer Robin –,

és kérem, köszönje meg az édesapjának az őszinteségét! Ez nagy segítség
most.

– Nagyon szívesen – felelte a nő, aztán még mielőtt Robin letehette volna,
gyorsan megkérdezte: – Maga az a lány, akit a shacklewelli hasfelmetsző
megkéselt?

Robin agyán egy pillanatra átfutott, hogy letagadja, de hát a Dave
Underwoodnak küldött levelet az igazi nevén írta alá.

– Én vagyok – válaszolta, de nem olyan kedvesen, mint az információt
megköszönő szavakat. Nem szerette, ha mások úgy tekintenek rá, mint „a
lány, akit a shacklewelli hasfelmetsző megkéselt”.

– Hú! Mondtam apának, hogy az maga volt. Hát, Creed legalább nem
kaphatja el, nem?

Már szinte vidáman mondta. Robin helyeselt, megint megköszönte neki a



segítséget, letette a telefont, és lement a lépcsőn a metróba.
Hát, Creed legalább nem kaphatja el, nem?
Ez a jókedvű elköszönés járt Robin fejében lefelé menet a metróba. Csak

azok tudtak ilyen könnyedén beszélni erről, akik még sosem érezték azt a
vakrémületet, sosem kerültek szembe nyers erővel és acéllal, akik sosem
hallottak disznószerű szuszogást a fülükben, vagy láttak elhomályosult
tekinteteket símaszkok szemréseiben, akik nem érezték, ahogy felhasad a
bőrük, és ők mégis alig érzik a fájdalmat, mert olyan közel van hozzájuk a
halál, hogy az orrukban érzik a bűzös leheletét.

Robin a válla fölött hátrapillantott a mozgólépcsőn, mert mögötte egy
figyelmetlen utas folyton hozzáért az aktatáskájával a lába hátsó részéhez.
Időnként szinte elviselhetetlennek találta még a véletlen fizikai kapcsolatot is
a férfiakkal. A mozgólépcső aljára érve gyors léptekkel távozott is a mögötte
jövő közeléből. Hát, Creed legalább nem kaphatja el, nem? Mintha ez az
„elkapás” csak olyan lett volna, mint a fogócskában.

Vagy attól tűnt Robin valahogy nem egészen emberinek a telefonáló nő
szemében, hogy benne volt az újságokban? Ahogy leült két nő közé a
metrókocsiban, a gondolatai megint Pat felé kanyarodtak, és az irodavezető
meglepődéséhez, hogy Strike-nak nem volt hová mennie betegen, és nem
viselte gondját senki. Az ő ellenszenvének is ez állhat vajon a hátterében? Az
a gondolat, hogy az újságban benne lenni sérthetetlenséget jelent?

Amikor negyven perccel később, kezében bevásárlószatyorral, és nagy
örömmel, hogy ma korán lefeküdhet, belépett az albérletébe, nem talált
otthon senkit Wolfgangon kívül, aki izgatottan üdvözölte, aztán olyan
nyüszítésbe fogott, ami a teli hólyagot szokta jelezni. Robin egy sóhajjal
megkereste a pórázát, és gyorsan levitte egy kis sétára a ház körül. Utána már
túl fáradt volt rendes vacsorát főzni, csak csinált egy rántottát, és megette egy
kis pirítóssal a híradó közben.

Épp fürdővizet engedett, amikor megint csörgött a telefonja. Kicsit el is
szontyolodott, látva, hogy az öccse, Jonathan hívja, aki utolsó éves volt a
manchesteri egyetemen. Robin nagyon is jól tudta, mit akar.

– Hahó, Jon! – vette fel a telefont.
– Hahó, Robs! Nem válaszoltál az üzenetre!
Robin azt is nagyon jól tudta, miért nem válaszolt. Jonathan aznap reggel

írt, amíg ő Dupla barátnőjét figyelte: a lány épp ártatlanul kávézott szigorúan
csak egy Stieg Larsson-regény társaságában. Jon azt szerette volna tudni, ő
meg egy lány barátja alhatnak-e Robinnál a február 14-ei hétvégén.



– Bocs – felelte az öccsének –, tudom, csak nagyon elfoglalt voltam ma.
De őszintén szólva nem tudom, Jon, nem tudom, mit tervez Max…

– Hát csak nem bánja, ha a te szobádban pecózunk, nem? Courtney még
sose volt Londonban! Lesz egy stand up-est, amire el akarunk menni
szombaton. A Bloomsbury Színházban.

– És ez a Courtney a barátnőd? – kérdezte Robin, most már mosolyogva.
Jonathan mindig is féltékenyen őrizte a szerelmi élete részleteit a család előtt.

– Hogy a barátnőm-e? – ismételte gúnyosan Jonathan, de Robinnak az volt
az érzése, valójában örül a kérdésnek, és úgy vette, ez a válasz „igennek”
minősül.

– Megkérdezem Maxtől, jó? És holnap visszahívlak – ígérte Robin.
Amint Jonathant lerendezte, és elég vizet is engedett már a kádba, bement

a szobájába a pizsamájáért, fürdőköpenyéért, és valami olvasnivalóért. A
Paradise Park démona ott volt betéve a polcon szépen sorakozó regények
tetejére. Egy pillanatnyi habozás után fogta és bevitte magával a
fürdőszobába, és közben megpróbálta elképzelni, ahogy lefekvéshez
készülődik a szobában az öccsével és még egy ismeretlen lánnyal. Talán prűd
lenne, begyöpösödött, koravén? Ő sosem fejezte be az egyetemet: az
idegenek padlóin „pecózás” sosem volt része az életének, és miután a
kollégiumában erőszakolták meg, sosem érzett késztetést, hogy olyan helyen
aludjon, ahol nem tudhat az irányítása alatt minden részletet.

Robin boldogan felsóhajtott, ahogy belemerült a forró vízbe. Hosszú hét
volt ez, órákig ült a kocsiban, vagy bandukolt az utcán az esőben Ravaszdi
vagy Elinor Dean nyomában. Lehunyta a szemét, élvezte a víz forróságát, az
olcsó habfürdő szintetikus jázminillatát, és a gondolatai megint Dave
Underwood lányára terelődtek.

Hát, Creed legalább nem kaphatja el, nem? A sértőn tréfás hangnemet
félretéve az már fontosnak tűnt neki, hogy a nő, bár évek óta biztos lehetett
benne, hogy nem Creed vezette a nappal díszített furgont, azt mégis biztosra
vette, hogy ő rabolta el Margot-t.

Mert Creed persze nem mindig használta a furgont. Két nőt is megölt már
azelőtt, hogy egyáltalán munkát kapott volna a vegytisztítóban, és még akkor
is képes volt meggyőzni nőket, hogy maguktól besétáljanak az alagsori
lakásába, amikor a jármű már a rendelkezésére állt.

Robin kinyitotta a szemét, fogta A Paradise Park démonát, és kinyitotta
azon az oldalon, ahol abbahagyta az olvasását. Jól feltartotta a könyvet, hogy
ne érjen a forró, habos vízbe, és folytatta.



 
1972 szeptemberében egy este történt, hogy Dennis Creed főbérlője
első alkalommal látta Dennist, amint egy nőt hozott az alagsori
lakásába. Creed tárgyalásán azt vallotta, hogy éjfél felé hallotta,
hogy „nyikordul” a kapu, kinézett a hálószobája ablakából az
alagsorba vezető lépcsőre, és látta Creedet egy nővel, aki „kicsit
ittasnak tűnt, de azért tudott rendesen járni”; bementek a házba.

Amikor rákérdezett Creednél, ki volt ez a nő, azt a valószínűtlen
magyarázatot kapta, hogy a vegytisztító egy rendszeres ügyfele.
Creed azt állította, véletlenül futott össze a részeg nővel az utcán,
és hogy az könyörgött neki, hadd hívjon egy taxit az ő lakásából.

Valójában Violet azt látta, ahogy Dennis a munkanélküli Gail
Wrightmant terelgeti be a lakásába, akit aznap este felültetett a
barátja, mert nem ment el a találkozójukra. Wrightman fél
tizenegykor jött el a shoreditchi Tücsök bárból, és akkorra már több
erős koktélt is elfogyasztott. Többen láttak egy személyleírásának
megfelelő nőt beszállni egy fehér furgonba nem messze a bártól.
Cooper egy barna hajú nőt látott világos színű kabátban bemenni
Creed lakásába aznap este; ezen kívül senki sem látta Gail
Wrightmant, miután a Tücsökből eljött.

Creed ekkorra tökéletesre csiszolta a sebezhetőség látszatát,
amely különösen a főbérlőjéhez hasonló idősebb nőknél volt
hatásos, és azt a kedélyes, meghatározatlan szexualitású figurát,
amely a részeg és magányos nőknél működött jól. Később azt
vallotta, hogy a Tücsökben találkozott Wrightmannel, Nembutalt
tett az italába, majd megvárta kint a bár előtt, ahol a zavarodott, a
lábán is alig álló nő hálásan elfogadta az ajánlkozását, hogy
hazaviszi.

Cooper elhitte a magyarázatát, hogy a nő a vegytisztító ügyfele
volt, aki taxit akart hívni, „mert nem volt okom kételkedni benne”.

Valójában Gail Wrightman ekkor már ott hevert betömött szájjal
a radiátorhoz láncolva Creed hálószobájában, és ott is maradt, amíg
Creed meg nem fojtotta 1973 januárjában. Ennél hosszabb ideig
egyetlen áldozatát sem hagyta életben, ez is megmutatta, mennyire
bízott abban, hogy az alagsori lakása már teljesen biztonságos hely,
ahol a lebukás veszélye nélkül erőszakolhat és kínozhat bárkit.

Nem sokkal karácsony előtt azonban főbérlője lement Creedhez



valami triviális indokkal, és Cooper a tanúvallomásában azt
mondta: „Meg akart szabadulni tőlem, láttam rajta. És mintha
valami csúf szag is lett volna ott, de hát a szomszédban már azelőtt
is akadtak bajok a szennyvízcsatornával. Azt mondta, most nem ér
rá beszélgetni, mert telefonhívást vár.”

„Emlékszem, hogy karácsonykor mentem le, mert még
kérdeztem is tőle, miért nem rakott ki egyetlen karácsonyi lapot se.
Azt tudtam, hogy nincs sok barátja, de gondoltam, azért valakinek
csak eszébe jutott már, hát micsoda szégyen! A rádióban a ’Long-
Haired Lover from Liverpool’ ment, jó hangosan, arra is
emlékszem, de ez nem volt szokatlan, hát Dennis szerette a zenét.”

Cooper váratlan látogatása szinte biztos, hogy megpecsételte
Wrightman sorsát. Creed később elmondta egy pszichiáternek,
hogy már azon gondolkodott, a belátható jövőben még megtartja
Wrightmant „háziállatként”, hogy ne kelljen további
emberrablásokkal járó kockázatot vállalnia, de ekkor átgondolta a
dolgot, és úgy döntött, „véget vet a szenvedéseinek”.

Creed 1973. január 9-én, éjszaka gyilkolta meg Wrightmant.
Azért választotta ezt az időpontot, mert Vi Cooper ekkor három
napra elutazott egy beteg rokonát meglátogatni. Creed a
fürdőkádban levágta Wrightman fejét és kezeit, majd a holttest
maradékát egy ponyvába tekerve a furgonjával éjszaka az eppingi
erdőbe vitte, ahol nem túl mélyre elásta. Otthon aztán lefőzte a húst
Wrightman fejéről és kezeiről, a csontokat pedig porrá törte, ahogy
Vera Kenny és Nora Sturrock holttestével is csinálta, a port pedig
az ágya alatt tartott, berakásos ébenfa dobozkában raktározta el.

Amikor Violet Cooper hazaért a Liverpool Road-i házba, azt
vette észre, hogy a „csúf szag” eltűnt az alagsori lakásból, és ebből
arra következtetett, hogy a szennyvízcsatornát megjavították.

A főbérlő asszony és albérlője visszatértek vidám közös
estéikhez, az iszogatáshoz és a lemezekre énekléshez. Valószínű,
hogy Creed ekkor azzal kísérletezett, hogy Vi-t is elkábítsa
valamivel. Cooper később azt vallotta, azokon az estéken, amikor
Dennis is felugrott egy pohárkára lefekvés előtt, gyakran olyan
mélyen aludt, hogy még másnap reggel is kábának érezte magát.

Wrightman holtteste majd négy hónapig hevert a földben, míg
egy kutyasétáltató fel nem fedezte: a terrierje kiásott és odavitt neki



egy combcsontot. A holttest bomlása, a fej, a kezek, minden
ruházat hiánya szinte lehetetlenné tette az azonosítást, hisz az adott
körülmények között a szövettipizálás is csak nagy nehézségekkel
végezhető el. Csak Creed letartóztatása után, amikor a nappalija
padlódeszkái alatt megtalálták Wrightman fehérneműit, harisnyáját,
és egy opálgyűrűt, amelyet a családja az övéként azonosított, tudták
a nyomozók Wrightman meggyilkolását is hozzáadni az ellene
felhozott vádak listájához.

Gail húga sosem adta fel a reményt, hogy a nővére még életben
lehet. „Nem tudtam elhinni, csak amikor a saját szememmel láttam
a gyűrűjét. Addig a pillanatig komolyan azt hittem, valami
félreértés történt. Csak mondogattam anyának és apának, hogy haza
fog jönni. Nem tudtam elhinni, hogy van a világon ilyen gonoszság,
és hogy a nővérem tényleg össze is akadt vele.”

„Ez nem is ember! A tárgyalás alatt játszott velünk, az áldozatok
családjaival. Mosolygott meg integetett nekünk minden reggel. A
szülőkre nézett, vagy a testvérre, vagy aki ott volt, amikor csak a
rokonuk neve elhangzott. Aztán később, miután már elítélték,
mindig csak egy kicsit többet mondott, meg még egy kicsit többet,
és nekünk ezzel kellett együtt élnünk évekig, ez lebegett a fejünk
felett, hogy mit mondott Gail, hogy könyörgött neki. A saját két
kezemmel gyilkolnám meg ezt a pasast, ha képes lennék rá, de
sosem tudnék annyi szenvedést okozni neki, mint amennyit ő
okozott Gailnek. Ez nem képes emberi érzésekre, hát nem? Az
ember csak…

 
Hangos csattanás hallatszott az előszobából, és Robin olyan hirtelen ült fel,
hogy a víz ki is loccsant a kád széle fölött.

– Csak én vagyok az! – kiabált fel Max szokatlanul vidám hangon, aztán
Robin hallotta, ahogy Wolfgangot is üdvözli: – Na heló, te! Iiigen, iiigen,
heló…

– Hahó! – kiabált vissza Robin. – Már elvittem sétálni!
– Nagyon köszönöm! – felelte Max. – Jöjjön, ünnepeljen velem!
Robin hallotta, ahogy Max feljön a lépcsőn. Kihúzta a dugót, de ott maradt

a kádban, amíg lefolyt a víz. Pattanós buborékok borították, de még befejezte
a fejezetet.
 



Az ember csak imádkozni tud, hogy valóban létezzen a pokol.”
Creed 1976-ban azt mondta Richard Merridan

börtönpszichiáternek, hogy Wrightman holttestének felfedezése
után megpróbált „meglapulni”. Azt is bevallotta az orvosnak, hogy
egyszerre érzett vágyat a hírhedettség iránt és félelmet, hogy
elfogják.

„Szerettem a Mészárosról olvasni az újságban. Azért temettem el
őt is az eppingi erdőben, mint a többit, mert azt akartam, hogy az
emberek tudják, ezt mind ugyanaz a valaki csinálta, de tudtam,
hogy ezzel mindent kockára teszek, hogy nem variálom a mintát.
Ezek után, hogy Vi meglátott vele, meg lejött a lakásba, hogy ő is
ott volt még, azt gondoltam, jobb, ha egy ideig csak kurvákat
csinálok, és meglapulok.”

De a döntése, hogy „kurvákat csinál”, alig néhány hónappal
később elvezetett ahhoz az esethez, amikor Creed a legközelebb állt
ahhoz, hogy elfogják.

 
Ezzel ért véget a fejezet. Robin kiszállt a kádból, feltörölte a kiloccsant vizet,
belebújt a pizsamájába és fürdőköpenyébe, aztán felment a nappaliba, ahol
Max a kanapén ülve tévézett éppen, és valami egészen üdvözült boldogság
áradt belőle. A gazdája jókedve mintha Wolfgangra is átragadt volna, mert
úgy üdvözölte Robint, mintha az hosszú utazásról tért volna haza, és nekiállt
lenyalni a bokájáról a fürdőolajat, míg a lány rá nem szólt kedvesen, hogy
hagyja abba.

– Van munkám! – közölte Max, és lenémította a tévét. Két pezsgőspohár
és egy üveg álltak előtte a dohányzóasztalon. – Második főszereplő, új
drámasorozat, BBC One. Igyon egy pohár pezsgőt!

– Ez fantasztikus, Max! – Robin igazán nagyon örült ennek.
– Igen – bólintott a főbérlője ragyogva. – Figyeljen, mit gondol, ez a maga

Strike-ja eljönne egyszer vacsorára? Egy veteránt fogok játszani. Jó lenne
beszélni valakivel, aki tényleg szolgált a seregben.

– Biztosan eljön – felelte Robin, és remélte, hogy így van. Strike és Max
sosem találkoztak még. Elfogadta a felé nyújtott pezsgős poharat, leült, és
koccintásra emelte. – Gratulálok!

– Köszönöm – mondta Max, és az övéhez koccintotta a poharát. – Majd
főzök, ha Strike eljön. Nagyon jót is fog tenni. Többet kell emberekkel
találkoznom. Kezdek olyan „mindig is nagyon magának való volt” pasassá



válni, amilyeneket a hírekben szoktak mutatni.
– És én leszek az ostoba lakótársa – vágta rá Robin, mert még mindig Vi

Cooperen járt az esze –, aki szerint maga nagyon kedves ember volt, és aki
sosem csodálkozott el, hogy már megint miért szögeli vissza a
padlódeszkákat.

Max elnevette magát.
– És magát még nálam is jobban fogják hibáztatni – folytatta most ő –,

mert mindig ez van. A nők, akik nem veszik észre… jó, mondjuk, tényleg
van, aki… ki volt az a pasas Amerikában, akinek a feleségének mindig
kaputelefonon kellett beszólnia, mielőtt beengedte volna a garázsba?

– Jerry Brudos – vágta rá Robin. Brudost említették A Paradise Park
démonában is. Creedhez hasonlóan ő is női ruhát viselt az egyik áldozata
elrablásakor.

– Rohadtul szociális életet kéne élnem újra – folytatta Max. Az alkohol és
a jó hír hatására most közvetlenebb volt, mint eddig bármikor. – Csak olyan
szarul éreztem magam, amióta Matthew lelépett. Folyton azon
gondolkodtam, nem kéne-e inkább eladni ezt a házat, és továbblépni.

Robin gondolta, hogy az enyhe pánikérzés az arcára lehetett írva, mert
Max gyorsan hozzátette:

– Ne aggódjon, nem fogom. De majd beledöglöttem, hogy itt lakom.
Valójában csak miatta vettem ezt meg. „Fektesd ingatlanba, az ingatlanon
nem lehet veszíteni!”, ezt mondogatta nekem.

Egy pillanatra úgy tűnt, mintha még akarna mondani valamit, de ha így is
volt, úgy döntött, mégsem mond.

– Max, akartam valamit kérdezni – kezdte Robin –, de semmi baj, ha
nemet mond. Az öcsémnek és a barátnőjének kellene egy hely, ahol
elalhatnak Londonban a február 14-ei hétvégén. De ha nem…

– Ne hülyéskedjen már! – szakította félbe Max. – Alhatnak ezen itt – és
meglapogatta a kanapét. – Kinyitható.

– Ó – nézett nagyot Robin, mert ezt nem tudta. – Hát, ez remek.
Köszönöm.

A pezsgőtől és a forró fürdőtől Robin hihetetlenül álmos lett, de azért egy
ideig még beszélgettek Max új drámasorozatáról, míg a lány végül elnézést
kért, hogy most már tényleg le kell feküdnie.

Ahogy bebújt a takaró alá, Robin úgy döntött, már nem kezd el egy új
fejezetet a Creed-könyvből. Jobb, ha bizonyos dolgokkal nem tömi az ember
a fejét, ha épp aludni akar. Csakhogy miután lekapcsolta az olvasólámpáját,



azt tapasztalta, hogy az agya nem hajlandó leállni. Az iPodjáért nyúlt.
Sosem hallgatott zenét fülhallgatóval, csak ha tudta, hogy Max is otthon

van. Egyes élmények mindörökre belevésik az emberbe, milyen fontos, hogy
képes legyen reagálni, hogy tudja előre, ha valami készül. De most, hogy a
bejárati ajtón mindkét zár biztonságosan rá volt fordítva (Robin ellenőrizte is
ezt, ahogy minden este), és a lakótársa és annak kutyája is csak néhány
másodpercnyire voltak tőle, Robin bedugta a fülébe a fülhallgatót, és véletlen
sorrendű lejátszásra állította azt a négy Joni Mitchell-lemezt, amelyeket azóta
megvett (inkább zenére költött, mint még egy olyan parfümre, amely majd
nem tetszik neki).

Néha, ha Mitchellt hallgatott (mostanában elég gyakran), el tudta képzelni,
ahogy Margot Bamborough mosolyog rá ezen a zenén keresztül. Margot
mindörökre megdermedt huszonkilenc éves korában, küszködve, nehogy
legyűrje az élet – mert az bonyolultabbnak bizonyult, mint akkor képzelte,
amikor kitalálta, hogy az eszével, kemény munkával igenis kiemelkedhet a
szegénységből.

Most egy ismeretlen dal szólalt meg a fülében. A szöveg egy szerelmi
viszony végéről mesélt. Egyszerűbb, közvetlenebb szöveg volt, mint sok más
Joni Mitchell-dalé, alig volt benne metafora vagy költőiség. Last chance
lost/The hero cannot make the change/Last chance lost/The shrew will not be
tamed.{8}

Robin Matthew-ra gondolt, aki képtelen volt elfogadni egy olyan feleséget,
aki többet akart az élettől, mint egyenletesen haladni felfelé az ingatlanlétrán,
és képtelen volt feladni a szeretőjét, aki valójában mindig is jobban illett az ő
ideáljaihoz, ambícióihoz, mint Robin. Akkor ettől most ő lett a makrancos
hölgy, aki egy olyan karrier mellett kardoskodik, amely rajta kívül mindenki
más szerint hiba?

Ahogy ott feküdt a sötétben, és hallgatta Mitchell késői lemezein mélyebb,
rekedtebb hangját, egy ötlet, amely már egy-két hete ott sompolygott a
gondolatai között, most erőszakkal az előtérbe tört. Akkor bukkant fel
először, amikor az igazságügyi minisztérium levelét elolvasta, amelyben
elutasítják Strike kérelmét, hogy beszélhessen a sorozatgyilkossal.

Strike elfogadta a minisztérium döntését, ahogy Robin is elfogadta, hisz a
legkevésbé sem szerette volna súlyosbítani az áldozatok családjának
szenvedését. És mégis – az az ember, aki esetleg megmentheti Annát az élete
végéig elhúzódó fájdalomtól, bizonytalanságtól, még mindig életben van. És
ha Irene Hickson alig várta, hogy Strike-kal beszélhessen, vajon Creed nem



lenne még ennél is lelkesebb, több évtizednyi hallgatás után?
Last chance lost/the hero cannot make the change.{9}

Robin hirtelen felült, kihúzta a füléből a fülhallgatókat, és újra felkapcsolta
az olvasólámpát. Aztán a jegyzetfüzete és tolla után nyúlt, amelyeket
mostanában mindig ott tartott az ágy mellett.

Semmi szükség rá, hogy elmondja Strike-nak, miben mesterkedik. És el
kell fogadni, hogy a tettei talán visszaütnek a nyomozóirodára. De ha nem
próbálná meg, egész életében nem hagyná nyugodni a gondolat, hogy vajon
nem lett volna-e mégis mód Creedet elérni.
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…nincs oly tan és nincsen oly tudás,
mely orvosolni tud ily földöntúli Kínt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Végre helyreállt a vasúti közlekedés Cornwall és London között. Strike
összecsomagolt, de megígérte a nagynénjének és nagybátyjának, hogy
hamarosan ismét jön. Joan csak némán kapaszkodott belé a búcsúzáskor.
Hihetetlen, de Strike úgy érezte, bár inkább ez is olyan érzelmi zsarolással
telített búcsúzás lenne, amilyenek korábban annyira bosszantották.

A londoni vonaton ülve Strike mintha a saját hangulatát látta volna
tükröződni a sáros, szélben hajladozó fákkal tarkított téli táj képében, és csak
bámult ki rá a koszos ablakon keresztül. Joan állapotának ez a lassú leromlása
egészen máshogy érintette, mint a halálnak számára már ismerős fajtái,
majdnem mind nem természetes módok. Katonaként és nyomozóként
hozzászokott, hogy minden figyelmeztetés nélkül kelljen napirendre térnie
egy emberi lény brutális eltűnése felett, el kelljen fogadnia a hirtelen
ürességet a világban, ahol azelőtt egy emberi lélek pislákolt. De az, ahogy
Joan lassan megadja magát a saját testében munkáló ellenségnek, új volt
számára. Volt Strike-ban valami, még ha szégyellte is, ami azt akarta, legyen
már vége az egésznek, és hadd kezdődjön meg rendesen a gyász; és ahogy
kelet felé vitte a vonat, már várta is az üres lakás nyújtotta ideiglenes
menedéket, ahol nyugodtan érezheti rosszul magát anélkül, hogy a bánatát
közszemlére kéne tennie a szomszédoknak vagy hamis vidámságot tettetnie a
nagynénje előtt.

Szombat estére két vacsorameghívást is elutasított, az egyik Lucy volt, a
másik pedig Nick és Ilsa; inkább átnézte a nyomozóiroda könyvelését és
átolvasta a Barclay-tól, Hutchinstól és Morristól beérkezett dossziékat.
Vasárnap beszélt megint dr. Guptával és a Bamborough-ügy néhány már



halott tanújának rokonaival, még mielőtt másnap Robinnal leülnek
megbeszélni az új híreket.

De vasárnap este, amikor épp az egyes rezsóján fövő spagetti mellett állt,
kapott egy második üzenetet is az ismeretlen féltestvérétől, Prudence-től.
 

Hahó, Cormoran, nem tudom, megkaptad-e az előző üzenetemet. Remélem, ez elér hozzád. Csak
azt akartam mondani, hogy (azt hiszem) értem, miért nem akarsz csatlakozni hozzánk Apa
csoportképéhez meg a partira. De a parti mögött egy kicsit más is van, mint az új lemez. Örömmel
elmondom személyesen, de a családban szeretnénk ezt bizalmasan kezelni. Remélem, nem bánt
meg, ha hozzáteszem, hogy akárcsak te, én is Apa egy rövidebb viszonyának (!) eredménye
vagyok, és az évek során nekem is meg kellett birkóznom bizonyos mennyiségű sértettséggel és
dühvel. Nincs kedved meginni egy kávét és beszélni erről? Én Putney-ban lakom. Légyszi, írj
vissza! Olyan jó lenne találkozni. A legjobbakat, Pru

 
A spagetti közben már hangosan rotyogott, Strike pedig rágyújtott. Mintha
valami nyomás növekedett volna a szemgolyói mögött. Tudta, hogy túl sokat
dohányzik: fájt a nyelve, és a karácsonyi influenza óta reggelenként
rondábban köhögött, mint valaha. Legutóbbi találkozásukkor Barclay megint
a vapózás előnyeit ecsetelte neki. Talán itt az ideje kipróbálni, vagy legalább
kevesebbet szívni.

Még egyszer elolvasta Prudence üzenetét. Ugyan milyen „bizalmas” ok
lehet a parti mögött az apja új lemezén kívül? Vajon Rokeby megkapta végre
a lovagi címét, vagy azért csap ekkora felhajtást a Deadbeats 50. évfordulója
körül, hogy emlékeztesse a kitüntetések osztogatóit: neki még nem adtak?
Strike megpróbálta elképzelni, mit szólna Lucy, ha közölné vele, hogy
elmegy találkozni egy csapatnyi új féltestvérrel, amikor a valódi rokonainak
így is szűk köre várhatóan épp tovább szűkül a közeljövőben. Megpróbálta
elképzelni ezt a Prudence-t, akiről egyáltalán semmit nem tudott azon kívül,
hogy az anyja ismert színésznő volt.

A rezsóhoz fordult, de hagyta a spagettit lebegni a vízben, és a szájában
cigarettával elkezdett választ írni.
 

Köszönöm az üzeneteket. Semmi ellenvetésem nincs, hogy találkozzunk, de most nem alkalmas az
idő. Értékelem, hogy azt teszed, amit helyesnek gondolsz, de én sosem tudtam jól érzelmeket
tettetni vagy udvariasan fiktív viszonyokat fenntartani ilyen nyilvános ünneplések kedvéért.
Semmilyen kapcsolatom sincs…

 
Itt egy egész percig gondolkodott. Sosem hívta Jonny Rokebyt „apának”, és
azt sem akarta írni, hogy „apánkkal”, mert azzal valami kényelmetlennek
érzett módon kapcsolta volna össze magát Prudence-szel, aki mégiscsak
teljesen ismeretlen számára.

És mégis valahogy úgy is érezte, hogy nem ismeretlen. Valami benne



igenis vonzást érzett Prudence felé. Mi lehet ez? Egyszerű kíváncsiság? A
gyerekként érzett vágyakozás visszhangja az apa iránt, aki nem jelent meg
soha? Vagy valami primitívebb ennél: a vér szava, a kapcsolatnak valami
állati érzése, amelyet az ember nem tud kitörölni magából, nem tud elvágni,
akárhogy is próbálkozik?
 

Rokebyvel, és semmi kedvem néhány órára úgy tenni, mintha lenne, csak mert épp új lemezt ad
ki. Nincs bennem semmi rossz érzés a te irányodban, és ahogy mondtam, örömmel találkozom is
veled, amikor az életem épp nem ilyen…

 
Strike megint elakadt. Ahogy ott állt a lábasból gomolygó gőzben, a
gondolatai a haldokló Joanra, a nyomozóiroda aktív ügyeire, és
megmagyarázhatatlan módon Robinra terelődtek.
 

…bonyolult. A legjobbakat, Cormoran.
 
Egy üveg bolti szósszal megette a spagettit, és aznap este a tetőn kopogó eső
hangjára aludt el. Álmában Rokebyvel verekedett egy vitorláshajó fedélzetén;
a hajó dülöngélt, hánykolódott, és végül mindketten a tengerbe zuhantak.

Másnap reggel, amikor Strike tíz perccel tizenegy előtt kijött az Earl’s
Court metrómegállóból, még mindig esett. Itt kellett találkoznia Robinnal, aki
felveszi autóval, és mennek a Hampton Court palotába Cynthia Phipsszel
találkozni. Megállt az állomásépület téglapárkánya alatt, és megint rágyújtott,
közben pedig elolvasott két nemrég érkezett e-mailt a telefonján: az egyik
Barclay jelentése volt Dupláról, a másik Morrisé Ravaszdiról. Majdnem elért
a végére, amikor csörgött a telefonja. Al volt az, Strike pedig úgy döntött,
nem hagyja hangpostára menni a hívást, hanem egyszer és mindenkorra véget
vet a noszogatásuknak.

– Hahó, bátyó! – köszönt Al. – Hogy vagy?
– Hát, voltam már jobban – felelte Strike.
Szándékosan nem viszonozta az udvarias érdeklődést.
– Na figyelj! – kezdett bele Al. – Ööö… pont most hívott Pru. Mondta, mit

írtál neki. De az van, hogy a fotós le van foglalva jövő szombatra, de ha te
nem akarsz rajta lenni… hát az egésznek az a lényege, hogy mindannyian
legyünk rajta. Most először.

– Al, nem érdekel – mondta Strike, mert már elege volt az
udvariaskodásból.

Az öccse rövid ideig nem felelt.
– Tudod, Apa egy csomót próbálkozik, hogy elérjen… – mondta aztán.



– Tényleg? – vágott közbe Strike. A düh hirtelen áthatolt a kimerültsége
ködén, a Joanért való aggodalmán, és a rengeteg, minden bizonnyal
érdektelen részleten, amelyeket a Bamborough-ügyben kiderített, és próbált
észben tartani, hogy elmondhassa Robinnak. – És mikor is? Mondjuk, amikor
rám uszította az ügyvédeit azért a pénzért, ami a törvény szerint egyébként is
az enyém…

– Ha Peter Gillespie-re gondolsz, Apa nem is tudta, milyen keményen bánt
veled, esküszöm, hogy nem tudta! De Pete most már visszavonult…

– Nem érdekel a kurva új lemezének az ünneplése – közölte Strike. – De
nyugodtan érezzétek jól magatokat nélkülem!

– Nézd – próbálkozott tovább Al –, most nem tudom elmondani… ha
találkozunk egy italra, elmesélem… de megvan az oka, hogy miért akarjuk
neki ezt most, a fényképet, meg a bulit is…

– A válaszom nem, Al.
– De most akkor örökre mindig csak beintesz neki, vagy mi?
– Ki int itt be? Egyetlen szót sem szóltam róla nyilvánosan, nem úgy, mint

ő, aki manapság már egy kibaszott interjút sem tud adni anélkül, hogy engem
emlegetne…

– Csak jóvá akarja tenni a dolgokat, de te meg nem engedsz neki semmit!
– Csak az imidzse egy zűrös részletét akarja rendbe tenni – vágta rá

nyersen Strike. – Mondd meg neki, hogy fizesse be a kurva adóját, ha lovagi
címet akar. Én meg nem vagyok a kibaszott házi fekete báránya.

Azzal letette, dühösebben, mint várta. A szíve kényelmetlenül hangosan
kalapált a kabátja alatt. A csikket az útra pöccintette, és a gondolatai
elkerülhetetlenül visszafordultak Joan felé, aki már kendővel kötötte be a
fejét, hogy ne látsszon, hogy kopasz, és a tea mellett zokogó Tedhez. Miért
nem lehet az, gondolta dühösen, hogy inkább Rokeby haldokik, a nagynénje
pedig egészségesen, vidáman sétálgat St. Mawesban, biztos benne, hogy
megéri a következő születésnapját, cseveg az egész életét végigkísérő
barátaival, kitalálja, mit főzzön Tednek vacsorára, őt meg telefonon zaklatja,
hogy látogassa már meg őket?

Amikor Robin néhány perc múlva befordult a sarkon a Land Roverrel,
egészen meghökkent rajta, hogy néz ki Strike. Bár a nyomozó telefonon
beszámolt neki az influenzáról meg a lejárt csirkéről, most látta az arcán is,
hogy lefogyott, és olyan dühös képet vágott, hogy Robin önkéntelenül is az
órájára nézett, nem késett-e el.

– Minden rendben? – kérdezte Strike-ot, ahogy az kinyitotta az ajtót.



– Ja – felelte az kurtán, bemászott az anyósülésre, és bevágta az ajtót.
– Boldog új évet!
– Nem vagyunk már túl ezen?
– Nos, nem – felelte Robin, akit kicsit bosszantott ez a gorombaság. – De

nehogy úgy érezze, most magának is ezt kell mondania! Nem akarnám
rákényszeríteni, hogy…

– Boldog új évet, Robin! – mormogta Strike.
Robin visszakanyarodott az útra, és ahogy az ablaktörlők fürgén jártak a

szélvédőn, határozott déjà vu-t érzett. Strike akkor is morcos volt, amikor a
születésnapján felvette, és hiába tudta, hogy mennyi baja van, Robin is fáradt
volt, neki is megvoltak a személyes gondjai, és örült volna, ha a másik is tesz
egy kis erőfeszítést.

– Mi a helyzet? – kérdezte.
– Semmi.
Néhány perc csend után Robin megkérdezte:
– Látta Barclay e-mailjét?
– Dupláról meg a barátnőjéről? Aha, pont most olvastam – bólintott Strike.

– Kidobta, és a csaj sosem fogja megtudni, hogy azért, mert túl hűséges volt.
– Ez a pasas annyira zakkant – helyeselt Robin. – De hát ha a számlákat

kifizeti…
– Pont ezt gondoltam – mondta Strike tudatos erőfeszítéssel, hogy lerázza

magáról a rosszkedvét. Végül is a bajai közül sem Joan, sem Pru, sem Al,
sem Rokeby nem Robin hibája. A lány vitte itt a nyomozóirodát, amíg ő
intézte a dolgait Cornwallban. Igenis joga van a jobb elbánáshoz.

– Akkor most van helyünk még egy ügyfélnek – mondta, és próbált
lelkesebb hangot megütni. – Felhívom azt az árutőzsdei brókert, aki gyanítja,
hogy a férje dugja a bébiszittert, jó?

– Hát – felelte Robin –, Ravaszdi elég sok időnket lefoglalja újabban.
Figyeljük őt, a főnökét, meg azt a nőt is Stoke Newingtonban. A főnök
amúgy visszament Elinor Deanhez tegnap este. Megint ugyanaz történt, még
a fejsimogatás is megvolt.

– Tényleg? – fintorgott Strike.
– Aha. De az ügyfelek most már tényleg elég türelmetlenül várnak valami

konkrét eredményt. Ráadásul még Képeslap ügye sem zárult le, és
Bamborough is elég sok időt elvisz.

Nem akarta kimondani, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor Strike-nak
folyamatosan rohangálnia kell London és Cornwall között, ő meg a külsősök



az eddig elvállalt ügyeket is csak a szabadnapjaik rovására tudják beosztani
egymás között.

– Akkor maga azt mondja, hogy koncentráljunk csak Ravaszdira és
Képeslapra?

– Azt mondom, törődjünk bele, hogy Ravaszdi pillanatnyilag két-három
emberes munka, és egyelőre ne vállaljunk el nagy sietve újat.

– Jól van, igaza van – dörmögte Strike. – És van valami hír arról az
idegenvezetőről a Nemzeti Arcképtárban? Barclay mondta, hogy maga
aggódott, nem nyírta-e ki magát!

– Minek mondta ezt el? – nézett rá Robin. Most már bánta, hogy
kikotyogta ezt a félelmét: olyan gyenge, nem profihoz méltó viselkedésnek
tűnt.

– Csak úgy mondta, nincs jelentősége. Na, de előkerült a nő?
– Nem – rázta a fejét Robin.
– És a meteorológusunk kapott újabb lapokat?
– Nem.
– Lehet, hogy maga elijesztette.
Strike előhúzta a zsebéből a jegyzetfüzetét, és kinyitotta. Az eső csak

dobolt továbbra is a szélvédőn.
– Van egy-két kisebb újság Bamborough-ról, még mielőtt beszélünk

Cynthia Phippsszel. Ja igen, az remek munka volt, ahogy kizárta azt a
bioboltos furgont!

– Köszönöm – nyugtázta a dicséretet Robin.
– Csakhogy feltűnt a színen egy másik furgon – folytatta Strike.
– Micsoda? – csattant fel Robin.
– Beszéltem tegnap Ruby Elliot lányával. Emlékszik, Ruby volt…
– Az, aki látta a két veszekedő nőt a kocsijából.
– Így van. És beszéltem Mrs. Fleury unokaöccsével is, ő meg az volt, aki

épp átment a Clerkenwell Greenen, és próbálta a szenilis anyukáját hazavinni
az esőben.

Strike megköszörülte a torkát, és nekiállt felolvasni a jegyzeteiből:
– Mark Fleury szerint a nagynénjét nagyon felzaklatta, hogy az újságokban

azt írták, „veszekedett”, sőt, „dulakodott” az anyjával, mert azt sugallta, hogy
durván bánt a nénivel. Azt mondta, ő csak nógatta az anyját, nem erőltetett
semmit, de azt elismerte, hogy ezen kívül a leírás tökéletesen illett rájuk: a
megfelelő helyen, a megfelelő időben, viharkalap, esőkabát, satöbbi. De
Talbot persze meglovagolta a „nem is dulakodtunk” különbséget, és



igyekezett rávenni Mrs. Fleuryt, hogy vonja vissza a vallomását, és menjen
bele, hogy ő meg a nénike nem lehettek, akiket Ruby Elliot látott. Csakhogy
Mrs. Fleury nem hagyta magát. A személyleírás túlságosan jó volt: biztos
volt benne, hogy ők voltak azok. Így hát Talbot újra megkereste Rubyt, és
megpróbálta őt rávenni, hogy változtasson a sztorin. Ugye emlékszik, hogy
volt egy másik telefonfülke az Albemarle Way végénél? Talbot arról akarta
meggyőzni Rubyt, hogy inkább az előtt a telefonfülke előtt látott két embert
dulakodni. És itt kezdenek egy kicsikét érdekessé válni a dolgok – lapozott
egyet a jegyzetfüzetében Strike. – Ruby lánya szerint az anyja elég
szórakozott asszony volt, idegesen vezetett, és a térképen nem nagyon tudott
kiigazodni, irányérzéke meg alig volt. Viszont a lánya szerint az emlékezete
nagyon jól megőrizte a vizuális részleteket. Arra lehet, hogy nem emlékezett,
hogy melyik utcán találkozott egy ismerősével, de le tudta volna írni, hogy
volt felöltözve, egészen a cipőfűzője színéig. Merthogy fiatalkorában
kirakatrendező volt. Mivel általában véve elég elnagyolt helyleírást adott,
Talbot azt hihette, könnyedén meggyőzheti, hogy rossz telefonfülkére
emlékezett, de minél inkább próbálkozott, Ruby annál határozottabb volt,
mégpedig, azt mondta, azért biztos benne, hogy a két nő nem lehetett az
Albemarle Way-i telefonfülkénél, mert annál ő valami mást látott, olyasmit,
amiről meg is feledkezett, amíg Talbot meg nem említette az ék alakú
épületet a sarkon. Ne feledje, Ruby egyáltalán nem ismerte a környéket
Clerkenwellben. A lánya szerint Ruby akkor este csak hajtott körbe-körbe, és
folyton eltévesztette a Hayward’s Place-t, ahol a lánya új háza volt. Amikor
Talbot megkérdezte tőle, „biztos benne, hogy nem a másik telefonfülkénél
látta ezt a két veszekedő nőt, az ék alakú épület előtt, az Albemarle Way
sarkán?”, akkor Rubynak hirtelen eszébe jutott, hogy ott le kellett fékeznie,
mert előtte egy furgon minden jelzés nélkül megállt az ék alakú épület
mellett. Egy sötétebb bőrű, zömök fiatal nőt vett fel, aki ott állt a szakadó
esőben, a telefonfülke mellett. Ez a nő…

– Várjon csak! – vágott közbe Robin, és egy pillanatra Strike-ra pillantott
az eső áztatta útról. – Sötét bőrű, zömök? Csak nem Theo volt az?

– Ruby is így gondolta, amikor megnézte a Margot utolsó betegéről készült
fantomképet, és összehasonlította azzal a lánnyal, akit az esőben látott. Sötét
bőrű, zömök testfelépítésű, sűrű, fekete hajú (ami az arcára tapadt, mert esett
az eső), és a fülében…

Strike-nak a jegyzetfüzetéből kellett felolvasnia a fura jelzőt:
– …csillár fülbevalóval.



– Mi az a csillár fülbevaló?
– Roma stílusú, legalábbis Ruby lánya szerint, ami egybevág azzal, hogy

Gloria is „cigányosnak” írta le Theót. Ruby sokat tudott a ruhákról és
ékszerekről. Pont az ilyesfajta részleteket figyelte meg legjobban. A furgon
jelzés nélkül lefékezett, hogy felvegye a lányt, aki lehetett Theo is, és ezzel
ideiglenesen feltartotta a forgalmat. Ruby mögött többen dudáltak is. A sötét
bőrű lány beült az első ülésre, a furgon továbbhaladt a St. John Street felé, és
Ruby elvesztette szem elől.

– És ezt nem mondta Talbotnak?
– A lánya azt mondja, mire eszébe jutott ez a második jelenet, már teljesen

kimerítette ez az egész, elege volt Talbot zargatásaiból, hogy állandóan azt
sulykolta neki, biztosan tévedett, és a két veszekedő nő Margot volt és Creed
női ruhában, és már azt is megbánta, hogy egyáltalán jelentkezett. Miután az
ügyet átvette Lawson, Ruby attól félt, mit mondana a rendőrség és a sajtó, ha
most hirtelen előjönne azzal, hogy látott valakit, akire illik Theo
személyleírása. Tévedett vagy sem, de azt gondolta, úgy nézne ki, mintha
most, hogy az első megfigyelése használhatatlannak bizonyult, kitalált volna
valami mást, hogy megint fontos szerepet játszhasson a nyomozásban.

– De a lánya meg úgy érezte, elmondhatja ezt magának?
– Hát, Ruby már meghalt, nem? Most már nem lehet belőle semmi baja. A

lánya egyértelművé tette, hogy mindez valószínűleg az égvilágon semmit se
jelent, szóval akár el is mondhatja nekem. És azért végső soron… – lapozott
még egyet Strike –, igazából nem tudjuk, hogy tényleg Theo volt-e ez a
lány… bár azért én igazából azt hiszem, hogy igen. Theo nem volt a
rendelőbe bejelentve, szóval valószínűleg nem ismerte a környéket. Az a
sarok könnyen felismerhető hely lett volna ahhoz, hogy a furgon ott vegye
fel, miután kijött az orvostól. Van elég hely félreállni.

– Az igaz… – kezdte lassan Robin. – De ha az a lány tényleg Theo volt,
ezzel tisztázódik a gyanú alól, hogy bármi köze lehetett Margot eltűnéséhez,
nem? Nyilván egyedül jött el a rendelőből, felvette a furgon, és elhajtott
vele…

– Ki vezette a furgont?
– Nem tudom. Bárki. Az egyik szülője, vagy barátja, vagy testvére…
– És miért nem jelentkezett Theo a rendőrségi felhívásokra?
– Talán meg volt ijedve. Esetleg olyan egészségügyi problémája volt,

amelyről nem akarta, hogy bárki tudjon. Rengetegen vannak, akik inkább
nem szeretnének a rendőrséggel kapcsolatba kerülni.



– Hát, ebben nem téved – adott igazat Strike. – De azért én mégis azt
gondolom, jó tudni, hogy az egyik utolsó ember, aki életben látta Margot-t,
egy olyan járművel távozott a környékről, amelyben akár elférhetett egy
másik nő is. És ha már szóba került az utolsó ember, aki életben látta Margot-
t – tette hozzá Strike –, érkezett valami válasz Gloria Contitól?

– Nem – felelte Robin. – Ha a jövő hét végéig sem jön semmi,
megpróbálom a férjén keresztül elérni.

Strike még egyet lapozott a jegyzetfüzetében.
– Miután beszéltem Ruby lányával meg a Fleury sráccal, felhívtam megint

dr. Guptát. Nem t’om, emlékszik-e, de a horoszkópos jegyzetekről írott
összefoglalóban szerepelt „Skorpió”, akinek a halála Talbot szerint
aggasztotta Margot-t.

– Emlékszem – bólintott Robin. – És maga azt következtette ki, hogy
Skorpió talán Steve Douthwaite férjezett barátnője, aki öngyilkos lett.

– Jól emlékszik – felelte Strike. – Hát, Gupta nem tud felidézni olyat, hogy
egy beteg titokzatos körülmények közt halt volna meg, vagy úgy, hogy az
Margot-t aggasztotta, bár arra azért figyelmeztetett, hogy mindez negyven
éve történt, és nem esküdne meg, hogy nem volt ilyen. Aztán megkérdeztem,
nem tudja-e, kihez mehetett fel Joseph Brenner abban a Skinner Street-i
házban Margot eltűnésének estéjén. Gupta azt mondja, több betegük is lakott
a Skinner Streeten, de el sem tudja képzelni, Brenner miért hazudott volna
arról, hogy kiment oda valakihez. Végül, ami nem segít különösebben, Gupta
úgy emlékszik, hogy a rendelő karácsonyi bulija után néhány férfi jött Gloriát
hazavinni. Az is megmaradt, hogy az egyikük sokkal idősebb volt a többinél,
és azt mondja, ő úgy vette, ez nyilván Gloria apja. A „Mocsok Ricci” név
nem mondott neki semmit.

A Chiswick híd közepén jártak, amikor a napfény áthatolt egy résen az
esőfelhők között, és hirtelen elvakította őket. A híd alatt folydogáló koszos
Temze, a sekély pocsolyák az úton élesen felvillantak, de alig néhány
másodperc múlva újra bezárult a felhők rétege, és megint az esőben hajtottak
tovább, a tompa, szürke januári fényben, a vizes bokrokkal és csupasz fákkal
szegélyezett autóúton.

– Na és mi van azzal a filmmel? – pillantott oldalra Strike-ra Robin. –
Azzal a filmmel, amit Gregory Talbot talált a padláson? Azt mondta, majd
személyesen elmondja!

– Á! – nyögte ki Strike. – Igen.
Habozott kicsit, az ablaktörlőn túl a hosszú, egyenes, merőleges



esőfüggöny alatt ragyogó utat nézte.
– Az volt rajta, hogy egy eltakart arcú nőt többen megerőszakolnak, aztán

megölik.
Robin enyhe bizsergést érzett a nyakán, a fejbőrén.
– És egyesek erre izgulnak! – mormogta undorodva.
Strike a hanghordozásból tudta, hogy Robin nem értette, hogy azt hiszi,

valami pornográf fikcióról beszél.
– Nem – mondta. – Ez nem pornó volt. Valaki… valaki valóban lefilmezte.
Robin döbbenten fordult oda hozzá, aztán gyorsan vissza az út felé. A két

keze elfehéredett, úgy szorította a kormányt. Mit látott Strike, hogy így
bezárult, ilyen üres arcot mutat? Vajon az eltakart arcú nő teste hasonlított
Margot-éra, amely Oonagh Kennedy elmondása szerint „csupa láb” volt?

– Jól van? – kérdezte Strike.
– Igen! – vágta rá Robin majdnem túl hangosan. – Mit… de mit látott,

hogyan…?
Strike azonban inkább arra a kérdésére válaszolt, amit fel sem tett.
– A nőnek volt egy hosszú forradás az oldalán végig. Az újságcikkekben

vagy a rendőrségi anyagban sosem említettek ilyet, hogy Margot-nak sebhely
lenne az oldalán. Nem hiszem, hogy ő volt az.

Robin nem szólt, de továbbra is feszültnek tűnt.
– Négy férfi ööö… vett részt a dologban – folytatta Strike. – Mind fehér,

mind eltakart arccal. És volt egy ötödik, aki csak megfigyelt. Az egyik karja
rövid időre belelógott a képbe. Lehetett épp Mocsok Ricci, homályosan
látszott egy nagy aranygyűrű.

Igyekezett száraz tények sorozatára redukálni az egészet. A lábában pont
úgy feszültek az izmok, mint Robin keze, és Strike teljes készültségben volt,
hogy ha kell, megragadja a kormányt. Robinnak volt már pánikrohama
vezetés közben.

– Mit mondanak a rendőrségen? – szólalt meg Robin. – Tudják, honnan
származhat?

– Hutchins körbekérdezett kicsit. Egy pasas, aki az erkölcsrendészetnél
volt régebben, azt mondja, szerinte abból az adagból jöhetett, amit egy ’75-ös
razziában foglaltak le egy klubban, a Sohóban. Ricci egyik klubjában. Az
alagsorból ott elvittek egy nagy halom kemény pornót. Talbot egyik legjobb
barátja is az erkölcsrendészeten dolgozott. A legvalószínűbbnek az tűnik,
hogy Talbot elcsaklizta vagy lemásolta, miután a barátja megmutatta neki.

– De miért csinált volna ilyet? – kérdezte Robin szinte kétségbeesetten.



– Nem hinném, hogy erre valaha kapunk jobb választ, mint hogy „mert
mentálisan beteg volt” – felelte Strike. – De a kiindulópontja nyilván a Ricci
iránti érdeklődés volt. Kiderítette, hogy Ricci a Szent János rendelőbe volt
bejelentve, és ott volt a karácsonyi bulin. A jegyzeteiben Ricci szimbóluma…

– …Oroszlán 3 – vágta rá Robin. – Igen, tudom.
Strike egy nagyon kicsit el merte lazítani a lábizmait. Ez a fajta

koncentráció és tiszta emlékezőkészség nem épp pánikroham közeledtére
utalt.

– Maga fejből megtanulta az egész e-mailemet? – kérdezte.
Most Robinnak jutott eszébe a karácsony, és hogy milyen kellemes és

megnyugtató volt egy kis időre belevetni magát a munkába a szülei
konyhaasztalánál.

– Csak odafigyelek, ha elolvasok valamit, ennyi az egész.
– Hát, én még mindig nem értem, Talbot miért nem ment utána ennek a

Riccis nyomnak, bár a horoszkópos jegyzeteiből ítélve elég meredeken
rosszabbodott az állapota az alatt a hat hónap alatt, amíg a nyomozást vezette.
Arra tippelek, nem sokkal azelőtt nyúlta le ezt a filmet, hogy kirúgták a
rendőrségről, ezért nincs róla semmi a hivatalos anyagban.

– És aztán eldugta, hogy senki más se vizsgálhassa meg ennek a nőnek a
halálát – mondta Robin. Ha nem is veszítette el teljesen a szimpátia érzését
Bill Talbot iránt, de legalábbis jelentősen kevésbé érzett most ilyet. – És mi a
fenéért nem vitte vissza a filmet a rendőrségre, amikor már megint normális
elmeállapotban volt?

– Gondolom, mivel vissza akarta kapni az állását, vagy ha az nem megy,
meg akart bizonyosodni, hogy a nyugdíját meg fogja kapni. Az alapvető
tisztességen kívül nem nagyon látom, mi késztethette volna arra, hogy
bevallja, belenyúlt egy másik ügy bizonyítékai közé. Már így is magára
haragított mindenkit: az áldozatok családját, a sajtót, a rendőrséget, mind őt
hibáztatták, hogy elcseszte a nyomozást. És akkor jön Lawson, akit ő amúgy
sem kedvel, átveszi tőle az ügyet, és figyelmezteti, hogy kurvára tartsa magát
távol tőle. Valószínűleg azzal nyugtathatta magát, hogy a halott nő úgyis csak
egy prostituált vagy…

– Jézusom! – vágott közbe dühösen Robin.
– Én nem mondom, hogy „csak egy prostituált”! – tette hozzá gyorsan

Strike. – Csak azt próbálom kitalálni, mit gondolhatott egy ’70-es évekbeli
rendőr, akit már amúgy is nyilvánosan megszégyenítettek a nagy
érdeklődésre számot tartó ügy elcseszéséért.



Robin nem felelt, és innentől végig szobormerev arccal vezetett, és bár
Strike másfél lábában sajgott már minden izom a folyamatos készenléttől,
azért igyekezett nem túl egyértelműen figyelni a lány kormányt markoló
kezét.
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…szép Auróra sietve kelt,
s legott pirosló arccal esdekelt;

Tithónusszal, bár szégyen pírja ez,
a jeges ágyban hosszú éjje telt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Járt már itt valaha? – kérdezte Strike Robint, amikor az megállt a Hampton
Court palota parkolójában. A lány azóta nem szólt egy szót sem, hogy beszélt
neki a filmről, és most igyekezett oldani a feszültséget.

– Nem.
Kiszálltak a Land Roverből, és a hűvös esőben megindultak keresztül a

parkolón.
– Hol találkozunk Cynthiával?
– A Királyi Konyha kávézóban – felelte Robin. – De gondolom, a

pénztárnál úgyis adnak majd térképet.
Robin tudta, hogy a Gregory Talbot padlásán rejtőző filmért nem Strike a

hibás. Nem ő tette oda, rejtegette negyven évig, ő nem tudhatta, amikor
befűzte a vetítőgépbe, hogy egy nő rettegő, kínkeserves utolsó perceinek lesz
a tanúja. Nem is akarta volna, hogy Strike eltitkolja előle, mit látott. De
Robint mégis bosszantotta, milyen szárazon, érzelem nélkül adta elő.
Akárhogy is, de valami jelét akarta látni, hogy ő is visszataszítónak,
undorítónak, rettenetesnek érezte mindezt.

De talán ez nem reális elvárás. Strike katonai rendőr volt jóval azelőtt is,
hogy Robin megismerte, és ott megtanulta azt a távolságtartást, amelyet néha
annyira irigyelt tőle. Az erőszakkal fenntartott higgadt látszat mögött Robin
meg volt döbbenve, felfordult a gyomra, és tudni akarta, hogy amikor Strike
végignézte ennek a nőnek az utolsó, haldokló pillanatait, ő is ugyanolyan
valódi emberként ismerte fel, mint saját magát.



Csak egy prostituált.
A lépteik hangosan toccsantak a nedves aszfalton, ahogy lassan föléjük

magasodott a nagy, vörös téglából épült palota, és Robin, hogy a
szörnyűséges képeket kiűzze a fejéből, megpróbálta felidézni, amit csak VIII.
Henrikről tudott, erről a kegyetlen, nagydarab Tudor uralkodóról, aki hat
felesége közül kettőt is lefejeztetett. De valahogy azon kapta magát, hogy
helyette Matthew jutott eszébe.

Amikor Robint brutálisan megerőszakolta a kollégium lépcsőházában
rejtőző, gorillamaszkot viselő férfi, Matthew kedves volt vele, türelmes és
megértő. Robin ügyvédje talán nem is érti, miért viselkedik ilyen
bosszúszomjasan a fiú, amikor ennek egy viszonylag egyszerű válásnak
kellene lennie; de Robin mostanra meg volt róla győződve, hogy a
házasságuk vége mélységes megdöbbenéssel töltötte el Matthew-t, mert azt
hitte, Robin mindörökre le van kötelezve neki, hiszen ő segítette át élete
legrosszabb időszakán. Biztos volt benne, hogy Matthew meg van róla
győződve, hogy ő mindig is az adósa marad.

Szúrták a szemét a könnyek. Úgy fordította az esernyőjét, hogy Strike ne
láthassa az arcát, és nagyokat pislogott.

Némán sétáltak át a kockaköves belső udvaron, majd Robin hirtelen
megállt. Strike mindig utált egyenetlen felületeken járni a műlábával, így ő
sem bánta a kis szünetet, de félt egy kicsit, hogy valami nagy kitörést kell
majd most végighallgatnia.

– Ezt nézze! – mutatott le Robin a csillogó kockakőre.
Strike jobban megnézte, és meglepve látott egy kis János-keresztet egy

apró, négyzet alakú téglába vésve.
– Véletlen! – jelentette ki.
Megindultak tovább. Robin körbe-körbenézett, kényszerítve magát, hogy

megfigyelje a környezetüket. Átértek egy másik udvarba, ahol egy kapucnis
esőkabátokba bújt iskolai csoportot szórakoztatott épp egy középkori udvari
bolondnak öltözött idegenvezető.

– Hű, azta! – mondta Robin halkan, ahogy a válla fölött hátranézett, majd
hátrált is néhány lépést, hogy jobban lásson valamit, amit a kapu boltíve
fölött észrevett. – Na azt nézze!

Strike így is tett, és egy hatalmas, díszes, 16. századi kék-arany
asztronómiai órát pillantott meg. A pereme körül az állatöv jegyei sorakoztak,
azokkal a szimbólumokkal is jelölve, amelyekkel oly kelletlenül meg kellett
ismerkednie, és a jegyeket ábrázoló rajzokkal is. Robin el is mosolyodott



Strike meglepetést és bosszúságot ötvöző arckifejezésén.
– Mi az? – nézett a jót mulató lányra.
– Csak maga – fordult sarkon és indult tovább Robin. – Ahogy dühös az

állatövre.
– Ha maga töltött volna három hetet Talbot baromságai közt, maga se

szeretné olyan nagyon az állatövet! – felelte Strike.
Félreállt, hogy Robin léphessen be először a palotába. Aztán a térképet

követve, amelyet Strike kapott, elindultak a nagy kövekkel lerakott, fedett
sétányon a Királyi Konyha kávézó felé.

– Hát, szerintem van valami költészetszerűség az asztrológiában – szólalt
meg Robin, mert tudatosan próbálta a gondolatait távol tartani Talbot régi
filmjétől és az exférjétől is. – Nem azt mondom, hogy működik, de van benne
valami… szimmetria, valami rend…

Jobbra, egy ajtón keresztül apró, Tudor korabeli kertbe pillanthattak be.
Élénk színű címerállatok álltak őrt a 16. századi gyógynövényekkel beültetett
négyzet alakú ágyás fölött. Robinnak úgy tűnt, mintha a hirtelen feltűnt foltos
leopárd, a fehér szarvas és a vörös sárkány őt biztatnák azzal, hogy a
szimbólumok, a mítoszok hatalmát, vonzerejét idézik meg.

– Valami olyan… nem szó szerinti értelme van – folytatta Robin, ahogy
elhaladtak a fura lények mellett –, de valamiért csak megmaradt.

– Ja – bólintott Strike. – Az emberek bármilyen régi hülyeséget elhisznek.
Strike kicsit meg is könnyebbült Robin mosolya láttán. Beléptek a fehérre

festett kávézóba; apró, ólomüveges ablakai voltak, és sötét tölgyfabútorokkal
rendezték be.

– Keressen egy félreeső asztalt, én meg hozok inni. Mit szeretne, kávét?
Robin talált egy elhagyatott kisebb helyiséget, leült egy asztalhoz az

ólomüveg ablak alatt, és átfutotta a palota rövid történetét, amelyet a
jegyekhez kaptak. Megtudta, hogy valaha a Szent János lovagrendé volt a
birtok, amelyen a palota áll, ami magyarázatot adott az udvar kövén a
keresztre; és hogy Wolsey bíboros ajándékozta az épületet VIII. Henriknek,
saját befolyásának megőrzésére tett haszontalan kísérletképpen. De amikor az
arról szóló részhez ért, hogy a tizenkilenc éves Catherine Howard szelleme
állítólag még most is sikítozva szaladgál a Szellemjárta Folyosón,
mindörökké könyörögve ötvenéves férjének, a királynak, hogy ne fejeztesse
le, Robin becsukta a füzetkét, a többit nem is olvasta el. Amikor Strike
megjött a kávékkal, csak karba tett kézzel bámult maga elé.

– Minden rendben?



– Igen – bólintott a lány. – Csak a csillagjegyeken gondolkodtam.
– Még mindig? – vágott egy kisebb fintort Strike.
– Jung szerint ez volt az emberiség első próbálkozása a pszichológia felé,

tudta ezt?
– Nem – felelte Strike, és leült vele szembe. Azt tudta, hogy Robin

pszichológiát tanult az egyetemen, mielőtt abbahagyta. – De most, hogy már
van rendes pszichológia, nincs rá semmi mentség, hogy miért használjuk még
mindig, nem?

– A népi bölcsességek meg babonák sem tűntek el. Nem is fognak sosem.
Az embereknek szükségük van rájuk – kortyolt bele a kávéjába Robin. –
Szerintem egy tisztán tudományos világ sivár egy hely lenne. Jung írt a
kollektív tudattalanról is, tudja. A mindannyiunkban ott lévő archetípusokról.

Csakhogy Strike anyja tett róla, hogy gyerekkorának nagy részét
tömjénfüstben, koszban és miszticizmusban elmerülve töltse. Ezért csak
annyit mondott erre:

– Hát ja. Én azért az ész pártján állok.
– Az emberek szeretik úgy érezni, hogy valami maguknál nagyobbhoz

kapcsolódnak – nézett ki Robin az esőfelhős égre. – Szerintem ettől kevésbé
érzi magát magányosnak az ember. És az asztrológia meg az egész
univerzumhoz hozzákapcsol, nem? És a régi mítoszokhoz és
elgondolásokhoz…

– …és mintegy mellékesen az egót is hizlalja – szúrta közbe Strike. –
Kevésbé érzi magát jelentéktelennek tőle. „Nézd csak, mit mond az
univerzum, milyen különleges vagyok!” Nekem nem tűnik meggyőzőnek,
hogy bármi közöm is lenne másokhoz, akik szintén november 23-án
születtek, ugyanúgy, ahogy azt sem hiszem, hogy attól, hogy Cornwallban
születtem, jobb ember lennék, mint aki, mondjuk, Manchesterben.

– De hát én nem mondtam…
– Maga lehet, hogy nem, de a legrégebbi barátom igen – felelte Strike. –

Dave Polworth.
– Aki felhúzza magát, ha nincs rajta a cornwalli zászló az epren?
– Az. Elkötelezett cornwalli nacionalista. Ha az ember ellenáll, védekezni

kezd, „én nem mondom, hogy jobbak lennénk, mint bárki más!”, de azért azt
hiszi, nem szabadna hagyni, hogy ingatlant vegyen ott olyasvalaki, aki nem
tudja bizonyítani, hogy cornwalli származású. Ne emlékeztesse rá, hogy
Birminghamben született, ha szereti a fogait!

Robin elmosolyodott.



– Na, ugyanolyan hülyeség, nem? – folytatta Strike. – „Más vagyok és
különleges, mert ezen a sziklaszirten születtem!” „Más vagyok és különleges,
mert épp június 12-én születtem…”

– De hogy hol született, az valóban meghatározza, hogy ki maga! – vetette
ellene Robin. – A kulturális normák és a nyelv igenis hatással vannak. És
egyes tanulmányok kimutatták, hogy az év bizonyos szakában születettek
hajlamosabbak bizonyos betegségekre.

– Szóval akkor Roy Phipps azért vérzik, mert mikor is született…? Hahó,
jó napot! – hallgatott el Strike egyből, ahogy az ajtóra nézett.

Robin is megfordult, és hirtelen elképedéssel egy vékony nőt látott hosszú,
zöld Tudor kori ruhában és fejkendővel.

– Annyira sajnálom! – mondta a nő egy intéssel a ruhájára, idegesen
felnevetve, ahogy odajött az asztalukhoz. – Azt hittem, lesz időm átöltözni.
Egy iskolai csoporttal voltam, és később végeztünk…

Strike felállt, és megszorította a nő kezét.
– Cormoran Strike – mutatkozott be. Aztán a műgyöngy nyakékről lelógó,

B-t formázó medálra pillantva folytatta: – Boleyn Anna, gondolom?
Cynthia nevetésébe egy-két akaratlan horkantás is vegyült, amitől csak

még jobban hasonlított egy esetlen iskolás lányra, hiába volt már bőven
középkorú. A mozdulatai sem illettek a padlón végigsöprő bársonyruhához,
eltúlzottak voltak és ügyetlenek.

– Hahaha, igen, az lennék! De még csak most másodszor. Az ember azt
gondolná, már minden kérdést tud, amit a gyerekek feltehetnek, és akkor jön
az egyik, hogy „milyen érzés volt, hogy levágták a fejed?”, hahahaha!

Cynthia egyáltalán nem olyan volt, amilyennek Robin képzelte. Most jött
rá, hogy a képzeletében egy fiatal, szőke lány jelent meg, a skandináv au pair
megtestesítője… vagy csak azért látta így maga előtt, mert Sarah
Shadlocknak majdnemhogy fehér szőke haja van?

– Kávét? – kérdezte Cynthiától Strike.
– Ó… kávé, igen, köszönöm, remek, köszönöm! – vágta rá túlságosan is

lelkesen a nő. Strike elment kávéért, Cynthia pedig olyan pantomimes
színpadiassággal tanakodott, hová üljön, hogy Robin végül mosolyogva
kihúzta az asztaltól a maga mellett lévő széket, és ő is kezet nyújtott.

– Ó, igen, jó napot! – mondta Cynthia, leült és kezet ráztak. Keskeny,
sápadt arca volt, most épp nyugtalan mosollyal. A valahol a kék, zöld és
szürke közötti, meghatározhatatlan színű, nagy szemében sok-sok kis folt
látszott a szivárványhártyákon, és a fogai erősen ide-oda dőltek.



– Akkor beöltözve vezetik a csoportokat? – érdeklődött Robin.
– Igen, pontosan, én szegény Anne vagyok, hahaha! – felelte Cynthia

újabb ideges, horkanó nevetéssel. – „Nem tudtam fiút szülni a királynak! Azt
mondták, boszorkány vagyok!” A gyerekek az ilyesmiket szeretik, keményen
meg kell dolgoznom, hogy a politikáról is belecsempésszek valamit, hahaha.
Szegény Anne! – Vékony ujjaival folyamatosan babrált valamit. – Ó, de
attól… legalább ezt levehetem, hahaha!

Azzal Cynthia nekiállt lebontani a feltűzött kendőt a fejéről. Robin ugyan
látta, hogy a nő szörnyen ideges, és a folyamatos nevetgélése inkább ennek
tudható be, mint valódi jókedvnek, de akkor is Sarah Shadlockra
emlékeztette, aki szintén sokat nevetett, és nagyon hangosan is, különösen
Matthew közelében. És akár ez volt a szándéka, akár nem, Cynthia
nevetgélése valamiféle kötelezettséget rótt a beszélgetőpartnerére:
mosolyognia kell, különben ellenségesnek fog tűnni. Robinnak eszébe jutott
egy majmokról szóló dokumentumfilm, amelyet végignézett egy este, mert
túl fáradt volt elmenni lefeküdni: a csimpánzok ugyanígy nevetnek vissza
egymásra, hogy a szociális kohéziót jelezzék.

Mire Strike visszaért az asztalukhoz Cynthia kávéjával, a nő épp végzett a
kendővel. Sötét haja nagyjából fele részben ősz volt, és rövid, ritkás
lófarokba fogta össze.

– Nagyon kedves öntől, hogy szán ránk időt, Mrs. Phipps – mondta, és
leült.

– Jaj, nem, nem probléma, semmi probléma! – integetett mindkét vékony
kezével Cynthia, és megint felnevetett. – Szívesen, bármit, amivel Annának
segíthetek… csak Roy nem volt túl jól mostanában, és nem akarom
felzaklatni.

– Sajnálattal hallom, hogy…
– Igen, köszönöm, nem, tudja, prosztatarák – felelte a nő immár

elkomolyodva. – Sugárkezelés. Nem érzi túl virgoncnak magát. Anna és Kim
átjöttek délelőtt, hogy ott legyenek vele, különben nem tudtam volna…
Mostanában nem szeretem magára hagyni, de a lányok most ott vannak,
szóval azt gondoltam, most nyugodtan…

A mondat vége elveszett egy korty kávéban. Cynthia keze remegett kicsit,
ahogy visszatette a csészét a csészealjra.

– A nevelt lánya minden bizonnyal mondta, hogy… – kezdte Strike, de
Cynthia rögtön félbeszakította:

– A lányom. Sosem hívom Annát a „nevelt lányomnak”. Elnézést, de



pontosan ugyanúgy érzek iránta, mint Jeremy és Ellie iránt. Nincs semmi
különbség.

Robin eltűnődött, vajon igaz-e ez. Kényelmetlenül jól tudta, hogy egy
része most félreállva, hibát fürkésző szemmel figyeli Cynthiát. Ez a nő nem
Sarah, figyelmeztette magát.

– Nos, Anna biztosan elmondta önnek, miért fogadott fel minket, és
egyebek.

– Ó, igen! – felelte Cynthia. – Nem, be kell vallanom, én egy ideje már
számítottam valami ilyesmire. Csak remélem, ettől nem lesz neki rosszabb.

– Ööö… nos, mi is reméljük, nyilván – vetette közbe Strike.
Cynthia nevetett.
– Ó, nem, igen, hát persze! – mondta.
Strike elővette a jegyzetfüzetét, amelybe be volt hajtogatva néhány

fénymásolt lap, meg a tollát.
– Kezdhetnénk a rendőrségnek adott vallomásával?
– Megszerezték? – nézett riadtan Cynthia. – Az eredetit?
– Egy fénymásolatot – hajtogatta szét a lapokat Strike.
– Milyen… érdekes. Hogy újra látni, ennyi idő után. Tizennyolc éves

voltam. Tizennyolc! Mintha egy évszázaddal ezelőtt lett volna, hahaha!
Robin látta a legfelső oldal alján az aláírást: kerek betűk, meglehetősen

gyerekesek. Strike átadta a fénymásolt lapokat Cynthiának, aki majdnem
rémültnek tűnt, ahogy átvette őket.

– Sajnos szörnyen diszlexiás vagyok – mondta. – Csak negyvenkét éves
koromban diagnosztizálták. A szüleim azt hitték, csak lusta vagyok,
hahaha… szóval, ööö…

– Jobb lenne, ha felolvasnám önnek? – javasolta Strike.
Cynthia azon nyomban visszaadta neki a lapokat.
– Jaj, köszönöm… így tanulom meg a túravezetéshez is a szöveget,

hallgatom felvételről, hahaha…
Strike kisimította a lapokat az asztalon.
– Kérem, állítson meg, ha szeretne hozzátenni bármit, vagy kijavítani

valamit! – mondta Cynthiának.
Az bólintott, hogy így fog tenni.
– „Neve: Cynthia Jane Phipps… született 1957. július 20-án… lakcíme

melléképület, Broom House, Church Road… ez ugye Margot-ék…?
– Volt egy saját kis önálló lakrészem a dupla garázs fölött – felelte

Cynthia. Robin mintha enyhe hangsúlyt hallott volna azon, hogy „önálló”.



– „Gyermekfelügyelőként dolgozom dr. Phipps és dr. Bamborough
kislánya mellett, és az ő házukban lakom…”

– Önálló garzonlakásban – ismételte Cynthia. – Külön bejárata volt.
– „A munkaidőm…” Szerintem ez nem érdekes – mormogta Strike. – Na,

ez már inkább. „Október 11-én reggel 7 órakor kezdtem a munkám.
Találkoztam dr. Bamborough-val, mielőtt dolgozni indult. Mindenben a
szokásos módon viselkedett. Emlékeztetett rá, hogy későn ér haza, mert a
barátnőjével, Miss Oonagh Kennedyvel találkozik egy italra a munkahelyétől
nem messze. Mivel dr. Phipps fekvőbeteg volt nemrég történt balesete
miatt…”

– Anna mondta önöknek, hogy Roy Willebrand-betegségben szenved? –
kérdezte izgatottan Cynthia.

– Nos… szerintem ő épp nem mondta, de a rendőrségi jelentésben benne
van.

– Ó, szóval nem mondta? – Cynthia mintha nem örült volna ennek. – Hát,
hármas típusú. Az elég súlyos, pont olyan rossz, mint a hemofília. Feldagadt
a térde, és nagy fájdalmai voltak, megmozdulni is alig tudott.

– Igen – bólintott Strike –, ez mind benne van a rendőrségi…
– Nem, csak mivel volt ez a balesete 7-én – folytatta Cynthia, aki mintha

elhatározta volna, hogy ezt pedig végigmondja. – Esős nap volt, egész nap
esett, ellenőrizhetik is. Az épület sarkát kerülte meg, ment a parkolóba, és egy
ambuláns beteg nekiment biciklivel. Roy beleakadt az első kerékbe,
elcsúszott, beverte a térdét, és nagyon vérzett. Most már vannak megelőző
injekciók, hogy ne legyen olyan rossz, mint régen, de akkoriban ha
megsérült, hát hetekre ágyba kényszerülhetett!

– Értem. – Strike úgy ítélte meg, ez a legmegfelelőbb válasz, és gondosan
lejegyezte a részleteket, amelyeket ugyan már olvasott Roy saját
vallomásában és más rendőrségi jegyzőkönyvekben is.

– Nem, Anna tudja, hogy az apukája rosszul volt aznap. Ezt mindig is tudta
– tette még hozzá Cynthia.

Strike folytatta a vallomás felolvasását. Csakis olyan tények szerepeltek
benne, amelyeket Robinnal már tudtak. Cynthia otthon volt a kis Annával.
Napközben átjött Roy anyja. Wilma Bayliss három órán át takarított, aztán
elment. Cynthia időnként vitt egy-egy csésze teát a betegnek és az anyjának.
Este hatkor Evelyn Phipps hazament a bungalójába a barátaival bridzsezni, és
ott hagyott a fiának vacsorát egy tálcán.

– „Este 8 órakor tévét néztem a földszinti nappaliban, amikor hallottam a



telefont az előszobában. Általában csak akkor veszem fel én a telefont, ha
sem dr. Phipps, sem dr. Bamborough nincsenek otthon. Mivel dr. Phipps
ekkor otthon volt, és az ágya mellett lévő készüléket fel tudta venni, én nem
vettem fel. Nagyjából 5 perccel később hallottam a gong hangját, amelyet
Mrs. Evelyn Phipps helyezett el dr. Phipps ágyánál vészhelyzetek jelzésére.
Felmentem hozzá az emeletre. Dr. Phipps az ágyban feküdt. Azt mondta,
Miss Kennedy telefonált. Dr. Bamborough nem érkezett meg a
találkozójukra. Dr. Phipps azt mondta, szerinte biztosan bent kellett maradnia
a munkahelyén, vagy elfelejtette. Megkért, hogy amint hazaér, mondjam meg
dr. Bamborough-nak, hogy menjen fel a szobájába. Visszamentem a
földszintre. Nagyjából egy órával később ismét hallottam a gongot. Ismét
felmentem az emeletre, és láttam, hogy dr. Phipps már meglehetősen aggódik
a felesége miatt. Megkérdezte, hazaért-e már. Azt feleltem neki, hogy még
nem. Megkért, hogy maradjak ott vele, amíg felhívja otthon Miss Kennedyt.
Miss Kennedy még mindig nem hallott dr. Bamborough felől. Dr. Phipps
letette a kagylót, és megkérdezte, mi volt dr. Bamborough-nál, amikor reggel
elment otthonról. Azt feleltem, csak a retikülje és az orvosi táskája.
Megkérdezte, nem mondott-e dr. Bamborough bármit arról, hogy meg akarná
látogatni a szüleit. Azt feleltem, nem mondott. Megkért, hogy maradjak ott
vele, amíg felhívja dr. Bamborough édesanyját. Mrs. Bamborough nem
hallott a lánya felől, az nem látogatta meg őt. Dr. Phipps most már igencsak
aggódott, és megkért, menjek le a földszintre, és nézzek be a nappaliban a
kandalló párkányán álló óra talapzatán a fiókba, nincs-e ott valami.
Lementem és megnéztem. Nem volt semmi a fiókban. Visszamentem az
emeletre, és közöltem dr. Phippsszel, hogy a fiók üres volt. Dr. Phipps
elmondta, hogy a feleségével ezt a helyet használják néha, hogy egymásnak
üzeneteket küldjenek. Erről én azelőtt nem tudtam. Megkért, hogy maradjak
ott vele, amíg felhívja az édesanyját, mert utána lehet, hogy lesz még
feladatom. Beszélt az édesanyjával, és tanácsot kért tőle. A beszélgetés rövid
volt. Amikor letette, dr. Phipps megkérdezte, szerintem értesítenie kellene-e a
rendőrséget. Azt feleltem, szerintem igen. Azt mondta, értesíti őket. Megkért,
hogy menjek le a földszintre, engedjem be a rendőröket, ha megérkeznek, és
kísérjem fel őket a szobájába. A rendőrök nagyjából fél órával később
érkeztek, ekkor felvezettem őket dr. Phipps hálószobájába. Nem éreztem,
hogy dr. Bamborough bármiben a szokásostól eltérően viselkedett volna,
amikor aznap reggel elment otthonról. Dr. Phipps és dr. Bamborough
viszonya teljesen kiegyensúlyozottnak tűnt nekem. Eltűnése nagyon meglep,



ez egyáltalán nem vall rá. Kislányához nagyon ragaszkodik, és el sem tudom
képzelni, hogy elhagyná a lányát, vagy elutazna anélkül, hogy a férjével vagy
velem közölné, hová megy.” Aláírás, dátum, Cynthia Phipps, 1974. október
12.

– Igen, nos, nem, ez… ehhez nem tudok semmit sem hozzátenni – mondta
Cynthia. – Fura így visszahallani! – tette még hozzá újabb horkantó
nevetéssel, de Robin mintha rémületet látott volna a szemében.

– Ez nyilvánvalóan, ööö, érzékeny téma, de visszatérhetnénk ahhoz, amit
mondott Roy és Margot viszonyáról…

– Igen, hát bocsánat, de nem, nem mondok semmit a házasságukról –
felelte Cynthia. Sápadt arcán valami lilás pirulás tűnt fel foltokban. – Minden
pár szokott veszekedni, mindenkinek vannak jó és rossz időszakai, de nem az
én dolgom, hogy a házasságukról beszéljek.

– Megértjük, hogy az ön férje nem tudhatta… – kezdte Robin.
– Margot férje – szakította félbe Cynthia. – Nem, hát tudják, ez két teljesen

külön személy. Mármint az én fejemben.
Milyen kényelmes, mondta egy hang Robin fejében.
– Csak azt a lehetőséget szeretnénk felderíteni, hogy el akart vonulni kicsit

– vette át a szót Strike –, talán hogy elgondolkozzon, vagy…
– Nem, Margot sosem ment volna el egyetlen szó nélkül. Az egyszerűen

nem ő lett volna.
– Anna azt mondta, a nagyanyja… – próbálkozott Robin.
– Evelyn korai kezdetű Alzheimer-kórban szenvedett, akármit mondott,

nem lehet nagyon komolyan venni – vágta rá Cynthia immár magasabb és
remegőbb hangon. – Én ezt mindig mondtam Annának, mindig mondtam,
hogy Margot sosem hagyta volna el őt. Mindig ezt mondtam neki! –
ismételte.

Csak éppen addig nem, folytatta a hang Robin fejében, amíg úgy tett,
mintha maga lenne a valódi anyja, és Margot-nak még a létezését is eltitkolta
előle.

– Menjünk tovább! – javasolta Strike. – Anna második születésnapján ön
beszélt telefonon egy nővel, aki azt állította, Margot, ugye?

– Ööö, igen, hát nem, így van – felelte Cynthia. Remegő kézzel megint a
szájához emelte a kávéscsészéjét. – Épp a születésnapi tortát dekoráltam a
konyhában, amikor csörgött a telefon, szóval nem fenyeget, hogy rosszul
emlékszem, milyen nap volt, hahaha! Felvettem, és egy női hang azt
kérdezte: „Te vagy az, Cynthia?” Azt feleltem, én vagyok, mire azt mondta:



„Itt Margot. Boldog szülinapot a kicsi Annie-nek az anyukájától! És viseld
gondját jól!” És azzal letette. Csak álltam ott… – És eljátszotta, mintha
valami láthatatlan eszköz lenne a kezében, majd próbált megint nevetni, de
nem jött ki hang a torkán. – A kezemben a spatulával. Fogalmam sem volt,
mit csináljak. Anna a nappaliban játszott. Én meg… úgy döntöttem, inkább
felhívom Royt a munkahelyén. Ő azt mondta, hívjam fel a rendőrséget,
úgyhogy azt tettem.

– Ön mit gondolt, tényleg Margot volt? – kérdezte Strike.
– Nem. Nem volt… hát, hangra olyan volt, mint ő, de nem hiszem, hogy

tényleg ő volt.
– Azt gondolja, valaki más utánozta?
– Igen, tettette. A kiejtést. Londoni munkás, de… nem, nem volt olyan

érzésem, mint amikor az ember tudja, ki az…
– Biztos benne, hogy nő volt? – kérdezte Strike. – Nem lehetett egy női

hangot utánzó férfi?
– Nem hiszem – rázta a fejét Cynthia.
– Margot hívta Annát valaha „kicsi Annie”-nek? – érdeklődött Robin.
– Mindenfélének hívta – válaszolt bánatos képpel Cynthia. – Tánci Annie-

nek, Annabellának, Angyalkának… azt ki lehetett találni, vagy lehet, hogy
csak a nevet tévesztették el… De az egész időzítése… épp ekkor találták meg
Creed utolsó áldozatának néhány darabját. Akit ledobott a Beachy Head
szikláról…

– Andrea Hooton – vágta rá Robin.
Cynthia kicsit riadtan pillantott rá, hogy ennyire kapásból tudja a nevet.
– Igen, a fodrász.
– Nem – figyelmeztette Robin. – Az Susan Meyer volt. Andrea a doktori

hallgató.
– Ó, igen – bólintott Cynthia. – Hát persze… nagyon rossz a

névmemóriám… Hát Roy épp akkor ment keresztül az egész azonosítási
procedúrán az, ööö, testrészekkel, amelyeket partra mosott a víz, szóval már
reménykedtünk… nem is, nem „reménykedtünk”! – Cynthia hirtelen mintha
holtra rémült volna, hogy kicsúszott a szó a száján. – Nem úgy értem! Nem,
hát nyilván meg voltunk könnyebbülve, hogy nem Margot, de tudják, az
ember azt hiszi, talán most már választ fog kapni…

Strike-nak saját bűntudattal terhes gondolata jutott eszébe, hogy bár
hamarosan véget érne már Joan lassú, elnyújtott haldoklása. Bármennyire is
nem örül az ember a holttestnek, mégiscsak azt jelenti, a szorongás kifejezést



és feloldást találhat a virágokban, beszédekben, a szertartásban, vigasztalás
pedig jöhet Istentől, az alkoholból vagy a többi gyászolótól. A csúcsponton
túl van az ember, az első lépés, hogy felérje ésszel a szörnyű tényt, hogy egy
élet véget ért, és az élet megy tovább.

– És ezen már keresztülmentünk egyszer, amikor megtalálták a másik
holttestet, az Alexandra-tóban – folytatta Cynthia.

– Susan Meyert – szúrta közbe halkan Robin.
– Roynak végig kellett néznie képeket, mindkétszer… és akkor jön ez a

telefon, pont azután, hogy… már másodszorra… annyira…
Cynthia hirtelen elsírta magát, és nem úgy, mint Oonagh Kennedy,

felszegett fejjel, csillogó könnyekkel az arcán; hanem az asztal fölé hajolva
elrejtette az arcát, a homlokát remegő kezével támasztotta meg.

– Nagyon sajnálom… – zokogta. – Tudtam, hogy rémes lesz… mi már
sosem beszélünk róla egy… egy ideje… elnézést…

Még sírt egy-két másodpercig, aztán kényszerítette magát, hogy felnézzen.
Jókora szeme most rózsaszínen csillogott.

– Roy azt akarta hinni, hogy tényleg Margot telefonált. Folyton azt
kérdezgette: „biztos vagy benne, biztos vagy benne, hogy nem olyan volt a
hangja?” Halálra izgulta magát, amíg a rendőrség próbálta lenyomozni a
hívást… Maguk nagyon udvariasak – folytatta, és most már kissé hisztérikus
felhang is keveredett a nevetésébe –, de tudom, mit akarnak kérdezni, és hogy
Anna is mit akar megtudni, bár én újra és újra elmondtam neki… Nem volt
köztünk semmi Royjal, mielőtt Margot eltűnt, és még utána sem négy évig…
Azt elmondta maguknak, hogy Roy és én rokonok vagyunk?

Úgy mondta, mint aki kényszeríti magát, hogy kimondja, bár a harmad-
unokatestvérek olyan nagyon nem közeli rokonok. Robinnak viszont Roy
vérzékenységéről az jutott eszébe, vajon Phippsék, mint a Romanovok, nem
tennék-e jobban, ha nem házasodnának unokatestvérekkel.

– Igen, mondta – bólintott Strike.
– Igazából a nevét sem bírtam elviselni, mielőtt hozzájuk kerültem

dolgozni! „Nézd csak meg Roy unokatestvéredet, az egészségügyi
problémáival, és mégis bejutott az Imperial College-be, az orvosi karra! Ha
csak kicsit te is megerőltetnéd magad, Cynthia…” A gondolatától is irtóztam,
hahaha!

Robin felidézte a fiatal Royról az újságokban megjelent képet: az érzékeny
arcát, a lelógó haját, a költői tekintetét. Sok nő vonzónak találja egy jóképű
férfiban a sérülést vagy betegséget. Hát nem Strike levágott lábát hozta fel



Matthew is a legrosszabb féltékenységrohamaiban – a harci sérülést, amellyel
úgy érezte, hiába ép és egészséges, nem tud versenyezni?

– Talán nem hiszik, de tizenhét évesen én bizony azt gondoltam, Royban a
legjobb dolog épp Margot! Nem, tényleg egészen csodásnak láttam, olyan…
olyan divatosnak és tudják, mindenről volt véleménye… Áthívott vacsorára,
mikor hallotta, hogy meghúztak minden vizsgámon. Hát én hősként
tekintettem rá, és annyira izgatott lettem! Kiöntöttem neki a szívem,
mondtam, hogy gondolni sem bírok az utóvizsgákra, csak ki akarok lépni a
való világba, és pénzt keresni magamnak. Ő meg azt mondja: „Nézd, én
tudom, hogy remekül bánsz a gyerekekkel, mi lenne, ha jönnél, és vigyáznál
a lányomra, ha majd visszamegyek dolgozni? Ráveszem Royt, hogy
csináltassa meg neked azt a kis lakást a garázs fölött!” A szüleim magukon
kívül voltak – mesélte Cynthia, és nagy bátran (bár sikertelenül) megint
megpróbált nevetni. – Rémesen dühösek voltak Margot-ra, és Royra is, bár
igazából ő egyébként nem is akarta, hogy menjek, mert azt akarta, hogy
maradjon csak otthon maga Margot Annával. Anya meg Apa szerint Margot
csak olcsón akarta megúszni. Mostanában már jobban értem az ő
nézőpontjukat. Én sem vagyok biztos benne, hogy örültem volna neki, ha
valami nő ráveszi valamelyik lányomat, hogy hagyják csak ott az iskolát,
költözzenek hozzá, és gondozzák a gyerekét! De nem, én imádtam Margot-t.
És izgatottan vártam, hogy mehessek.

Cynthia most kicsit elhallgatott, bánatos tekintete mintha a távolba meredt
volna, Robin pedig azon tűnődött, arra gondol-e, milyen jelentős és
megváltoztathatatlan következményekkel járt, hogy elfogadta a
gyerekfelügyelői állást, amely egyáltalán nem a saját, független életéhez
szolgált számára ugródeszkaként, hanem csak bezárta a házba, ahonnan soha
többé nem költözött ki, oda vezetett, hogy sajátjaként nevelte fel Margot
gyerekét, lefeküdt Margot férjével, és mindörökké a doktornő árnyékában
maradt, akit állítólag olyan nagyon szeretett. Milyen lehet ilyen hatalmas
hiánnyal együtt élni?

– A szüleim azt akarták, jöjjek el, miután Margot eltűnt. Nem tetszett
nekik, hogy ott vagyok a házban egyedül Royjal, merthogy az emberek
pletykások. Még az újságokban is voltak utalgatások, de a gyerekeim életére
esküszöm maguknak – jelentette ki Cynthia valami tompa véglegességgel –,
semmi sem volt köztem és Roy között, soha, mielőtt Margot eltűnt, és még
utána sem, nagyon sokáig. Anna miatt maradtam ott, mert nem bírtam volna
otthagyni… teljesen az én lányommá vált!



Dehogy vált, mondta a kérlelhetetlen hang Robin fejében. És nem lett
volna szabad azt mondania neki.

– Roy nem is találkozgatott senkivel nagyon sokáig, miután Margot eltűnt.
Aztán egy ideig együtt volt egy munkatársával – pirult el megint a keskeny
arca –, de az csak néhány hónapig tartott. Anna nem szerette. Nekem is volt
egy barátom, többé-kevésbé állandó jelleggel, de aztán kidobott. Azt mondta,
olyan, mintha egy kisgyerekes, férjes asszonnyal járna, merthogy mindig
Anna és Roy voltak nálam az elsők. És aztán meg, gondolom… – folytatta
Cynthia remegő hangon, egyik kezét ökölbe szorítva, a másikkal pedig az
öklét –, ahogy telt az idő… rájöttem, hogy beleszerettem Royba. De arról
álmodni sem mertem, hogy ő is velem akarna lenni. Margot annyira okos
volt, olyan… olyan erős személyiség, és sokkal idősebb is volt nálam, sokkal
intelligensebb is meg kifinomultabb… Egy este, miután lefektettem Annát,
már mentem volna vissza a lakásomba, de Roy megkérdezte, mi lett Will-lel,
ezzel az én barátommal, én pedig mondtam, hogy annak vége; megkérdezte,
mi történt, és hát beszélgetni kezdtünk, és azt mondta… azt mondta: „Te
nagyon különleges lány vagy, és valami sokkal jobbat érdemelsz nála!” És
aztán… aztán megittunk egy italt… De ez négy évvel azután volt, hogy
Margot eltűnt! – ismételte megint Cynthia. – Tizennyolc éves voltam akkor,
és huszonkettő, amikor Roy és én… bevallottuk egymásnak, hogy érzünk
egymás iránt valamit. Persze, titokban tartottuk. Még három évbe telt, mire
Roynak sikerült halotti anyakönyvi kivonatot szereznie Margot-nak.

– Ez nagyon nehéz lehetett – mondta Strike.
Cynthia odapillantott rá, mosoly nélkül. Mintha megöregedett volna azóta,

hogy leült ide hozzájuk.
– Majd negyven évig voltak rémálmaim arról, hogy Margot visszajön, és

kidob a házból – folytatta aztán, és próbált nevetni. – Roynak sosem
mondtam. És nem is akarom tudni, hogy szokott-e ő is róla álmodni. Nem
beszélünk róla. Csak így lehet elviselni. Elmondtunk mindent, amit csak el
tudtunk… a rendőrségnek, egymásnak, a többi családtagnak. Újra és újra
átmentünk mindenen, sok-sok órányit beszéltünk. „Ideje rázárni az ajtót”,
Roy így mondta. Hogy „elég sokáig hagytuk nyitva az ajtót. Már nem fog
visszajönni.” A sajtóban volt egy-két rosszindulatú írás, tudják, amikor
összeházasodtunk. „Az eltűnt doktornő férje elvette a fiatal
gyermekfelügyelőt.” Akárhogy is, ez rémesen hangzik, nem? Roy azt
mondta, rá se rántsak. A szüleimet felháborította az egész. Csak akkor
békültek meg, amikor Jeremy megszületett. Mi egyáltalán nem akartuk Annát



félrevezetni. Csak vártunk, hogy… nem is tudom… csak igyekeztünk a
megfelelő pillanatot megtalálni, hogy elmondhassuk… de hát mégis mit kéne
mondania az embernek? „Anyunak” hívott – suttogta Cynthia –, bo-boldog
volt, tökéletesen boldog kislány volt, és akkor a többi gyerek az iskolában
elmondta neki Margot-t, és elrontott minden…

A közelben valahol felharsant a „Greensleeves” szintetizátoros verziója.
Mindhárman értetlenül néztek, míg Cynthia horkantva el nem nevette magát.

– A telefonom! – mondta. A ruhája egy mély zsebéből elő is húzta és
felvette. – Roy?

Robin is hallotta Roy dühös hangját. Cynthia hirtelen rémültnek tűnt.
Megpróbált felállni, de rálépett a szoknyája aljára, és előredőlt. Míg
igyekezett kigabalyodni a ruhájából, továbbra is beszélt:

– Nem, én… jaj, ne, ugye nem? Jaj, istenem… Roy, csak azért nem
akartam mondani… nem… igen, még itt vagyok velük! – Végre kiszabadult a
ruha és az asztal közül, és bizonytalan léptekkel kiment a helyiségből. A fején
viselt kendő lassan lecsúszott a szék támlájáról. Robin lehajolt, felvette, és
visszatette a székre. Felpillantott, és látta, hogy Strike őt nézi.

– Mi az? – kérdezte.
Strike épp válaszolt volna, amikor visszajött Cynthia. Egészen döbbentnek

tűnt.
– Roy tudja… Anna elmondta neki! Azt akarja, hogy jöjjenek át most a

Broom House-ba!



36

Írt lelhet az, ki nem magába’ vív
a búval, ám ha titkot rejt a szív,
kétannyi bú tüzét kell fojtsa el.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Cynthia elsietett átöltözni a Boleyn Anna-jelmezből, aztán tíz perccel később
visszajött rossz szabású farmerben, egy szürke pulóverben és futócipőben.
Amíg együtt kisétáltak a palotából, végig szörnyen szorongónak tűnt, és igen
szaporán lépkedett, Strike pedig nagy kihívásnak találta lépést tartani vele az
épp elállt esőtől még mindig nedves kockaköveken. Bármilyen szép aranyló
vonalak is keretezték a nagy, szürke felhőket, úgy nézett ki, hamarosan újra
esni kezd. A belső udvar kapuján áthaladva Robin felpillantott, és elkapta az
asztronómiai óra aranyozott részleteinek csillogását. Fel is tűnt neki, hogy a
Nap most Margot jegyében, a Vízöntőben van.

– Akkor ott találkozunk! – mondta szinte kifulladva Cynthia a parkolóba
érve, és a választ meg sem várva, majdnem futva a messzebb parkoló
Mazda3-ja felé indult.

– Hát ez érdekes lesz – jegyezte meg Robin.
– Az biztos – értett egyet Strike.
– Vegye elő a térképet! – kérte Robin, amint beültek a kocsiba. A régi

Land Roverben még működő rádió sem volt, nemhogy GPS. – Muszáj lesz
navigálnia.

– Na, mit gondol Cynthiáról? – kérdezte Strike, és közben megkereste
Hamben a Church Roadot.

– Szerintem rendben van.
De érezte, hogy Strike ugyanolyan kissé értetlen arccal néz rá, mint

korábban a kávézóban.
– Mi az? – kérdezte megint.



– Csak az volt az érzésem, hogy nem kedvelte meg.
– Nem! – vágta rá némileg védekezőn a lány. – Semmi bajom vele.
Kitolatott a helyéről, közben pedig eszébe jutott Cynthia horkanó nevetése,

meg az a szokása, hogy összevissza keveri az igeneket és nemeket.
– Hát…
– Gondoltam! – vigyorgott Strike önelégülten.
– Annak fényében, hogy mi történhetett Margot-val, én, mondjuk, nem

ilyen vidám lefejezéses viccekkel kezdtem volna a beszélgetést.
– Cynthia negyven éve él ezzel együtt – figyelmeztette Strike. – Azok,

akik valami ekkora dologgal élnek együtt, egy idő után már nem is látják.
Egyszerűen beleolvad az életük hátterébe. Csak mások szemében olyan
ordítóan hatalmas.

Az eső rá is kezdte, ahogy kihajtottak a parkolóból: finom fátyolként terült
rá gyorsan a szélvédőre.

– Jó, előítéletes vagyok – vallotta be Robin, és bekapcsolta az ablaktörlőt.
– A második feleségek most érzékeny téma nálam.

Az útra figyelt, de néhány pillanat múlva megint érezte, hogy Strike őt
nézi.

– Mi az? – kérdezte immár harmadszor.
– Miért érzékeny téma a második feleségek?
– Hát mert… jaj, nem is mondtam magának, ugye? Morrisnak mondtam. –

Azóta igyekezett nem is gondolni a becsípett üzengetésre karácsony
másnapján, sem az abból merített kis vigasztalásra, sem a jókora adag
kellemetlenségre. – Matthew és Sarah Shadlock most már hivatalosan is
együtt vannak. Sarah elhagyta miatta a vőlegényét.

– Affrancba – mondta Strike, és oldalról még mindig Robint nézte. – Nem,
még nem mondta.

De azért feljegyezte fejben, hogy a lány elmondta ezt Morrisnak, mert ez
nem illett a viszonyukról kialakított képébe. Amit Barclay-tól hallott arról,
hogy Morris nem fogadja el Robin tekintélyét, és Robin általában nem valami
lelkes megjegyzéseiből arra következtetett, hogy Morris kétségtelen szexuális
érdeklődése Robin iránt viszonzás hiányában lassan kialudt. És a lány mégis
elmondta ezt a fájdalmas részletet a magánéletéről, neki pedig nem.

Ahogy némán autóztak a Church Road felé, Strike azon tűnődött, mi a fene
történt itt Londonban, amíg ő Cornwallban volt. Morris jóképű pasas, és
akárcsak Robin, ő is válófélben van. Vajon korábban miért nem figyelt fel
arra, amit ez a nyilvánvalóan szimmetrikus helyzet jelenthet? Megbeszélhetik



az ügyvédeket, a problémás exeket, az életek szétválasztásának praktikus
kérdéseit: egy csomó mindenről tudnak beszélgetni, és rengeteg a lehetőség
az együttérzésre.

– Itt felfelé – mondta most. A Royal Paddcokson hajtottak épp némán,
magas, egyenes, vörös falak között.

– Szép kis utca – jegyezte meg Robin húsz perccel azután, hogy elindultak
a Hampton Court palotából, és befordult az utcába, amely akár a rurális
vidéken is lehetett volna. Tőlük balra sűrű erdő terült el, jobbra pedig nagy,
különálló házakat láttak az úttól távolabb, magas sövények mögött.

– Az lesz az, ott! – mutatott Strike egy különösen nagy házra, amely sok
hegyes, favázas oromdísszel is büszkélkedhetett. A kétszárnyú kapu nyitva
állt, és a bejárati ajtó is. Befordultak a kocsifelhajtóra, és megálltak a kék
Mazda3 mögött.

Amint Robin leállította a motort, már hallották is a kiabálás hangját a
házból: egy férfihang volt, szabadjára engedett, magas hangú kiabálás. Anna
Phipps felesége, a magas, szőke Kim ugyanúgy farmert és inget viselt, mint
legutóbb, ő jött ki eléjük a házból elég feszült arckifejezéssel.

– Nagyjelenet – mondta, amikor Strike és Robin kiszálltak az autóból a
finoman szitáló esőben.

– Várjunk esetleg egy…? – kezdte Robin.
– Nem kell – vágta rá Kim. – Már eldöntötte, hogy találkozni akar

magukkal. Jöjjenek csak!
A kőzúzalékos utacskán odasétáltak, és beléptek a Broom House-ba.

Valahol bent tovább kiabált egymással egy férfi és egy női hang.
Minden háznak megvan a saját beivódott illata: ebből itt szantálfaillat áradt

és egyfajta nem teljesen kellemetlen dohszag. Kim egy hosszú, nagy
ablakokkal szegélyezett folyosón vezette őket végig, amely mintha a 20.
század közepéről maradt volna itt változatlanul. Sárgaréz lámpák, a falon
akvarellek, és régi szőnyeg a csillogóra vakszolt padlón. Robin hirtelen
beleborzongott a gondolatba, hogy Margot Bamborough valaha ugyanitt járt,
ezen a padlón, a fémes rózsaillatú parfümje elvegyült a parkettaápoló és a
régi szőnyeg szagával.

Ahogy a nappali ajtajához közeledtek, már ki tudták venni a bent folyó
vitát:

– …és ha már rólam beszélnek – kiabált egy férfihang –, hát hadd legyen
már jogom rá, hogy megfeleljek rá… hogy a családom eldönti, a hátam
mögött, hogy nyomozni kezd, remek, remek, ez aztán tényleg…



– Az isten szerelmére, hát nem utánad nyomozunk! – hallották Anna
hangját. – Bill Talbot alkalmatlan volt a…

– Ó, tényleg? Ott voltál te is? Ismerted?
– Nem kellett, hogy ott legyek, apa…
Kim kinyitotta nekik az ajtót. Strike és Robin követték a nappaliba.
Mintha valami élőkép tárult volna eléjük. Ahogy beléptek, a három ember

mozdulatlanná dermedt a szobában. Cynthia a szájára szorította vékony ujjait.
Anna és az apja egymással szemben álltak egy alacsony antik asztalka két
oldalán.

Sehol sem volt már az 1974-es romantikus költő. Roy Phipps rövidre
vágatta maradék ősz haját, de csak a füle körül és a tarkóján maradt
bármennyi is. Kötött mellénykét viselt, és magas, boltozatos, ragyogó
homlokával, vadul izzó szemével, kissé beesett és foltos arcával most már
inkább őrült tudósnak nézett ki.

És olyan rettentően mérgesnek tűnt, hogy Robin komolyan arra számított,
az újonnan belépőkkel is ordibálni kezd. De az idős hematológus viselkedése
egyből megváltozott, ahogy a tekintete megtalálta Strike-ét. Hogy ez a
nyomozó nagy termetének volt köszönhető, vagy annak a komolyságnak,
nyugalomnak, amelyet feszült helyzetekben is sugározni tudott magából, azt
Robin nem tudta volna megmondani, de szinte látni vélte, ahogy Roy úgy
dönt, nem fog kiabálni. Némi habozás után megszorította Strike felé nyújtott
kezét, Robin pedig azon gondolkodott, mennyire vannak vajon tisztában a
férfiak a köztük lejátszódó hatalmi dinamika játékával, míg a nők csak állnak
és figyelik őket.

– Dr. Phipps – üdvözölte Strike.
Roynak, úgy tűnt, nem megy könnyen a sebességváltás a kontrollálatlan

őrjöngés és az udvarias üdvözlés között, ezért az eredmény kissé
inkoherensre sikerült:

– Szóval maga… maga a nyomozó, gondolom – mondta. Sápadt arcán
kékespiros foltok éktelenkedtek.

– A nevem Cormoran Strike, ő pedig a társam, Robin Ellacott.
Robin is előrelépett.
– Üdvözlöm – nyögte ki mereven Roy, és neki is megrázta a kezét. Meleg

és száraz volt a tenyere.
– Csináljak kávét? – kérdezte félig suttogva Cynthia.
– Igen… nos, miért is ne – felelte Roy. A dühe nyilván épp az idegességgel

vetélkedett benne, és mintha ez utóbbi egyre csak növekedett volna, ahogy ott



állt előtte mozdulatlanul a nagydarab Strike, és őt figyelte. – Üljenek le,
üljenek le – mutatott Strike-nak a másikra merőlegesen beállított kanapéra.

Cynthia sietve távozott kávét főzni, Strike és Robin pedig leültek a jelzett
helyre.

– Megyek, segítek Cynnek – mormogta Anna, és ő is kisietett, Kim pedig
egy pillanatnyi habozás után ment utána. Strike és Robin egyedül maradtak
Royjal. Az orvos egy magas támlájú, bársonnyal kárpitozott fotelbe ült le, és
átható tekintettel körbepillantott. Nem nézett ki jól. Az izgatott pír kezdett
eltűnni az arcáról, és így sápadtnak tűnt. A zoknija felgyűrődött a vékonyka
bokáján.

Robinnak egész életében nagyon kevés olyan kellemetlen csendet kellett
végigülnie, mint ami most következett. Leginkább, hogy ne kelljen Royra
néznie, hagyta, hogy a tekintete kóboroljon a nagy helyiségben: ez
ugyanolyan régimódi volt, mint a folyosó is. A sarokban hangversenyzongora
állt. További nagy ablakok néztek ki a hatalmas kertre, ahol négyszögletes
halastavacska látszott közvetlenül egy kövezett térség mellett, amelynek túlsó
végén meg egy templomszerű kőépítmény emelkedett. Itt le lehetett ülni,
nézni a koi-pontyokat, amelyek most alig látszottak az eső pöttyözte vízben;
vagy kitekinteni az óriási gyepre, az ősfákra és szép rendben tartott
virágágyásokra.

A könyvespolcokon és vitrinekben rengeteg bőrkötéses könyv és antik
témájú bronzszobor sorakozott. A két kanapé közt hímzőkeret állt, amelyen
épp nagyon szép kézimunka készült selyemfonállal. A japán hatást mutató
képen két koi-ponty úszott el egymás mellett ellenkező irányban. Robin épp
azon tanakodott, tegyen-e rá udvariasan elismerő megjegyzést, és
megkérdezze-e, Cynthia munkája-e, amikor megszólalt Strike:

– És ki volt a klasszicista?
– Tessék? – nézett rá Roy. – Ó. Apám.
Megszállott tekintete végigsiklott a nappaliban szétszórt kisebb bronz- és

márványszobrokon.
– Kitűnő eredménnyel végzett Cambridge-ben.
– Á! – bólintott Strike, és visszatért a jeges csend.
Egy széllökés az ablaknak verte az esőt. Robin megkönnyebbülten hallotta

meg a kiskanalak csilingelését és a három nő közeledő lépteit.
Először Cynthia jött be, és letette a kávéstálcát a két kanapé közt álló antik

asztalkára. Az meg is billent kicsit a súlytól. Anna egy jókora süteményt tett
mellé tortaállványon.



Anna és Kim egymás mellé ültek az üres kanapén, és amint Cynthia
odahúzott egy-két vékonyka kisasztalt, hogy mindenki tudja hová tenni a
teáját, és vágott a süteményből azoknak, akik kértek, végül ijedt arccal maga
is leült a nevelt sógornője mellé.

– Nos – szólalt meg Roy végül, Strike-hoz intézve a szavait. – Érdekelne,
mit gondol, milyen esélyei lehetnek magának kideríteni azt, amit a londoni
rendőrségnek négy évtized alatt sem sikerült.

Robin biztos volt benne, hogy Roy a hosszú, kínos csend alatt végig ezt az
agresszív nyitást tervezgette.

– Elég gyengék – felelte Strike tárgyilagosan, amint lenyelt egy nagy falat
süteményt, amit Cynthia nyomott az előbb a kezébe. – Bár tudomást
szereztünk egy újabb esetről, amikor valaki állítólag látta az ön első feleségét,
és erről szerettem is volna önnel beszélni.

Roy döbbentnek tűnt.
– Állítólag látta – hangsúlyozta Strike. Letette a kistányérját és már nyúlt is

a belső zsebébe a jegyzetfüzetéért. – De azért természetesen… Remek a
sütemény, Mrs. Phipps! – mondta még Cynthiának.

– Jaj, köszönöm! – felelte az vékonyka hangon. – A kávés-diós volt Anna
kedvence kicsi korában, nem igaz, kicsim?

Anna csak egy feszült mosollyal válaszolt.
– A felesége egyik volt kollégájától, Janice Beattie-től hallottunk erről.
Roy megrázta a fejét, és türelmetlenül vállat vont, így jelezte, hogy

fogalma sincs, kit fed a név.
– Ő volt a védőnő a Szent János rendelőben – tette hozzá Strike.
– Á! – mondta Roy. – Igen. Azt hiszem, egyszer itt is járt, egy grillpartin.

Egészen rendes nőnek tűnt… de az az egész délután, az katasztrófa volt. Egy
fene nagy katasztrófa. Azok a gyerekek, hát felháborítóak voltak…
emlékszel? – szólt oda Cynthiának.

– Igen! – vágta rá az gyorsan. – Nem, volt egy fiú, aki különösen…
– Felöntötte a puncsot – fortyant fel Roy. – Vodkával. Valaki rosszul is lett

tőle.
– Gloria – szúrta be Cynthia.
– Nem emlékszem én az összesnek a nevére! – jelentette ki Roy

türelmetlen legyintéssel. – Telehányta a lenti fürdőszobát. Undorító.
– Ez a fiú lehetett Carl Oakden? – érdeklődött Strile.
– Az az – bólogatott Roy. – Később megtaláltuk az üres vodkás üveget,

eldugta a fészerben. Besurrant a házba, és elcsórta az italos szekrényből.



– Igen! – erősítette meg Cynthia. – És aztán meg összetörte a…
– Anyám kristályüveg tálját és fél tucat poharat. Pont a grilldolgok közé

ütött be egy krikettlabdát. Az a védőnő takarította össze nekem, mert… hát
rendes volt tőle. Tudta, hogy én nem… az üvegcserepeket! – magyarázta meg
újabb türelmetlen gesztussal.

– De a jó oldala – próbálta Cynthia haloványan elnevetni magát –, hogy
kiömlött a puncs, tehát más már nem lett tőle rosszul!

– Az egy art deco üvegtál volt! – nézett rá mosoly nélkül Roy. – Fene nagy
katasztrófa volt ez az egész. Mondtam is Margot-nak… – és elhallgatott egy
másodpercre, miután a nevet kimondta, Robinnak pedig az jutott az eszébe,
mikor ejthette ki utoljára hangosan –, „én nem tudom, mit gondolsz, mit
érhetsz el ezzel!” Merthogy az a pasas, akit próbált kibékíteni, na az nem jött
el… az orvos, akivel nem jött ki jól, hogy is…?

– Joseph Brenner – felelte Robin.
– Brenner, pontosan. Mert ő például nem is fogadta el a meghívást, szóval

akkor ugyan mi értelme? De neem, nekünk akkor is le kellett mondanunk a
szombat délutánról, hogy ezeket a szedett-vedett embereket szórakoztassuk,
és akkor azt kapjuk cserébe, hogy ellopják az italunkat és összetörik a
dolgainkat!

Roy ökölbe szorított keze a fotel karfáján nyugodott. Hirtelen kinyújtotta
hosszú ujjait: olyan volt a mozdulat, mint amikor a remeterák kinyújtja a
lábait, aztán újra visszagörbíti maga alá.

– Ugyanez a gyerek, ez az Oakden, később írt egy könyvet Margot-ról –
mondta. – Még a rohadt grillpartiról is berakott egy fényképet, hátha attól
hihetőbb lesz, hogy az anyjával mindent tudtak a mi magánéletünkről. Szóval
igen – tette hozzá hűvös éllel –, ez nem tartozott Margot jobb ötletei közé.

– Hát csak próbálkozott, hogy jobban kijöjjenek mind a rendelőben, nem?
– vetette fel Anna. – Neked sosem kellett ennyiféle személyiségű ember
között manőverezned a munkahelyeden…

– Á, szóval te a munkahelyemről is tudsz mindent, ugye, Anna?
– Hát nem ugyanaz, mint egy körzeti orvosé, nem? – felelte a lánya. – Te

előadtál, kutattál, nem kellett takarítókkal, recepciósokkal meg egy csomó
más nem-egészségügyissel foglalkoznod!

– De tényleg nagyon rendetlenek voltak, Anna! – sietett hűségesen Roy
segítségére Cynthia. – Nem, tényleg! Azt nem is mondtam soha, mert nem
akartam galibát, hogy az egyik nő fel is slisszolt az emeletre anyukád és
apukád hálószobájába!



– Micsoda? – dörrent rá Roy.
– Igen… – erősítette meg félénken Cynthia. – Nem, én felmentem

kicserélni Anna pelenkáját, és valami mozgást hallottam ott bent. Bementem,
és ott volt, nézegette Margot ruháit a gardróbban!

– Ez ki volt? – kérdezte Strike.
– A szőke. A recepciós, nem Gloria, a másik.
– Irene – vágta rá Strike. – Látta, hogy ön észrevette?
– Hát persze. Be is mentem, a karomban Annával.
– És mit szólt, amikor meglátta önöket? – nézett rá Robin.
– Hát, egy kicsit azért zavarba jött – válaszolta Cynthia. – Bárki zavarba

jönne, hát nem? Elnevette magát és azt mondta, „jaj, csak kíváncsiskodom
itt”, aztán kiment mellettem.

– Atyaisten! – rázta a fejét Roy Phipps. – Hát ki vesz fel ilyeneket?
– És tényleg csak nézelődött? – kérdezte tovább Robin Cynthiát. – Vagy

gondolja, hogy azért ment be, hogy…
– Jaj, nem hiszem én, hogy elvitt volna bármit! – vágott közbe Cynthia. –

És nem is… Margot-nak sem tűnt fel, hogy bármi hiányozna, nem? – fordult
most Royhoz.

– Nem, de attól még szólnod kellett volna erről nekem akkor! – felelte
mogorván a férje.

– Nem akartam én galibát. Te már különben is… hát elég feszült napod
volt, nem?

– Térjünk át arra az esetre, amikor állítólag látta valaki Margot-t! –
javasolta Strike, és elmesélte a családnak Charlie Ramage harmadkézből
megismert történetét, aki állította, hogy látta Margot-t a sírok közt bóklászni
a templomkertben, Leamington Spában. – És Robin azóta elérte Ramage
özvegyét is, aki alapvetően megerősítette a sztorit, bár nem tudta biztosan
megmondani, a férje valóban Margot-t vélte-e látni, vagy egy másik eltűnt
nőt. Úgy néz ki, ezt az egészet nem közölték a rendőrséggel, szóval azt
szerettem volna megkérdezni, nem tudják, volt-e Margot-nak bármilyen
kapcsolata Leamington Spával?

– Semmilyen – felelte Roy, és Cynthia is a fejét rázta.
Strike leírt valamit.
– Köszönöm. És ha már ott tartunk, hogy hol látták állítólag Margot-t –

folytatta –, nem tudom, végigmehetnénk-e gyorsan a listán?
Robin úgy gondolta, érti, mi lehet Strike célja ezzel. Akármilyen

kényelmetlen is lehet a jelenlévőknek a gondolat, hogy Margot esetleg még



mindig életben van, Strike olyan álláspontból akarta indítani a beszélgetést,
amely nem feltételezi kérdés nélkül, hogy megölték.

– Az a nő a benzinkúton Birminghamben, az anyuka Brightonban, a
kutyasétáltató lent Eastbourne-ban – sorolta rögtön Roy, mielőtt Strike
folytathatta volna. – Minek mászkált volna el, tankolgatott volna meg
sétáltatott volna kutyákat? Ha a saját szabad akaratából vált köddé, nyilván
nem akarta, hogy megtalálják. Ugyanez vonatkozik a templomkertben
bóklászásra is.

– Ez igaz – bólintott Strike. – De volt egy eset…
– Warwick – vágta rá Roy. – Igen.
Férj és feleség egymásra pillantott. Strike csak várt. Roy letette a

teáscsészéjét meg a csészealjat az asztalra maga előtt, aztán felnézett a
lányára.

– Egészen biztos vagy benne, hogy ezt akarod, Anna? – kérdezte a némán
ülő lánytól. – Egészen, de egészen biztos?

– Mégis, mit gondolsz? – fortyant fel Anna. – Szerinted miért fogadtam
nyomozókat, szórakozásból?

– Hát jó – mondta Roy. – Jól van. Az az eset azért kel… azért keltette fel
az érdeklődésemet, mert a feleségem volt barátja, egy Paul Satchwell nevű
pasas, eredetileg Warwickból származott. Ez volt az a pasas, akivel… akivel
újra felvette a kapcsolatot, mielőtt eltűnt.

– Jaj, az isten szerelmére! – fakadt ki Anna feszült kis nevetéssel. – Te
komolyan azt hitted, hogy nem tudok Paul Satchwellről? Persze hogy tudok!
– Kim oldalra nyúlva a felesége térdére tette a kezét, hogy megnyugtatásul
vagy figyelmeztetésül, azt nehéz lett volna megmondani. – Az internetről
hallottál már, apa, vagy a sajtóarchívumokról? Láttam én is azt a röhejes
képet Satchwellről, a mellszőrzettel meg a medálokkal, és azt is tudom, hogy
anya megivott vele egy italt három héttel az eltűnése előtt. De csak egy ital
volt…

– Ó, tényleg? – vágott vissza Roy rosszindulatúan. – Köszönöm a
megnyugtatást, Anna. Köszönöm ezt a magas színvonalú hozzáértést. Milyen
csodálatos lehet mindent tudni…

– Roy! – suttogta Cynthia.
– Most azt akarod mondani, hogy nem csak egy ital volt? – nézett Anna

döbbenten. – De, csak annyi volt, micsoda rémes dolog ilyet mondani!
Oonagh szerint…

– Ááá, persze, igen, értem már! – torkolta le hangosan Roy. Beesett arca



megint lilásra kezdett színeződni, úgy markolta a fotel karfáit. – Oonagh
szerint, ugye? Hát ez mindent megmagyaráz!

– Mit magyaráz meg? – szegezte neki Anna a kérdést.
– Hát ezt! – kiabált Roy, és egyik remegő, vastag eres, feldagadt bütykű

ujjával Strike-ra és Robinra mutatott. – Oonagh Kennedy áll az egész mögött,
mi? Hát tudhattam volna, hogy hallok én még róla!

– Az isten szerelmére, Roy! – fakadt ki Kim is. – Hát ez teljesen abszurd…
– Oonagh Kennedy azt akarta, hogy engem letartóztassanak!
– Apa, hát ez egészen egyszerűen nem így van! – szállt szembe ezzel

Anna, és levette a térdéről Kim kezét. – Neked valami morbid fixációd van
Oonagh-val…

– Hogy folyton zaklatott, hogy tegyek panaszt Talbotra…
– Na és mégis mi a fenéért nem tettél? – szólt közbe hangosan Anna. – Hát

igazi, teljes mentális összeomlásban volt a pasas!
– Roy! – nyöszörögte megint Cynthia, ahogy a férje előrehajolt, hogy a

túlságosan is kicsi, kör alakú asztal fölött a lánya arcába kiabálhasson. A
sütemény bizonytalanul dülöngélt a tartóján.

Roy vadul gesztikulálva, ellilult arccal ordított:
– Itt nyüzsögtek a rendőrök a házban, kutatták át anyád dolgait… meg a

rendőrkutyák a kertet… csak okot kerestek, hogy engem letartóztassanak, és
akkor még tegyek hivatalos panaszt a nyomozás vezetője ellen? Mégis hogy
nézett volna az ki?

– De hát alkalmatlan volt!
– Ott voltál, Mindentudó Kisasszony? Ismerted?
– Akkor miért váltották le? Miért írják mindenütt erről az ügyről, hogy

Talbot alkalmatlan volt a nyomozás vezetésére? Az igazság az – bökött a
levegőbe a mutatóujjával kettejük között Anna –, hogy te meg Cyn nagyon is
szerettétek Bill Talbotot, mert már az elejétől kezdve ártatlannak gondolt
titeket, és…

– Ártatlannak gondolt? – üvöltött fel Roy. – Na, hát nagyon köszönöm,
milyen jó tudni, hogy nem változott semmi tizenhárom éves korod óta…

– Roy! – szólt rá Cynthia és Kim egyszerre.
– …amikor azzal vádoltál meg, hogy oda építtettem a halastavat, ahová őt

elástam!
Anna könnyekben kitörve kiszaladt a szobából, és közben majdnem elesett

Strike lábában. Strike gyanította, hogy most sokan fognak kirohanni, és
visszahúzta a lábát.



– Mikor fogod végre megbocsátani Annának – fordult Kim hűvösen az
apósához –, amit zavarodott gyerekként mondott, amikor épp egy szörnyű
időszakon ment keresztül?

– És hogy én is szörnyű időszakon mentem keresztül, az ugye nem számít?
Az nem számít! – kiabált Roy, és ahogy Strike várta is, ő is kiment a
szobából, amilyen gyorsan csak tudott, azaz valami szaporább bicegéssel.

– Az istenit már! – mormogta Kim, és gyors léptekkel Roy és Anna után
indult. A küszöbön majdnem beleütközött Cynthiába, aki meg Roy után
ugrott azonnal.

Becsukódott mögöttük az ajtó. Kint pötyögött az eső a halastóban. Strike
fújt egy nagyot, Robinra nézett, aztán felkapta a tányérját, és ette tovább a
süteményt.

– Éhen halok! – mondta teli szájjal Robin tekintetét látva. – Nem
ebédeltem. És ez a sütemény jó!

Tompa kiabálást hallottak, aztán egy másik ajtó is becsapódott.
– Gondolja, hogy ezzel vége a beszélgetésnek? – suttogta oda Robin.
– Nem – felelte Strike, és újabb falatot kapott be. – Úgyis visszajönnek.
– Emlékeztessen csak, mi volt ez az eset Warwickban! – kérte Robin.
Csak átfutotta a listát arról, ki és hol látta állítólag Margot-t, amit Strike e-

mailben átküldött neki. Nem látott rajta semmi túlságosan érdekeset.
– Egy nő pénzt akart felváltani egy kocsmában, és a csapos néni úgy

gondolta, Margot volt. Egy túlkoros egyetemista jelentkezett két nappal
később, hogy ő volt az, de a csapos néni meg volt győződve, hogy nem őt
látta. De a rendőrség meg arról, hogy igen.

Strike újabb nagy falat süteményt tömött a szájába, csak azután folytatta.
– Nem hinném, hogy van benne bármi. Vagyis… – lenyelte, és

sokatmondó pillantást vetett a nappali ajtaja felé – most már egy kicsit azért
mégis.

Strike tovább evett, Robin szeme pedig tovább kalandozott a szobában, és
megállapodott egy kivételesen ronda, aranyozott órán a kandallópárkányon.
Az ajtó felé pillantott, majd felállt, és odament megnézni. A nehéz, díszes
doboz tetején aranyozott görög istennő ült, fején sisakkal.

– Pallasz Athéné – szólalt meg Strike, aki a szemével követte, és a
villájával a figurára mutatott.

Az óra talapzatán volt egy fiók, kis sárgaréz fogóval. Robinnak eszébe
jutott Cynthia vallomásából, hogy Roy és Margot üzeneteket hagytak itt
egymásnak, és kihúzta a fiókot. Vörös filccel volt kibélelve, de nem volt



benne semmi.
– Gondolja, hogy értékes? – kérdezte Strike-tól, és becsukta a fiókot.
– Nem t’om. Miért?
– Mert különben ugyan minek megtartani? Hát szörnyű!
Két különféle ízlés van jelen ebben a szobában, és egyáltalán nem illenek

össze, gondolta Robin, ahogy körülnézett, készenlétben várva a család
visszatérését. A bőrkötéses Ovidiusok és Pliniusok, a klasszikus szobrok
viktoriánus másolatai, köztük két miniatűr Medici-oroszlánnal és egy nagy
bronztalapzaton lábujjhegyen álló Vesta-szűz- és Hermész-reprodukcióval
minden bizonnyal Roy édesapjának ízlése lehettek; a tájakat, növényeket
ábrázoló érdektelen akvarelleket, a finom antik bútorokat és a
kartonfüggönyöket pedig gyanította, hogy Roy édesanyja választotta.

Miért nem takarított ki innen mindent Roy, és rendezte be újra, tűnődött
Robin. A szülei iránti tiszteletből? A képzelőerő hiánya miatt? Vagy talán a
sokat betegeskedő kisfiú, aki nyilván gyerekkora nagy részét a házban volt
kénytelen tölteni, olyan erősen kezdett kötődni ezekhez a tárgyakhoz, hogy
azon soha nem tudott már felülkerekedni? Cynthiával igazán nem sokat tettek
hozzá a szobához, csak egy-két kifakult fekete-fehér családi képet Roy
szüleiről és a gyerek Royról. Egyedül egy családi csoportkép tűnt
valamennyire érdekesnek, amely talán a ’90-es évek elején készülhetett,
amikor Roynak még megvolt a haja, Cynthiáé pedig sűrű és hullámos volt. A
két közös gyerekük, egy fiú és egy lány, pont úgy néztek ki, mint Anna.
Senki ki nem találta volna, hogy más volt az anyja.

Robin most az ablakhoz ment. A kőből épült pavilon melletti hosszúkás,
elegáns halastó víztükrét most már olyan sűrűn pöttyözték az esőcseppek,
hogy a felszín alatt mozgó élénkpiros, fehér és fekete alakokról jóformán meg
sem lehetett állapítani, hogy azok halak. Volt egy különösen nagy,
gyöngyházfehér-fekete példány, amely ránézésre akár fél méternél is
hosszabb lehetett. Az aprócska kőpavilon rendesen tükröződött volna a tó
vizében, de most csak újabb szürkeségfoltként jelent meg a tavacska túlsó
végén. A padlóján furán ismerős minta.

– Cormoran! – szólt hátra Robin, pontosan ugyanabban a pillanatban,
amikor Strike is megszólalt:

– Ezt nézze!
Mindketten megfordultak. Strike közben végzett a süteménnyel, és most

ott állt Roy apjának egyik kis szobrocskája mellett, amelyet Robin észre sem
vett. A harminccentis bronzszobor egy meztelen férfit formázott, a vállán



köpennyel, a kezében egy kígyóval. Robin egy pillanatra nem is értette, de
néhány másodperc alatt rájött, miért figyelt fel rá Strike.

– Ó… az a kígyós kitalált szimbólum, amelyet Royra használt Talbot?
– Pontosan. Ez Aszklépiosz – jelentette ki Strike. – A gyógyítás görög

istene. És maga mit talált?
– Nézze annak a pavilonnak a padlóját! A kőberakást rajta!
Strike odament mellé az ablaknál.
– Á! – bólintott. – Ennek az alapjait lehet látni az egyik fényképen Margot

grillpartijáról. Akkor kezdték építeni.
A pavilon padlóján egy Szent János-kereszt látszott sötétebb gránitból

kirakva.
– Érdekes mintaválasztás – jegyezte meg Strike.
– Hát tudja – fordult vissza a szoba felé Robin –, az instabil emberek

gyakran érzik úgy, hogy természetfeletti üzeneteket kapnak. Olyasmiket,
amiket mindenki más véletlennek értékelne.

– Pont erre gondoltam – mondta Strike, és a kandallópárkányon álló ronda
óra tetején ülő Pallasz Athéné-figurához fordult. – Ha valaki olyan totálisan
össze van zavarodva, mint Talbot volt, úgy tűnhet neki, ez a szoba telis-teli
van asztrológiai…

Roy hangja harsant fel kint, a folyosón:
– …akkor ne engem hibáztass…
Kinyílt az ajtó, és sorban bejöttek rajta a család tagjai.
– …ha olyasmiket hall, amik nem tetszenek neki! – fejezte be Roy.

Cynthiához beszélt, aki rémült arccal közvetlenül mögötte jött.
Roy arca megint beteges lila színben virított, bár a szeme körül inkább

besárgultnak látszott. Amikor meglátta Strike-ot és Robint az ablaknál,
mintha Roy is meghökkent volna.

– Csak a kertjüket csodáljuk – mondta Strike, és mindketten visszamentek
a kanapéjukhoz.

Roy egy mordulással visszaült a fotelébe. Nagy kortyokban szedte a
levegőt.

– Elnézést – szólalt meg egy pillanat múlva. – Nem a legjobb formájában
látják most a családunkat.

– Stresszes dolog ez mindenkinek – bólintott Strike. Anna és Kim is
bejöttek, és újra elfoglalták a helyüket a kanapén, immár kézen fogva.
Cynthia óvatosan odaült melléjük, és nyugtalanul figyelte Royt.

– Szeretnék mondani valamit – fordult Strike-hoz Roy. – Szeretném



teljesen egyértelművé tenni…
– Jaj, az isten szerelmére, hát egyetlenegyszer beszéltem vele telefonon! –

szólt közbe Anna.
– Nagyon örülnék, Anna – nézett rá Roy, és láthatóan nehezen türtőztette

magát –, ha befejezhetném!
Továbbra is Strike-hoz intézte a szavait:
– Oonagh Kennedy nem kedvelt engem már akkor sem, amikor

megismerkedtünk Margot-val. Margot-t szinte kisajátította, épp akkor lépett
ki az egyházból is, és ő olyan ember volt, akinek ez azt jelentette, hogy
feltétlenül ellenségnek kellett látnia mindenkit, aki nem lépett ki belőle.
Ráadásul…

– Dr. Phipps – szakította félbe Strike, mert már előre látta, hogy így a
délután lassan átcsúszik egy hosszú veszekedésbe Oonagh Kennedyről. – Azt
hiszem, jó, ha tudja, hogy amikor Oonagh-val beszéltünk, ő teljesen
egyértelművé tette, hogy szerinte Paul Satchwellre kellene leginkább
koncentrálnunk.

Roy egy-két másodpercig mintha fel se fogta volna teljesen, mit is
mondtak neki.

– Látod? – förmedt rá dühösen Anna. – Te meg épp az előbb azt sugalltad,
hogy több volt anyám és Satchwell között, mint az az egy ital! Mire
gondoltál? Vagy csak… – és Robin hallotta is a reményt a hangjában –, csak
mérges voltál, és mondtál bármit?

– Aki mindenáron darázsfészekbe akar nyúlkálni, Anna – fordult hozzá
Roy –, az ne csodálkozzon, ha összeszurkálják!

– Hát akkor hadd halljam! – felelte Anna dacosan. – Lássuk a
fullánkjaidat!

– Anna! – suttogta Cynthia, de a lány mintha meg sem hallotta volna.
– Hát jó! – jelentette ki Roy. – Akkor tessék! – És megint Strike-hoz és

Robinhoz intézte a szavait. – A kapcsolatunk korai szakaszában egyszer
láttam egy levelet Satchwelltől, amelyet Margot megtartott. „Drága
Brünhilda!”, így kezdődött… ő ezen a néven szólította Margot-t. A valkűrén,
tudják. Margot magas volt. És szőke.

Roy elhallgatott, és nyelt egyet.
– Olyan három héttel az eltűnése előtt hazajött, és elmesélte, hogy az utcán

összefutott Satchwell-lel, és hogy beültek valahová egy… ártatlan italra.
Megköszörülte a torkát. Cynthia töltött neki még kávét.
– Miután… miután eltűnt, el kellett mennem a Szent János rendelőbe



elhozni a dolgait. Azok közt találtam egy kis… – az ujjaival 7-8 centit
mutatott – …fafigurát, egy stilizált vikinget, amit az íróasztalán tartott. A
figura alján, tintával az volt odaírva, hogy „Brünhilda”, meg egy kis szív.

Roy belekortyolt a kávéba.
– Sosem láttam azelőtt azt a figurát. Persze lehetséges, hogy Satchwell

magával hurcolta éveken át, hogy hátha egy nap összefut Margot-val. Én
viszont inkább arra következtettem, hogy találkoztak megint, és hogy ezt, ezt
a zálogot, egy másik alkalommal adta oda neki. Én csak azt tudom, hogy én
sosem láttam azelőtt, hogy elmentem a rendelőbe Margot holmijáért.

Robin látta Annán, hogy szeretne valami más magyarázattal előállni, de
valóban elég nehéznek tűnt hibát találni Roy érvelésében.

– Elmondta a rendőrségnek, mire gyanakszik? – érdeklődött Strike.
– Igen – felelte Phipps –, és azt hiszem, Satchwell azt állította, nem volt

második találka, és a figurát évekkel azelőtt adta Annának, amikor először
összekerültek. Persze, nem lehetett se ezt, se azt bizonyítani. De az biztos,
hogy én aztán sosem láttam korábban.

Vajon mi fájna jobban, gondolta Robin, megtudni, hogy az ember
házastársa szerelmi zálogot rejteget egy korábbi partnerétől, és évekkel
később előveszi és kiteszi az asztalára; vagy hogy csak nemrég kapta?

– Mondja csak, Margot nem mesélt önnek soha semmit egy bizonyos
„párnás álomról”? – kérdezte Strike.

– Hogy miről? – bámult rá Roy.
– Valami olyasmiről, amit Satchwell mondott neki, és párnával

kapcsolatos?
– Fogalmam sincs, mire gondol – mondta gyanakvón Roy.
– Említette önnek valaha Talbot felügyelő, hogy szerinte Satchwell

hazudott arról, hol volt október 11-én?
– Nem – felelte Roy, ezúttal igencsak meglepetten. – Én úgy vettem ki, a

rendőrség teljesen kielégítőnek tartotta az alibijét.
– Kiderítettük – fordult Strike most Annához –, hogy Talbot privát

jegyzetfüzetet is fenntartott az ügynek… úgy értem, hogy a hivatalos
rendőrségi anyagon túl. Kezdetben úgy tűnt, Kost kizárta, de aztán visszatért
hozzá, és igyekezett további információkat gyűjteni róla.

– „Kost”? – ismételte Anna zavarodottan.
– Elnézést – mondta gyorsan Strike. Bosszantotta, hogy véletlenül átváltott

az asztrológiai nyelvre. – Talbot összeomlása úgy nyilvánult meg, hogy azt
hitte, okkult eszközökkel tudja megoldani az ügyet. Tarot-kártyákat kezdett



használni, és horoszkópokat nézegetett. Az ügy minden szereplőjére a
csillagjegye alapján hivatkozott. Satchwell a Kos jegyében született, így
Talbot saját jegyzeteiben „Kos” néven szerepel.

Rövid csend állt be, majd Kim szólalt meg először:
– Jééézus isten!
– Asztrológiával? – nézett rájuk Roy, láthatóan teljes döbbenettel.
– Na látod, apa? – csapott a térdére az öklével Anna. – Ha Lawson

hamarabb átvette volna…
– Lawson egy marha volt! – vágta rá Roy, bár azért látszott, hogy megrázta

ez a részlet. – Igazi idióta! Fontosabbnak tartotta azt bebizonyítani, milyen
ostoba volt Talbot, mint kideríteni, mi történt Margot-val. Ragaszkodott
hozzá, hogy menjünk végig megint mindenen. Személyesen akart beszélni az
orvosokkal, akik a térdemen lévő sérülés okozta vérzéssel kezeltek, hiába
adtak hiteles vallomást. Elment a bankba a számlámat ellenőrizni, nem
fizettem-e le valakit, hogy ölje meg anyádat! És vegzálta…

Elhallgatott és köhögni kezdett, néhányszor a mellkasára is csapott.
Cynthia már állt volna fel, de Roy egy dühös gesztussal jelezte neki, hogy
maradjon a helyén.

– …vegzálta Cynthiát is, azt akarta, hogy vallja be, hazudott, és nem is
feküdtem ágyban egész nap, de arról egyetlen apró új információmorzsát sem
sikerült megtudnia, hogy mi is történt anyáddal. Akadékoskodó alak volt, egy
erőszakos, fantáziátlan csinovnyik, aki legelőször is nem Margot-t akarta
megtalálni, hanem bebizonyítani, hogy Talbot elrontotta a nyomozást. Bill
Talbot lehet, hogy beteg volt… vagyis, nyilván az volt – pillantott dühösen
Strike-ra –, de az akkor is úgy van, hogy soha senki nem talált jobb
magyarázatot, mint Creed, nem?

Creed említésére a kanapén ülő mindhárom nő arca elkomorodott. Mintha
pusztán a neve valami fekete lyukat idézett volna meg, amelyben eltűntek a
nők, és soha senki nem látta őket utána; mintha valami szinte természetfeletti
gonoszság jelent volna meg benne. Az említése is véglegességet jelentett: az
életfogytiglan elzárt szörnyeteg, érinthetetlen, elérhetetlen, mint az alagsorba
bezárt, megkínzott nők. Robin gondolatai pedig villámgyorsan arra az e-
mailre ugrottak bűntudattal, amelyet megírt és elküldött, de nem szólt róla
Strike-nak, mert félt, hogy nem helyeselné.

– Tudja bármelyikük – szólalt meg hirtelen Roy –, ki volt Kara Wolfson és
Louise Tucker?

– Igen – vágta rá Robin, mielőtt Strike válaszolhatott volna. – Louise



tizenéves volt, aki elszökött otthonról, Kara pedig hosztesz egy éjszakai
lokálban. Creedet gyanúsították mindkettejük megölésével, de bizonyítékot
nem találtak.

– Pontosan. – Roy olyan pillantást vetett Robinra, amelyet valaha nyilván a
helyes diagnózist bemondó orvostanhallgatóknak tartogatott. – Nos, én 1978-
ban találkoztam Kara öccsével és Louise apjával.

– Én erről nem is tudtam! – mondta Anna döbbenten.
– Persze hogy nem tudtál, ötéves voltál! – csattant fel Roy. Azzal

visszafordult Strike-hoz és Robinhoz. – Louise apja maga is tanulmányozta
Creed életét. Elment mindenhová, ahol Creed valaha lakott vagy dolgozott,
beszélt mindenkivel, aki hajlandó volt bevallani, hogy ismerte. Kérvényt is
nyújtott be Merlyn-Reeshez, az akkori belügyminiszterhez, hogy hadd
mehessen és áshasson ezek közül annyi helyen, amennyin csak lehetséges.
Az a pasas félőrült – jelentette ki. – Én akkor láttam, mit tesz az emberrel, ha
valami ilyesmivel kell együtt élnie. Ez a rögeszméje felemésztette az egész
életét. Épületeket akart lebontani, falakat kiütni, alapzatokat feltörni. Felásni
mezőket, ahol Creed talán járt. Patakokat kikotorni, amikről Creed valami
iskoláskori ismerőse azt mondta, régen talán horgászott bennük. Remegett,
miközben beszélt, próbált rábeszélni engem meg Wolfsont, egy
kamionsofőrt, hogy csatlakozzunk a tévés kampányához. Oda kellett volna
láncolnunk magunkat a kerítéshez a Downing Streeten, hogy bekerüljünk a
hírekbe… Tuckernek tönkrement a házassága. Úgy tűnt, a még élő
gyerekeivel sincs már jóban. Creed lett az egész élete.

– És te nem akartál neki segíteni? – kérdezte Anna.
– Ha lett volna tényleges bizonyítéka – felelte halkan Roy –, bármilyen

kézzelfogható nyom, ami összekapcsolná Margot-t és Creedet…
– Azt olvastam, a Creed alagsori lakásában talált egyik nyakláncról azt

hitted, talán lehet…
– Hát ha szenzációhajhász könyvekből szerzed az értesüléseidet, Anna…
– Mert te ugye mindig úgy megkönnyítetted, hogy az anyámról beszéljek! –

vágta a szemébe Anna. – Ugye?
– Anna! – suttogta megint Cynthia.
– Az a medál, amit Creed lakásában találtak, nem Margot-é volt, és én csak

tudom, mert azt tőlem kapta – jelentette ki Roy. Az ajka remegett, ahogy
összeszorította.

– Csak még néhány kérdés, ha nem bánja – mondta gyorsan Strike, mielőtt
Anna bármit felelhetett volna. Elhatározta, hogy ha tudja, megelőzi a további



konfliktusokat. – Beszélhetnénk egy kicsit Wilmáról, a takarítónőről, aki a
rendelőben dolgozott, és itt, önöknél is besegített?

– Margot találta ki, hogy vegyük fel, de nem volt nagyon jó – válaszolt
Roy. – Ennek a nőnek valami magánéleti nehézségei voltak, Margot meg azt
gondolta, az megoldaná, ha több pénze lenne. Miután Margot eltűnt, ez a nő
is elment. Sosem jött többet. Hát nem volt nagy veszteség. Később hallottam,
hogy a rendelőből is kirúgták. Kisebb lopásokért, azt mondták.

– Wilma a vallomásában azt állította…
– Hogy vért talált a szőnyegen az emeleten aznap, amikor Margot eltűnt –

vágott közbe Roy. Anna és Kim meglepett arckifejezéséből Robin azt szűrte
le, hogy nekik ez teljesen új információ.

– Igen – bólintott Strike.
– Menstruációs vér volt – jelentette ki hűvösen Roy. – Margot éjjel kezdett

menstruálni. A fürdőszobában egy csomag kibontott tisztasági betét is volt,
mint anyám elmondta. Wilma kimosta a szőnyegből. Ez a vendégszobában
volt, ami a közös hálószobánkhoz képest a ház másik végében található.
Margot és én külön aludtunk akkor éppen… – kis habozás után folytatta – az
én sérülésem miatt.

– Wilma azt is mondta, hogy mintha látta volna önt…
– A kertben sétálni – fejezte be a mondatot Roy. – Hazudott. Ha látott is

valakit, az csak valamelyik kőműves lehetett. Akkor fejeztük be épp a
pavilont – mutatott a halastó végében álló kőépületre.

Strike felírt valamit, aztán új lapot kezdett a jegyzetfüzetében.
– Emlékszik olyanra bármelyikük, hogy Margot beszélt volna egy Niccolo

Ricci nevű férfiről? Ő a Szent János rendelőbe volt bejelentve.
Roy és Cynthia is a fejét rázta.
– És egy Steven Douthwaite nevű betegről?
– Nem – felelte Roy. – De róla később olvastunk az újságokban.
– A grillpartin valaki említette, hogy egy beteg bonbont küldött Margot-

nak – tette hozzá Cynthia. – Az ő volt, nem?
– Úgy gondoljuk, igen. Ezek szerint Margot sosem beszélt Douthwaite-ről?

Sosem említette, hogy nem helyénvaló érdeklődést mutatna utána, vagy
esetleg, hogy meleg?

– Nem – ismételte meg Roy. – Tudja, létezik orvosi titoktartás is.
– Ez most lehet, hogy fura kérdésnek fog tűnni – folytatta Strike –, de volt

Margot-nak bármilyen sebhelye? Egészen pontosan az oldalán?
– Nem – mondta Roy nyugtalanul. – Miért kérdezi?



– Hogy kizárhassak egy lehetőséget – válaszolt Strike, és mielőtt további
részletekért faggatni kezdhették volna, tovább kérdezett: – Mondta önöknek
Margot, hogy fenyegető üzeneteket kapott?

– Igen – bólintott Roy. – Vagyis hát nem üzeneteket, többes számban.
Nekem egyről beszélt.

– Tényleg? – nézett fel Strike.
– Igen. Abban azzal vádolták, hogy promiszkuitásra és bűnre biztat fiatal

nőket.
– Fenyegették benne valamivel?
– Azt nem tudom – vont vállat Roy. – Nem láttam.
– Margot hazahozta?
– Nem – jelentette ki Roy. Aztán kis habozás után hozzátette: –

Veszekedtünk is emiatt.
– Tényleg?
– Igen. Súlyos következményei lehetnek – kezdett megint vörösödni Roy

–, súlyos társadalmi következményei, ha elkezdünk olyan dolgokat
támogatni, amelyek nem fordulnak elő a természetben…

– Az a bajod, hogy talán megnyugtatott valami lányt, hogy melegnek lenni
oké? – szegezte neki Anna, mire Cynthia megint a nevét suttogta
figyelmeztetően.

– Arról beszélek – felelte Roy immár teljesen kivörösödött arccal –, hogy
mindenféle meggondolatlan tanácsok miatt házasságok mehetnek tönkre.
Arról, hogy mindenféle szabad szerelemről nem beszélünk a szülők háta
mögött. Valami nagyon dühös férfi írta neki ezt az üzenetet, neki meg mintha
soha meg sem fordult volna a fejében…

Roynak némán remegett az arca. Egy pillanatra úgy tűnt, megint kiabálni
fog, de aztán a lehető legváratlanabb módon hangosan elsírta magát.

A felesége, lánya és sógornője döbbenten ültek sorban egymás mellett a
kanapén: senki nem ment oda hozzá, még Cynthia sem. Roy most már nagy,
remegő nyeldekléssel sírt, beesett arcán végigcsorogtak a könnyek, úgy
próbált sikertelenül úrrá lenni magán. Végül inkább zokogás közben kezdett
beszélni:

– Hogy mintha… soha nem jutott volna… eszébe… hogy én nem tudom…
megvédeni… nem tudok… semmit se csinálni… ha valaki megpróbálja…
megpróbálja bántani… mert én csak ilyen haszontalan beteg izé vagyok…
haszontalan… nyomorult…

– Jaj, apa! – suttogta halálra váltan Anna, lecsusszant a kanapéról, és két



térdén odament az apjához. A lábára akarta tenni a kezét, de az elhessegette a
megnyugtató érintéseket a fejét rázva, még mindig zokogva.

– Nem, nem… nem érdemlem meg… nem tudsz te semmit… te nem is
tudod…

– Mit nem tudok? – kérdezte Anna rémült arccal. – Apa, többet tudok én,
mint gondolod! Tudok az abortuszról…

– Nem volt… nem… nem volt abortusza! – nyeldekelt zokogva Roy. – Ez
volt az, amit… amit mindketten Oonagh Kennedyvel… mindketten tudtuk,
hogy… hogy soha, soha… miután te megszülettél, soha nem jutott… Azt
mondta… Margot azt mondta nekem… miután te megszülettél… már teljesen
mást gondol erről. Teljesen mást!

– Hát akkor mit nem tudok? – suttogta Anna.
– Hogy… hogy én ke… kegyetlenül bántam vele! – nyüszített Roy. – Igen!

Megkeserítettem az életét! Nem érdeklődtem a munkája iránt! Ellöktem
magamtól! El akart… el akart hagyni… tudom én, mi történt! Tudom, mindig
is tudtam. Az előző nap… mielőtt elment… hagyott egy üzenetet… az
órában… hülyeség, ilyesmiket csináltunk… az üzenetben… Légyszi be-
beszélj már hozzám…

Roy a zokogástól nem tudta tovább mondani. Most Cynthia is felállt,
odament, és letérdelt a férje másik oldalán, Anna pedig megfogta az apja
kezét, aki ezúttal nem rántotta el. A lányába kapaszkodva folytatta:

– Arra vártam… hogy bocsánatot kér. Amiért elment egy italra… ezzel a
Satchwell-lel. És mert nem… nem írt bocsánatkérést… nem be-beszéltem
vele. És másnap… Tudom én, mi történt. Margot szeretett sétálni. Ha
zaklatott volt… hosszú sétákat tett. Oonagh-t elfelejtette… elment sétálni…
próbált dönteni, mit csináljon… elhagyjon-e engem… mert én olyan…
olyan… szomorúvá tettem. Nem fi… nem figyelt… Creed meg… Creed
meg… biztosan…

Anna még mindig fogta a kezét, de most a másik karjával átölelte az apja
remegő vállát, és magához húzta. Roy vigasztalhatatlanul zokogott tovább a
lányához bújva. Strike és Robin úgy tettek, mintha nagyon érdekelné őket a
virágmintás szőnyeg.

– Roy… – szólalt meg végül, nagyon gyengéd hangon Kim. – Nincs itt
közöttünk senki, aki ne mondott vagy tett volna már életében olyat, amit
aztán keserűen megbánt. Nincs köztünk ilyen.

Strike jóval többet szedett ki Roy Phippsből, mint arra számított; most úgy
gondolta, itt az ideje befejezni a beszélgetést. Phipps annyira kétségbeesett,



hogy embertelen dolognak tűnt tovább faggatni. Amikor a zokogása
alábbhagyott kissé, Strike szinte hivatalos pátosszal szólalt meg:

– Szeretném mindannyiuknak megköszönni, hogy szántak ránk időt. És a
teát is. Most nem is zavarjuk önöket tovább.

Robinnal rögtön fel is álltak. Roy ott maradt a felesége és a lánya
ölelésében. Kim állt fel velük, hogy kikísérje őket.

– Hát… – mondta halkan, amikor már majdnem a bejárati ajtóhoz értek –,
meg kell mondjam maguknak, ez… hát, ez jóformán valami csoda. Sosem
beszélt még így Margot-ról, sosem. Még ha semmi mást nem is derítenek
ki… köszönöm! Ennek… ennek most valódi gyógyító hatása volt.

Elállt az eső közben, és kisütött a nap. A házzal szembeni erdő fölött dupla
szivárvány feszült. Strike és Robin kiléptek a tiszta, friss levegőre.

– Kérdezhetnék öntől még egyetlen dolgot? – fordult vissza Strike az
ajtóban álló Kimhez.

– Igen, persze.
– Arról a pavilonról lenne szó a kertben, a halastó mellett. Azon

gondolkodtam, miért van a padlóján Szent János-kereszt – mondta Strike.
– Ó! – felelte Kim. – Margot választotta a mintát. Igen, Cynthia mesélte

ezt, nagyon rég. Margot épp akkor kapott állást a Szent Jánosban… és
meglepő módon ennek a környéknek is van kapcsolata a Szent János
lovagrenddel…

– Igen! – szólt közbe Robin. – Olvastam erről a Hampton Court-palotában.
– Szóval úgy gondolta, jó kis utalás lenne két dologra is… de tudják, most,

hogy mondják, hát meglep, hogy azóta sem cserélték le. Margot minden más
nyomát eltüntették a házból.

– Mondjuk, elég drága dolog – jegyezte meg Strike – gránitlapokat
kicserélni.

– Igen – bólintott Kim, és kicsit lehervadt a mosolya –, gondolom, ez volt
az oka.
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Hydrák s bálnák, habok urai ők,
örvény halak raját rebbenti szét,

százlábúk, mind ezüst páncélt vivők,
Egyszarvú lengeti nagy üstökét…

S a rémes Hal, melynek neve Halál…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Februárig majdnem folyamatosan esett. A legdurvább vihar 5-én érte el a déli
partot. Sok ezer háztartásban ment el az áram, a London–Délnyugati
vasútvonal tengerparti töltésének egy része összeomlott, jókora
termőfölddarabok kerültek víz alá, az utakból folyók lettek, az esti
híradókban pedig tengerré változott földekről és derékig sárban álló házakról
számoltak be. A miniszterelnök anyagi segítséget ígért, a katasztrófavédelem
sietve próbálta menteni a világtól elvágott lakókat, és az elárasztott St.
Mawesban, a dombon magasan álló házban Joan is elesett Strike és Lucy
látogatásától, mert egyszerűen se vonattal, se autóval nem tudtak eljutni
hozzá.

Strike úgy dolgozta fel az afelett érzett bűntudatát, hogy nem ment le
Cornwallba már azelőtt, hogy az időjárás ezt lehetetlenné tette, hogy
rengeteget dolgozott, és egyre kevesebbet aludt. Mintha direkt kínozni akarná
magát, dupla műszakokat vállalt, hogy Barclay és Hutchins ki tudják venni az
ő korábbi cornwalli útjai miatt nekik járó szabadságaikat. Így történt, hogy
Hutchins helyett ő ült ott a BMW-jében a végeérhetetlen esőben Elinor Dean
Stoke newingtoni háza előtt a következő szerda este, és ő látta a melegítős
férfit, aki bekopogott az ajtón, majd bement a házba.

Egész éjjel várta, mikor jön ki. Végül reggel hatkor a férfi kilépett az ekkor
még sötét utcára, a kezével eltakarva az arca alsó felét. Strike éjjellátó
távcsövön át figyelte, és még a kényelmes, kockás fürdőköpenyt viselő Elinor



Deant is látta egy pillanatra, ahogy búcsút intett a pasasnak. A melegítős férfi
a Citroënjéhez sietett, jobb kezével még mindig eltakarva a száját, aztán
elhajtott déli irányban.

Strike követte a kocsit a pentonville-i Risinghill Streetre, ahol a férfi
leparkolt, és bement egy modern, vörös téglás társasházba. Most már mindkét
kezét zsebre dugta, és a száján a nyomozó nem látott semmi különöset. Strike
megvárta, amíg becsukódik mögötte a ház ajtaja, feljegyezte, melyik
ablakban gyulladt fény öt perccel később, aztán elhajtott, nem sokkal később
pedig leparkolt a White Lion Streeten.

Bármilyen korán is volt, egyesek már ekkor munkába indultak, előretartott
esernyőkkel igyekezve védekezni a továbbra zuhogó eső ellen. Strike
letekerte az ablakot, mert akármilyen régi dohányos volt, még ő sem nagyon
bírta a kocsija szagát egy megfigyeléssel töltött éjszaka után. Bár már fájt a
nyelve a dohányzástól, megint rágyújtott, és felhívta Saul Morrist.

– Mi a helyzet, főnök?
Strike nem igazán szerette, ha Morris „főnöknek” szólítja, de nem tudta,

hogyan mondhatná meg neki, hogy hagyja abba anélkül, hogy idiótának
tűnne.

– Szeretném, ha maga ma egy új célszemélyt figyelne. Felejtse el mára
Ravaszdit, épp most követtem hazáig egy pasast, aki Elinor Deannél töltötte
az éjszakát. – Azzal megadta a címet Morrisnak. – A másodikon lakik, ha
szemben áll az épülettel, a bal szélen lévő lakásban. Negyvenesnek néz ki,
kicsit kopaszodik, kis pocakja van. Nézze meg, mit lehet róla megtudni,
elegyedjen beszédbe a szomszédokkal, derítse ki, hol dolgozik, nézzen körül
az interneten, hátha megtudjuk, mi érdekli. Nekem az az érzésem, ez a pasas
meg RF ugyanazért járnak ahhoz a nőhöz.

– Na látja, ezért maga a nagyfőnök! Átveszi a megfigyelést egy estére, és
már meg is oldja az ügyet!

Strike szerette volna azt is, ha Morris abbahagyja ezt a hízelgő dörgölőzést.
Miután letette, csak ült egy darabig, és szívta a cigarettáját. A szél jegesen
játszott a bőrén, ahol érte, az arcát hideg tűszúrásokkal verte az eső. Aztán
ránézett az órájára, hogy a korán kelő nagybátyja biztos fent van-e már, és
felhívta Tedet.

– Hahó, fiam, hogy vagy? – hallotta a nagybátyja hangját a recsegő
vonalban.

– Jól, kösz, és te?
– Ó, én is, én is – felelte Ted. – Épp reggelizek. Joanie még alszik.



– És ő hogy van?
– Ugyanúgy. De tartja magát.
– Na és mi van a kajával, van otthon minden?
– Van minden, ne aggódj ezen – nyugtatta Ted. – A kis Dave Polworth

hozott tegnap annyi mindent, hogy az kitart egy hétig!
– Hogy a francba tudott odamenni? – kérdezte Strike, mert tudta, hogy

Polworthék meg a nagybátyjáék háza közt egy jókora területen majd méteres
víz áll.

– Hát volt, ahol átevezett – felelte Ted, hangjában vidám szikrával. –
Ahogy elmondta, olyan volt, mint azok a Vasember-versenyei. Talpig
vízhatlanba öltözve, úgy ért ide, nagy hátizsákkal a boltból. Jó gyerek ez a
Polworth!

– Hát az biztos – értett egyet Strike, és egy pillanatra lehunyta a szemét.
Nem Polworthnek kéne gondoskodnia az ő nagybátyjáról és nagynénjéről!
Hanem neki. Hamarabb le kellett volna mennie, hát tudta, hogy nem lesz jó
idő, de már hónapok óta küszködött a Joanék miatt érzett bűntudattal és a
másikkal, amelyet azért érzett, hogy plusz terheket rak a külsőseire, és
különösen Robinra. – Ted, megyek, amint megint lesz vonatközlekedés!

– Persze, tudom én, hogy jössz, fiam – nyugtatta Ted. – Ne aggódj
miattunk! Most nem adom át a telefont Joannak, mert muszáj pihennie, de
majd mondom, hogy hívtál. Bosszús is lesz, hogy átaludta.

Strike fáradt volt, éhes, és azon gondolkodott, hol reggelizhetne, de azért
szájában egy cigarettával még írt egy üzenetet Dave Polworthnek, és direkt
azt a becenevét használta benne, amit még akkor ragasztott a barátjára,
amikor azt tizennyolc éves korában megharapta egy cápa.
 

Ted most mesélte, hogy mentél el hozzájuk tegnap. Sose fogom tudni ezt eléggé meghálálni,
Cimbi. Köszi!

 
Kipöckölte a csikket a kocsi ablakán, majd feltekerte az ablakot, és már épp
beindította a motort, amikor rezgett a telefonja. Arra számított, hogy
Polworth válaszolt, nyilván valami olyasmivel, hogy hát ő meg mikor lett
ekkora buzi (Polworth nyelvhasználata mindig a lehető legtávolabb állt a
politikai korrektségtől); eleve mosolyogva nézett a kis kijelzőre, de azon az
állt:
 

Apa fel akar hívni. Mikor lenne jó?
 
Kétszer is elolvasta az üzenetet, mielőtt felfogta, hogy Al küldte. Először



csak valami üres meglepetést érzett. Aztán hányadékként tolult fel benne a
düh és valami mélységes utálkozás.

– Menj már a picsába! – mondta a telefonnak hangosan.
Kikanyarodott a mellékutcából, és összeszorított foggal elhajtott, azon

tűnődve, vajon miért pont most akaszkodik így rá Rokeby, éppen most,
amikor olyan rokonok miatt is van mit aggódnia, akik akkor is törődtek vele,
amikor a kapcsolatukból még nem lehetett tőkét kovácsolni. Most már nem
lehet jóvátenni a dolgokat; a kár elháríthatatlan; a kibaszott vér igenis vízzé
válik. A szegény, törékeny Joan körül forogtak a gondolatai, akivel semmi
közös nem is volt a genetikájukban: ott fent a dombon a házban, körülötte az
árvíz. Düh és bűntudat szikrázott a fejében.

Alig néhány perc múlva vette észre, hogy épp Clerkenwellben jár. Talált
egy nyitva lévő kávézót a St. John Streeten, és leparkolt, aztán az esőben
elindult a meleg és világos helyiség felé, és egy paradicsomos-tojásos
szendvicset rendelt. Egy ablak melletti asztalhoz ült le, kifelé nézve, szemtől
szemben saját borostás, szobormerev arcú képével az eső pöttyözte üvegen.

Strike-nak ritkán fájt a feje, a másnapokat kivéve, de most valami ilyesmi
készülődött a koponyája bal oldalán. Megette a szendvicsét: határozottan
ráparancsolt magára azzal, hogy az evéstől majd jobban lesz. Aztán rendelt
egy második csésze teát, előhúzta a telefonját, és írt egy választ Alnek, azzal
a kettős céllal, hogy egyszer s mindenkorra elhárítsa Rokeby közeledését, és
közben el is titkolja a féltestvére és az apja elől is, mennyire felkavarja a lelki
békéjét a makacsságuk.
 

Nem érdekel. Ehhez túl késő. Nem akarok veled összeveszni, de most már értsd meg, h a válasz
nem.

 
Elküldte az üzenetet, és nyomban azon kezdett gondolkodni, most mivel
foglalja le a fáradt elméjét. A szemben lévő boltok vörös-rózsaszín fényekben
pompáztak: hamarosan itt van február 14-e. Hirtelen eszébe jutott, hogy nem
is hallott Charlotte felől, amióta nem válaszolt a karácsonyi üzeneteire. Vajon
küld majd megint Bálint-napra? Úgy tűnt, a kapcsolatfelvétel iránti vágyát az
ünnepek és az évfordulók ébresztik fel.

Strike nem is gondolkodott rajta, mit csinál, csak előhúzta a zsebéből a
telefont, és ugyanazon kényelem iránti vágytól vezérelve, ami a kávézóba is
becsábította, felhívta Robint. Foglalt volt. Zsebre vágta a mobilt. Feszült volt,
ideges, és csinálni akart valamit: azt mondta magában, ki kéne használni
valahogy, ha már itt van Clerkenwellben.



Ez a kávézó csak rövid sétányira van a régi Szent János rendelőtől. Vajon
ezek közül a járókelők közül, tűnődött, hányan laktak itt a környéken már
negyven évvel ezelőtt is? Talán az a görnyedt öregasszony az esőkabátjában
és a skót kockás, kerekes bevásárlótáskájával? Az ősz oldalszakállas úr, aki
épp taxit próbál fogni? Járt valamelyikük Margot Bamborough-hoz?
Emlékszik bárki is egy koszos, szakállas pasasra, valami olyan névvel, hogy
Applethorpe, aki szintén ezeket az utcákat járta, és azt mondogatta
idegeneknek, hogy ő ölte meg a doktornőt?

Strike távolba meredő tekintete hirtelen megállapodott egy férfin az út
túloldalán, aki furcsa, dülöngélő léptekkel ment előre. Vékony szálú, fakó
haját a fejéhez tapasztotta az eső. Sem kabátot nem viselt, se esernyője nem
volt, csak egy pulóver volt rajta Sonic, a sündisznó képével. A kabát hiánya,
a kissé nehézkes léptek, a tágra nyílt szemű, gyerekesen bámuló tekintet, a
kissé nyitva maradt száj, a lassú bőrig ázást sztoikusan viselő nyugalom:
mind-mind valamilyen értelmi fogyatékosságra utalt. A férfi épp akkor lépett
ki Strike látómezejéből, amikor a nyomozónak megcsörrent a telefonja.

– Hahó, hívott? – kérdezte Robin, és Strike érezte, ahogy valami feszültség
feloldódik benne. Ez a tea kimondottan jót tesz a fejfájásának, gondolta.

– Aha, az előbb. Csak egy kis beszámoló.
És elmesélte a melegítős férfit, aki az egész éjszakát Elinor Deannél

töltötte.
– És eltakarta a száját, amikor elment? Hát ez fura!
– Bizony. Határozottan valami fura dolog lehet abban a házban. Szóltam

Morrisnak, hogy nézzen egy kicsit utána ennek az új pasasnak.
– Pentonville ott van Clerkenwell mellett! – jegyezte meg Robin.
– Na, pontosan ott vagyok most. Egy kávézóban a St. John Streeten. Asz…

asszem… – és nem tudta elnyomni az ásítást –, elnézést. Szóval asszem, ha
már itt vagyok, körülnézek a néhai Applethorpe ügyében. Próbálok keresni
valakit, aki emlékszik a családra, vagy tudja, mi történhetett velük.

– De ezt meg hogy akarja?
– Körbesétálok – felelte Strike, de már ahogy kimondta, érezte, hogy fáj a

térde. – Érdeklődöm olyan üzletekben, amelyek réginek tűnnek. Tu-tudom –
ásított megint –, hogy nincs sok esély, de olyanról rajta kívül nem tudunk, aki
azt állította volna, hogy ő ölte meg Margot-t.

– De nincs teljesen kimerülve?
– Voltam már rosszabbul. Maga hol van most?
– Az irodában – válaszolta Robin. – És nekem is van Bamborough-s hírem,



ha ráér most egy kicsit.
– Mondja csak! – mondta Strike, mert örömmel halasztotta kicsit el a

pillanatot, amikor megint ki kell mennie az esőbe.
– No, először is kaptam egy e-mailt Gloria Conti férjétől. Tudja, a

recepciós, aki utoljára látta Margot-t. Elég rövid e-mail. „Kedves Mr.
Ellacott!”

– Mister?
– A „Robin” sokakat megzavar. „A feleségem nevében írok, akit igen

megráztak az üzenetei. Nincs a birtokában bizonyíték vagy információ
Margot Bamborough-ról, és az sem elfogadható, hogy a munkahelyemen
keresztül érje el. Családunk visszahúzódó, és ilyenek is kívánunk maradni.
Szeretném, ha megígérné, hogy nem próbálja többet elérni a feleségemet.
Teljes tisztelettel, Hugo Jaubert.”

– Érdekes – vakarta meg egyetértőn a borostás állát Strike. – Miért nem
maga Gloria ír vissza? Túlságosan megrázta?

– De vajon miért rázta… úgy értem, kavarta fel ennyire? Lehet… –
tűnődött a saját kérdésén Robin –, hogy azért, mert a férje munkahelyén
keresztül próbáltam elérni? De hát próbáltam a Facebookon is, és nem
válaszolt!

– Tudja, lehet, hogy érdemes lenne Annát megkérni, hogy írjon Gloriának.
Margot lánya talán jobban tud a szívére hatni, mint mi. Írjon csak egy újabb
kérést, és küldje el Annának, kérdezze meg, nem bánja-e, ha az ő nevében
küldi.

– Remek gondolat – felelte Robin, és Strike hallotta is, ahogy felír valamit.
– Egyébként meg a jó hír, hogy amikor az előbb hívott, épp Wilma Bayliss
második legidősebb lányával, Mayával beszéltem. Ő az igazgatóhelyettes. És
szerintem már majdnem sikerült meggyőznöm, hogy szóba álljon velünk.
Aggódik, hogy mit szól majd a nővére, de én reménykedem.

– Nagyon jó! – mondta Strike. – Én is szeretnék többet tudni Wilmáról.
– És van még valami – folytatta Robin. – Csak lehet, hogy kicsit

esélytelennek hangzik majd.
– Épp most mondtam, hogy körbe tervezek járni a környéken, nem

emlékszik-e valaki egy rég halott bolondra, akit határozottan nem
Applethorpe-nak hívtak – jegyezte meg Strike, Robin pedig elnevette magát.

– Na jó, szóval tegnap este megint keresgéltem a neten kicsit Steve
Douthwaite után, és találtam egy ilyen „Emlékek a Butlin’sról” oldalt, ahol a
régi Piroskabátosok beszélgetnek egymással, meg felidézik az emlékeket,



meg találkozókat szerveznek, ilyesmi… tudja. Mindenesetre nem találtam
utalást Douthwaite-re, vagyis Jacksre, ahogy Clacton-on-Sea-ben hívta
magát, de… és tudom, hogy valószínűleg semmi jelentősége… és nem is
tudom, emlékszik-e rá, de a Mégis mi történt Margot Bamborough-val?-ban
megszólalt egy Julie Wilkes nevű lány. Azt nyilatkozta, megdöbbent rajta,
hogy Stevie Jacks nem mesélte a barátainak, hogy köze volt egy eltűnt nő
ügyéhez.

– De, emlékszem – vetette közbe Strike.
– Na… hát az a lány vízbe fulladt – közölte Robin. – Az üdülőtáborban, az

1985-ös nyári szezon végén. Egy reggel a tábor medencéjében találtak rá a
holttestére. Néhányan épp az ő haláláról beszélgettek az oldalon, a fórumon.
Szerintük berúgott, elcsúszott, beverte a fejét, és beleesett a medencébe.
Lehet, hogy csak nagyon balszerencsés – mondta tovább –, de ezek a nők
elég gyakran halnak meg Douthwaite közelében, nem? A férjezett barátnője
megöli magát, az orvosa eltűnik, aztán itt ez a munkatársnője, aki vízbe
fullad… akárhová megy, követi a nem egészen természetes halál… csak fura.

– Bizony az – fintorgott a kinti esőre Strike. Már épp elkezdett volna
hangosan azon tűnődni, hová is bújhatott el Douthwaite, amikor Robin kissé
sietve megint megszólalt:

– Figyeljen csak, volt még valami, amit meg akartam kérdezni, de persze
semmi baj, ha nemet mond. A lakótársam, Max… azt tudja, hogy színész?
Na, most kapott egy szerepet egy tévésorozatban, leszerelt katonát játszik, és
nem tud mást, akit megkérdezhetne erről. Azt gondolta, maga átjöhetne
valamelyik este vacsorára, és akkor ő kikérdezgethetné kicsit.

– Ó! – nyögte ki Strike. Meglepte a dolog, de nem kellemetlenül. – …De,
persze. Mikor?

– Tudom, hogy elég hamar van, de a holnap este nem lenne jó? Gyorsan
össze kéne szednie valamit.

– Persze, semmi gond – felelte Strike. Készenlétben állt ugyan, hogy
azonnal leutazhasson St. Mawesba, amint kivitelezhetővé válik, de nem úgy
nézett ki, hogy azt a tengerparti vasúti töltést másnapra kijavítják.

Miután Robin letette, Strike rendelt egy harmadik csésze teát is. Csak el
akarta ütni az időt, és azt is tudta, miért. Ugyanis, ha valóban körbe akar
szaglászni Clerkenwellben, nem emlékszik-e valaki a rég elhunyt bolondra,
aki azt állította, ő ölte meg Margot Bamborough-t, akkor nagy segítség lenne
tudni, mi is volt az igazi neve; és mivel Janice Beattie még mindig Dubajban
volt, egyedül Irene Hickson jöhetett szóba forrásként.



Az eső pont úgy zuhogott, mint eddig. Percről percre tologatta tovább
Irene felhívását, figyelte a hullámzó esőfüggönyben haladó autókat, a tócsák
akadályait kerülgető gyalogosokat, és egy régi Piroskabátos régi halálára
gondolt: elcsúszott, beverte a fejét, belefulladt a medencébe.

Víz mindenütt, írta Bill Talbot az asztrológiai jegyzetfüzetében. Strike-nak
nem kis erőfeszítésébe került megfejteni azt a bizonyos részt. Arra jött ki,
hogy Talbot az ismeretlen Skorpió halálához látszólag kapcsolódó vízjegyek
sokaságára gondolhatott. De miért lenne a Skorpió vízjegy, gondolta most, a
harmadik csésze teáját kortyolgatva. A skorpiók szárazföldön élnek, meleg
égöveken, és tudnak egyáltalán úszni vajon? Eszébe jutott az a nagy halszerű
szimbólum, amit Talbot használt Irene-re a jegyzeteiben, és amit egyszer
„Cetus”-nak nevezett. Fogta a telefonját, és rákeresett a kifejezésre.

A Cetus csillagkép, olvasta, általában csak „Cet” néven ismert, arról a
tengeri szörnyetegről kapta a nevét, amelyet Perszeusz ölt meg,
megvédelmezve Andromédát Poszeidón tengeristentől. Az égnek a „Tenger”
elnevezésű részén található, amelyet az ott lévő sok vízzel kapcsolatos
csillagjegyekről neveztek el: itt látható többek közt a Halak, a Vízöntő, és a
halfarkú kecske, a Bak is.

Víz mindenütt.
Az asztrológiai jegyzetek most már kezdtek az ő gondolataira is

rágabalyodni, mint hajócsavarra tekeredő régi halászháló. A jelentésnek és
értelmetlenségnek ez a veszélyes elegye Strike véleménye szerint magának az
asztrológiának a vonzerejét tükrözte vissza: azt a hízelgő, megnyugtató
sugalmazást, hogy az ember pitiáner gondjai az egész tágas univerzumnak is
jelentenek valamit, és hogy a csillagok meg a szellemvilág majd útmutatást
nyújt, ahol az ember saját kemény munkája és józan esze már nem talál utat.

Elég ebből, szólt rá magára szigorúan. Rányomott Irene számára a
telefonján, és amíg csörgött és várt, elképzelte a telefont a potpourris tál
mellett, a virágos tapétás, süppedős rózsaszín szőnyeges, csicsás
előszobában. És pontosan akkor, amikor már megkönnyebbüléssel vegyes
bosszankodással úgy döntött, Irene nincs otthon, a nő felvette.

– Négy-négy-öt-kilenc! – énekelte a telefonba, mintha valami reklámdal
lenne. Joan is mindig úgy vette fel a vonalas telefont, hogy bemondta a
számot, amit a hívó tárcsázott.

– Mrs. Hickson?
– Én vagyok!
– Itt Cormoran Strike, a…



– Ó, helló! – sipított Irene, talán kicsit ijedten.
– Azt szerettem volna kérdezni, nem tudna-e esetleg segíteni nekem. –

Strike közben elővette és kinyitotta a jegyzetfüzetét. – Amikor beszéltünk, ön
megemlítette a Szent János rendelő egy betegét, akiről úgy gondolta, Apton
vagy Applethorpe lehetett a neve…

– Á, igen!
– …aki azt állította, hogy…
– …igen, hogy ő ölte meg Margot-t – szakította félbe Irene. – Fényes

nappal odament Dorothyhoz…
– Igen…
– …de őszerinte ez csak hülyeség volt. Mondtam is neki, „na és mi van,

Dorothy, ha tényleg…?”
– Nem találtam senkit ezzel a névvel, aki itt lakott volna a környéken

1974-ben – folytatta jó hangosan Strike –, úgyhogy eszembe jutott, vajon
biztosan jól emlékezett-e a nevé…

– Nos, lehetséges, lehet, hogy nem jól emlékszem – felelte Irene. – Hát
elég sok idő telt el, ugye? Próbálta a tudakozót? Nem is a tudakozót –
helyesbített rögtön. – Hanem az internetes adatbázisokat meg ilyesmit.

– Nehéz keresni, ha nem jó a név – válaszolta Strike, és épp csak hogy
sikerült a hangjába sem bosszúságot, sem gúnyos színt nem vinni. –
Pillanatnyilag épp itt vagyok a Clerkenwell Roadon. Azt hiszem, ön azt
mondta, ez a személy talán itt lakott?

– Nos, hát mindig ott mászkált, tehát úgy vettem, igen.
– Az önök rendelőjébe volt bejelentve, ugye? Nem emlékszik véletlenül a

kereszt…
– Ööö, lássuk csak… valami olyasmi volt, hogy… Gilbert, vagy… nem is,

nem, nem emlékszem, sajnálom. Applethorpe? Appleton? Apton? De látásból
arrafelé mindenki ismerte, mert olyan furán nézett ki, hosszú szakáll, és
koszos volt, satöbbi satöbbi. És néha a gyereke is vele volt – tette hozzá; már
kezdett belelendülni. – Olyan nagyon fura kinézetű gyerek…

– Igen, mondta…
– …és hatalmas füle volt. Na de ő lehet, hogy él még, mármint a fia, de

most már valószínűleg… hát tudja…
Strike várt, de úgy tűnt, a mondat végét abból kellett volna kitalálnia, hogy

Irene elhallgatott.
– Valószínűleg…? – próbálta bátorítani.
– Jaj, hát tudja, valami helyen lehet.



– Valami…?
– Hát valami otthonban vagy ilyesmi helyen! – fejezte be Irene, egy kicsit

türelmetlenül, mintha Strike túl értetlen lenne. – Hát az mindig is nyilvánvaló
volt, hogy normális sosem lesz, nem? Egy drogos apával, meg egy
fogyatékos anyával, engem nem érdekel, Jan mit mond. Jannek nem ugyanaz
a… persze, nem az ő hibája, neki a családja… szóval más elképzelései
vannak. És szeret úgy feltűnni… idegenek előtt, különösen… persze, mind
szeretünk… de hát maga végül is az igazságot akarja kideríteni, nem?

Strike fel is figyelt az összefüggéstelen szövegelésben elrejtett és a
barátnője ellen irányzott hegyes kis rosszindulat-döfésre.

– És Duckworth-t megtalálta? – érdeklődött Irene témát váltva.
– Úgy érti, Douthwaite-et?
– Jaj, hát látja, milyen vagyok, mindig ezt csinálom, hahaha! –

Bármennyire is nem örült Strike hívásának, mégiscsak valaki, akihez
beszélhet. – Hát én annyira szeretném tudni, vele mi történt, mert ő aztán
tényleg sikamlós egy alak volt! Jan magának nem mondta annyira, de
szerintem kicsit csalódott volt, amikor erről a pasasról kiderült, hogy
homokos, tudja. Egy kicsit tetszett neki. De hát Jan nagyon magányos volt,
amikor megismertem. Mindig próbáltuk összehozni valakivel, én meg
Eddie…

– Igen, említette…
– …de a férfiak nem akartak még egy gyereket is a nyakukba, Jan meg egy

kicsit, hát tudja, ha egy nő sokáig egyedül van, olyan nem is kétségbeesett
lesz, nem azt akarom mondani, hanem túl ragaszkodó, Larrynek nem volt baj,
de Larry azért nem volt túl…

– Még egyvalamit akartam megkérdezni…
– …csak hát még ő sem akarta elvenni. Túl volt már egy csúnya váláson…
– Leamington Spáról…
– De Bognor Regisben megnézte?
– Parancsol? – kérdezett vissza Strike.
– Douthwaite-et? Merthogy Bognos Regisbe ment, nem? Az üdülőtáborba?
– Clacton-on-Sea-be – javította ki Strike. – Hacsak nem Bognor Regisbe

is?
– Is? Még hová?
Jézus kibaszott úristen.
– Miből gondolja, hogy Douthwaite Bognor Regisbe ment? – kérdezte

Strike, lassan, érthetően, és közben megdörzsölte a homlokát.



– Én azt hittem… hát nem volt, amikor ott dolgozott?
– Én nem tudok róla, de azt tudjuk, hogy Clacton-on-Sea-ben dolgozott, a

’80-as évek közepén.
– Jaj, biztos arra gondoltam… igen, biztos mondta valaki, ezek mind…

olyan régimódi, tengerparti… hát tudja.
Strike emlékezni vélt, hogy megkérdezte Irene-t és Janice-t is, nem tudják-

e, hová mehetett Douthwaite, miután Clerkenwellből távozott, és hogy
mindketten azt felelték, fogalmuk sincs.

– Honnan hallhatta ön, hogy Douthwaite Clacton-on-Sea-be ment
dolgozni? – kérdezte Irene-től.

– Jan mondta – felelte a nő rövid habozás után. – Igen, biztosan Jan
mondta. Ő lakott a szomszédjában, tudja, ő ismerte. Igen, azt hiszem, Jan
talán próbálta kideríteni, hová mehetett, miután a Percival Roadról
kiköltözött, merthogy aggódott miatta.

– De ez tizenegy évvel később történt – mondta Strike.
– Micsoda?
– Nem akkor ment Clacton-on-Sea-be, amikor kiköltözött a Percival

Roadról, hanem tizenegy évvel később – fejtette ki Strike. – Amikor
megkérdeztem önöket, nem tudják-e, hová ment…

– De hát maga azt kérdezte, most hol lehet, nem? – válaszolta Irene. –
Hogy most hol van? Hát arról fogalmam sincs. És annak a Leamington Spás
dolognak utánanézett egyébként? – Aztán elnevette magát, úgy folytatta: – Ez
a sok tengerparti hely, jaj! Nem is, várjon… az nem is a tengerparton van,
Leamington Spa, nem? De hát tudja, hogy értem… hogy vízparti… jaj, én is
imádom a vizet, olyan… Greenwich is, Eddie tudta, hogy imádni fogom ezt a
házat, már akkor tudta, amikor meglátta, hogy eladó… na és tényleg volt
valami abban a dologban Leamington Spában, vagy csak Jan találta ki?

– Nem Mrs. Beattie találta ki – felelte Strike. – Mr. Ramage határozottan
látott egy eltűnt…

– Jaj, nem úgy gondoltam én, hogy Jan találta volna ki, nem, nem úgy –
vágta rá Irene, ezzel rögtön ellentmondva önmagának. – Csak úgy értem, hát
tudja, fura hely lenne, hogy Margot pont ott, ez a Leamington… és talált
valami kapcsolatot – dobta be könnyedén a kérdést –, vagy…?

– Még nem – mondta Strike. – És önnek nem jutott eszébe véletlenül
valami Margot-ról és Leamington Spáról?

– Nekem? Jézusom, dehogy, honnan tudnám én, minek ment oda?
– Nos, előfordul, hogy valakinek eszébe jut még valami, miután…



– Beszélt azóta Jannel?
– Nem – felelte Strike. – Nem tudja, mikor jön haza Dubajból?
– Nem – vágta rá Irene. – Egyeseknek milyen jó, nem? Én sem bánnám, ha

egy kicsit a napsütésben, amilyen tél itt van… Jannek meg teljesen felesleges,
nem napozik ő, és nem lenne egy leányálom az az út sem, végig a
turistaosztályon, mert neki úgy kell… vajon hogy bírja, hat hétig a menyével?
Mert akármilyen jól is jön ki a másikkal az ember, az azért elég hosszú…

– Nos, akkor most nem is zavarnám tovább, Mrs. Hickson.
– Ó, hát jó – felelte Irene. – Nos, igen, hát sok szerencsét ehhez az

egészhez!
– Köszönöm – mondta Strike, és letette.
Tompán kopogott az eső a kávézó ablakán. Strike sóhajtott egyet, és

bevonult a mosdóba egy rég esedékes pisilésre.
Pont fizetett, amikor ismét megpillantotta a Sonicos pulóvert viselő férfit:

épp akkor ment el a kávézó előtt, ezúttal az útnak ezen az oldalán. Ment
vissza arra, amerről az imént jött, a kezében két jól megtömött Tescós
bevásárlószatyorral, ugyanolyan fura, dülöngélő, oldalazó léptekkel, a vizes
haja a koponyájára tapadt, a szája kissé kinyitva. Strike követte a tekintetével,
nézte, ahogy csöpög a víz a szatyrok aljáról – és a férfi különösen nagy
füléről.
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Egy titkos lakban tartotta a nőt
a buja vágya szolgájául ott,

amíg a gyümölcs benne egyre nőtt,
s a zsarnok úrnak egy fiút adott…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Strike arra gondolt, vajon tényleg lehetséges-e, hogy ekkora szerencséje van;
borravalót dobott a pultra, és szorosabbra húzva magán a kabátját kisietett a
szakadó esőbe.

Ha ez az értelmileg visszamaradott férfi a csuromvizes Sonic pulcsiban
valóban az a nagy fülű kisgyerek, aki valaha itt mászkált ezeken az utcákon a
fura apjával, az azt jelenti, hogy legalább negyven éve lakik Clerkenwellnek
ezen a részén. Végül is, gondolta, van, aki így él, különösen, ha valahol
megvan a támogatás, amire szüksége van, és ha az egész világa tulajdonképp
nem több néhány ismerős utcánál. A férfi még látótávolságon belül volt,
egykedvűen sétált a Clerkenwell Road felé a zuhogó esőben, nem gyorsított a
léptein, nem tett semmilyen kísérletet, hogy elkerülje a még durvább bőrig
ázást. Strike felhajtotta a kabátja gallérját, és ment utána.

A St. John Streettől nem messze a férfi befordult jobbra, egy kis
vaskereskedés mellett a sarkon, és továbbment az Albemarle Wayen, azon a
rövid utcácskán, amelynek a régi, piros telefonfülke volt a másik végén, és
mindkét oldalán magas épületek álltak töretlen sorban. Strike-ot egyre jobban
érdekelte a dolog.

Alig egy kicsivel a vaskereskedés után a férfi letette a két bevásárlószatyrát
a vizes járdára, és kulcsot halászott elő. Strike továbbment, mert nem volt
hová elrejtőznie, de megjegyezte a házszámot, ahogy elhaladt előtte.
Lehetséges lenne, hogy a néhai Applethorpe épp itt, ebben a lakásban élt?
Hát nem jutott már neki is eszébe, hogy az Albemarle Way igencsak ígéretes



hely, ha az ember egy áldozatra leselkedik? Annyira talán nem jó, mint a
Passing Alley, vagy nem olyan kényelmes, mint a házak a Jerusalem
Passage-en, de sokkalta jobb, mint a forgalmas Clerkenwell Green, ahol
Talbot meggyőződése szerint Margot dulakodott az álruhás Dennis Creeddel.

Hallotta, ahogy az ajtó becsukódik a nagy fülű férfi mögött, és rögtön
visszafordult. A sötétkék ajtót ideje lett volna már újrafesteni. Mellette kis
csengőgomb, az alatt pedig nyomtatott betűkkel az „Athorn” név állt. Lehet,
hogy ezt a nevet idézte fel Irene, hibásan, Applethorpe-ként, Appletonként
vagy Aptonként? Strike ekkor vette észre, hogy a férfi benne hagyta a zárban
kívülről a kulcsot.

Az az érzése támadt, hogy újabban egyáltalán nem értékeli eléggé az
univerzum titokzatos működését; kihúzta a kulcsot és megnyomta a csengő
gombját, hallotta is, ahogy bent hangosan megszólalt. Néhány pillanatig nem
történt semmi, aztán újra kinyílt az ajtó, és ott állt előtte a férfi a Sonicos
pulóverben.

– Ezt benne hagyta a zárban kívülről – nyújtotta oda neki a kulcsot Strike.
A férfi nem nézett a szemébe, inkább a kabátja harmadik gombjához

beszélt:
– Már csináltam ilyet, és Clare mondta, hogy többet ne csináljam –

motyogta, kinyújtotta a kezét, és Strike átadta neki a kulcsot. Már csukta
volna be az ajtót.

– A nevem Cormoran Strike – folytatta Strike. – Nem tudom, bejöhetnék-e
beszélni önnel az apjáról? – Ugyan nem tette a lábát az ajtóba, de felkészült
rá, ha szükséges lenne.

A férfi nagy fülű arca sápadt, világos foltként látszott csak a sötét előszoba
hátterén.

– Az-apám-Gwilherm meghalt.
– Igen – bólintott Strike. – Tudom.
– Mindig a vállára vett.
– Igen?
– Aha. Anya mesélte.
– Egyedül él itt?
– Anyával.
– Őt hívják Clare-nek?
– Nem. Hanem Deborah-nak.
– Én nyomozó vagyok – húzta elő a névjegyét Strike. – A nevem

Cormoran Strike, és nagyon szeretnék beszélni az édesanyjával, ha



lehetséges.
A férfi nem vette el tőle a névjegyet, csak a szeme sarkából sandított rá.

Strike gyanította, hogy nem tud olvasni.
– Lehetséges lenne? – kérdezte ismét, mert továbbra is zuhogott a hideg

eső.
– Aha, jól van. Bejöhet – mondta a másik, még mindig Strike

kabátgombjának címezve a szavait, és kinyitotta az ajtót, hogy beléphessen.
Aztán, meg sem várva, hogy a nyomozó megy-e utána, megindult bent,
felfelé a sötét lépcsőn.

Strike-nak voltak ugyan aggályai azzal, hogy visszaél egy ilyen ember
gyengeségeivel, de ellenállhatatlan volt a csábítás, hogy körbenézhet a
lakásban, amelyről gyanította, itt lakott 1974-ben az az ember, aki saját
bevallása szerint megölte Margot Bamborough-t. Gondosan megtörölte a
cipőjét a lábtörlőn, becsukta az ajtót maga mögött, és felfigyelt a földön
heverő néhány levélre, amelyeken a férfi egyszerűen átlépett: az egyiken
sáros cipőnyom is éktelenkedett. Strike felvette a leveleket, majd felment az
egyszerű falépcsőn, amely felett egy csupasz, bár nem világító villanykörte
lógott.

Miközben felfelé tartott, magában elképzelte, hogy a lakókon kívül senki
sem lépett be ide negyven éve – bezárt szekrényeket, szobákat fantáziált,
vagy akár (mert ilyen is megtörtént már) egy nyílt színen heverő csontvázat.
Ahogy felért a lépcső tetejére, egy másodperc törtrészére felhorgadt benne a
remény: az aprócska konyhában úgy nézett ki a tűzhely, mint ami valóban a
’70-es évekből származik, akárcsak a barna csempe a falon; de (ami az ő
szempontjából nagy kárnak tűnt) a lakás rendes volt, friss, tiszta illattal. A
narancssárga-barna spirálmintás, régi szőnyegen még közelmúltbeli
porszívózás nyomait is felfedezte. A Tescós szatyrok ott álltak kipakolásra
várva a kopott linóleumon; kopott, de nem olyan rég felmosták.

Jobb oldalon nyílt egy ajtó egy kicsi nappaliba. Ott állt a férfi, aki
beengedte, szemben egy nála sokkal öregebb nővel, aki meg csak ült és
horgolt egy fotelben, az ablak mellett. Egyáltalán nem meglepő módon
döbbenten figyelt fel a nagydarab idegenre a folyosón.

– Veled akar beszélni! – jelentette ki a fia.
– Csak ha nincs ellenére, Mrs. Athorn – szólt be a szobába Strike. Bárcsak

itt lenne Robin is, gondolta. Ő különösen jól tudja megnyugtatni az ideges
nőket. Eszébe jutott, amit Janice-től hallott: ez a nő agorafóbiás. – A nevem
Cormoran Strike, és a férjéről szerettem volna néhány dolgot kérdezni. De ha



ön nem kíván beszélni, természetesen azonnal megyek.
– Fázom! – közölte a férfi hangosan.
– Vegyél száraz ruhát! – szólt rá az anyja. – Mert eláztál. Miért nem vetted

fel a kabátod?
– Szorít! – felelte az. – Te buta nő!
Sarkon fordult, és Strike mellett kijött a szobából. Az arrébb lépett, hogy

elengedje. Gwilherm fia eltűnt a szemben lévő ajtó mögött. Az ajtón a
„Samhain” név díszelgett színesre festett fabetűkből kirakva.

Nem úgy tűnt, hogy Samhain édesanyja a fiánál jobban szeretné a
szemkontaktust. Ő végül Strike térdéhez beszélt, amikor megszólalt:

– Jól van, akkor jöjjön be!
– Nagyon köszönöm.
A szoba sarkában, egy kalitkában két törpepapagáj csicsergett, az egyik

kék, a másik zöld. Samhain édesanyja épp egy kötött foltokból álló takarón
dolgozott. Mellette, a széles ablakpárkányon számos kész gyapjúnégyzet állt
feltornyozva, a lábánál pedig egy kosárban fonalak. A kanapé előtt, egy nagy
kereveten jókora puzzle-alátét hevert. Kétharmadig kirakott, unikornisokat
ábrázoló puzzle volt rajta. Tisztaság és rend szempontjából az egész nappali
sokkal jobb állapotban volt Gregory Talboténál.

– Jött néhány levele – mondta Strike, és megmutatta neki a nedves
borítékokat.

– Bontsa fel! – felelte a nő.
– Nem hinném, hogy…
– Bontsa fel! – ismételte Mrs. Athorn.
Ugyanolyan nagy füle volt, mint Samhainnek, és a felső fogai is ugyanúgy

előreálltak kissé. De ezektől az apróságoktól eltekintve volt valami csinos a
puha arcában, a sötét szemében. Hosszú, ősz haját szorosan befonta.
Legalább hatvanéves lehetett, de sima bőre sokkal fiatalabb nőre vallott. Fura
másvilági hangulat lengte körül, ahogy ott ült, és kattogtatta a horgolótűit az
eső pöttyözte ablak mellett, a világtól elvonultan. Strike elgondolkodott,
vajon ő tud-e olvasni. Úgy érezte, nyugodtan kibonthatja a borítékokat, hisz
nyilván csak reklámanyagok, ezért meg is tette.

– Küldtek önnek egy vetőmag-katalógust – mutatta a nőnek. – És egy
bútorbolt is írt.

– Nem kell – közölte a nő az ablak mellől, még mindig Strike lábának
beszélve. – Leülhet! – tette még hozzá.

Strike óvatosan beoldalazott a kanapé és a kerevet között: akárcsak ő



maga, ez a bútordarab is túl nagy volt egy ilyen kis szobába. Sikerült nem
meglöknie a hatalmas kirakót, és a kötögető asszonytól tiszteletteljes
távolságban leült.

– Ez itt – mutatta az utolsó levelet – egy bizonyos Clare Spencernek jött.
Ismeri?

A levélen nem volt bélyeg. A hátán lévő feladóból ítélve a lenti
vaskereskedésből küldhették.

– Clare a szociális munkásunk – felelte a nő. – Kibonthatja.
– Nem hiszem, hogy fel kéne bontanom – mondta Strike. – Itt hagyom

Clare-nek. Ön Deborah, ugye?
– Igen – motyogta Mrs. Athorn.
Az ajtóban újra feltűnt Samhain. Mezítláb volt, de száraz farmert viselt és

egy másik pulóvert, ezúttal egy Pókembert ábrázolót.
– Berakom a dolgokat a hűtőbe! – jelentette be, és kiment.
– Most Samhain vásárol be – mondta Deborah, és Strike cipőjére pillantott.

Bár bátortalan volt, nem tűnt ellenére a beszélgetés.
– Deborah, Gwilhermről szeretnék önnel beszélni – mondta Strike.
– Nincs itt.
– Nem, én…
– Meghalt.
– Igen – bólintott Strike. – Sajnálom. Igazából egy orvos miatt jöttem, aki

régen…
– Dr. Brenner – vágta rá az asszony.
– Emlékszik dr. Brennerre? – kérdezte meglepetten Strike.
– Nem szerettem.
– Nos, én egy másik orvosról szerettem volna…
Samhain megint feltűnt a nappali ajtajában, és hangosan megkérdezte az

anyját:
– Kérsz forró csokit, vagy nem?
– Igen – felelte az.
– És maga kér forró csokit, vagy nem? – szegezte a kérdést Strike-nak is.
– Igen, kérek – felelte Strike azon az elven, hogy az ilyen helyzetekben

mindenféle barátságos gesztust el kell fogadni.
Samhain kidülöngélt a helyiségből. Deborah abbahagyta a kötést, és maga

előtt valamire mutatva megszólalt:
– Az ott Gwilherm.
Strike körülnézett. A régi tévé mögött egy ankhot, az örök élet egyiptomi



szimbólumát festettek a falra. A falak mindenütt halványsárgák voltak,
kivéve az ankh mögött, mert ott megmaradt egy foltban a koszos zöld. A
lapos tetejű tévékészüléken, az ankh előtt egy fekete tárgy állt, amelyet elsőre
vázának nézett. Aztán meglátta rajta a stilizált galambot, és megértette, hogy
egy urna; ekkor esett le, mit is mondott az imént az asszony.

– Á! – mondta. – Szóval abban vannak Gwilherm hamvai, ugye?
– Mondtam Tudornak, hogy a madarasat hozza, mert szeretem a

madarakat.
Az egyik törpepapagáj hirtelen homályos zöld-sárga foltként átrepült a

kalitka másik végébe.
– És azt ki festette? – mutatott az ankh-ra Strike.
– Gwilherm – felelte Deborah, és megint nekiállt ügyesen a kötésnek.
Samhain jött be ismét, a kezében egy óntálcával.
– Ne a kirakómra! – szólt rá az anyja, de máshol nem volt szabad hely.
– Segítsek? – érdeklődött Strike a kirakó felé intve, de a padlón sem volt

elég hely neki.
– Csukja be! – közölte Deborah némileg szemrehányóan, és Strike ekkor

látta, hogy az alátétet be lehetett hajtani és rögzíteni, hogy a kirakott kép ne
mozduljon el. Be is csukta, Samhain pedig rátette a tálcát. Deborah gondosan
a fonalgombolyagba szúrta a horgolótűit, és elvette a forró csokis csészét
meg a Penguin kekszet, amit a fia nyújtott neki. Samhain magának tartotta
meg a Batmanes csészét. Strike belekortyolt az italba.

– Nagyon finom – mondta, és nem is hazudott.
– Finom forró csokit tudok, nem igaz, Deborah? – kérdezte Samhain,

miközben felbontott egy kekszet.
– De – felelte az, miközben a forró folyadékot fújogatta.
– Tudom, hogy ez régen volt – kezdett bele újra Strike –, de volt egy másik

orvos, aki dr. Brennerrel dolgozott…
– Az öreg Joe Brenner mocskos egy vén fószer volt! – jelentette ki

Samhain Athorn kis kacajjal.
Strike meglepetten nézett rá. Samhain most a becsukott kirakósra

vigyorgott.
– Miért volt mocskos egy vén fószer? – kérdezte Strike.
– A bácsikám Tudor mondta – felelte Samhain. – Mocskos vén fószer!

Hahahaha! Ez az enyém? – vette fel a Clare Spencernek címzett borítékot.
– Nem – mondta az anyja. – Az Clare-é.
– Miért?



– Szerintem – szólt közbe Strike – az alsó szomszédjuk küldte.
– Az egy szemét – közölte Samhain, és letette a borítékot. – Ki kellett

dobnunk miatta a dolgokat, ugye, Deborah?
– Én így jobb szeretem – mondta kedvesen Deborah. – Most jó.
Strike hagyott egy-két másodpercnyi szünetet, hátha Samhain még

hozzátesz valamit, aztán megkérdezte:
– És miért mondta a bácsikája, Tudor, hogy Joseph Brenner mocskos egy

vén fószer volt?
– Tudor mindenkiről tudott mindent – mondta nyugodtan Deborah.
– Tudor ki volt? – érdeklődött Strike.
– Gwilherm testvére – felelte Deborah. – Mindig tudott mindent az

emberekről errefelé.
– Még most is meg szokta önöket látogatni? – kérdezte Strike, bár

gyanította a választ.
– Már-átkelt-a-másik-partra – darálta a választ Deborah, mintha csak

egyetlen hosszú szó lenne. – Régen ő vásárolt be. Elvitte Sammyt focizni,
meg úszásra.

– Most már mindig én vásárolok! – szólt közbe Samhain. – Néha nincs
kedvem vásárolni, de ha nem vásárolok, éhes leszek, és akkor Deborah azt
mondja: „a te hibád, hogy nincs itthon semmi ennivaló!” És akkor elmegyek
vásárolni.

– Remek megoldás – bólintott Strike.
Mindhárman kortyoltak egyet a forró csokiból.
– Mocskos egy vén fószer, az a Joe Brenner! – ismételte meg Samhain,

most hangosabban. – A bácsikám Tudor mesélte régen. Az Öreg Betty, meg
aki nem akart fizetni, hahahaha! Mocskos vén Joe Brenner!

– Én nem szerettem – szólalt meg halkan Deborah. – Azt akarta, hogy
vegyem le a nadrágom.

– Tényleg? – nézett rá Strike.
Bár nyilván orvosi vizsgálatról volt szó, mégis kényelmetlenül érezte

magát.
– Igen, hogy megnézzen – folytatta Deborah. – Én nem akartam. Gwilherm

igen, de én nem szeretem, ha ismeretlenek nézegetnek.
– Nem, persze, ezt megértem – bólogatott Strike. – Beteg volt ekkor, igaz?
– Gwilherm azt mondta, muszáj. – Deborah csak ennyit válaszolt.
Ha még a Különleges Nyomozóegységben dolgozott volna, most lenne itt

vele egy női nyomozó is. Vajon mennyi lehet Deborah IQ-ja, töprengett



Strike.
– Találkozott valaha dr. Bamborough-val? – kérdezte. – Ő egy… – és kis

habozás után folytatta: – Doktornő volt.
– Sosem voltam doktornőnél. – Deborah hangjába mintha sajnálkozás

vegyült volna.
– Nem tudja, Gwilherm találkozott valaha dr. Bamborough-val?
– A doktornő meghalt – jelentette ki Deborah.
– Igen – mondta Strike meglepetten. – Sokan azt hiszik, meghalt, de senki

sem tudja bizto…
Az egyik törpepapagáj csilingelt egyet a kalitka tetejéről lelógó kis

csengettyűn. Deborah és Samhain is mosolyogva odanéztek.
– Melyik volt? – kérdezte az asszony Samhaint.
– Bluey – felelte a fia. – Bluey okosabb, mint Billy Bob.
Strike megvárta, amíg kigyönyörködik magukat a törpepapagájokban. Ez

eltartott néhány percig. Amikor mindkét Athorn megint nekilátott a forró
csokijának, folytatta:

– Dr. Bamborough eltűnt, és én azt próbálom kideríteni, mi lett vele. Azt
hallottam, hogy Gwilherm néha beszélt másoknak dr. Bamborough-ról,
miután eltűnt.

Deborah nem válaszolt. Nehéz lett volna megmondani, vajon azért, mert
figyelt, vagy mert szándékosan ügyet sem vetett rá.

– Azt hallottam… – kezdte Strike, mert semmi értelme sem lett volna nem
mondani, végül is pontosan ezért volt most itt –, hogy Gwilherm azt
mondogatta egyeseknek, hogy ő ölte meg.

Deborah Strike bal fülére pillantott, aztán vissza a forró csokijára.
– Maga olyan, mint Tudor – mondta aztán. – Tudja, mi micsoda. Hát,

valószínűleg így volt tényleg – tette végül hozzá félénken.
– Úgy érti – kérdezte tovább Strike –, hogy Gwilherm tényleg mondta ezt

másoknak?
Deborah nem válaszolt.
– …vagy azt gondolja, tényleg ő ölte meg a doktornőt?
– Az-apám-Gwilherm varázsolt valamit vele? – érdeklődött Samhain az

anyjától. – Az-apám-Gwilherm nem ölte meg azt a nőt. A bácsikám Tudor
elmondta, mi történt vele igazából!

– És mit mondott a bácsikája? – fordult Strike az asszonytól a fia felé, de
Samhain épp akkor tömte tele a száját csokis keksszel, ezért Deborah
folytatta a mesélést:



– Egyszer felkeltett, amikor aludtam – mondta. – És sötét volt. Azt
mondta: „véletlenül megöltem egy nőt!” Azt mondtam: „csak rosszat
álmodtál!” Azt mondta: „Nem, nem, megöltem, de nem akartam!”

– Felkeltette, hogy elmondja ezt önnek?
– Felkeltett, nagyon kivolt.
– De ön szerint csak rosszat álmodott?
– Igen – bólintott Deborah, de aztán kis szünet után folytatta: – De az is

lehet, hogy tényleg megölte, mert tudott ám varázsolni.
– Értem – hazudta Strike, és megint Samhainhoz fordult: – Mit mondott a

bácsikája, Tudor, mi történt a doktornővel?
– Azt nem mondhatom el magának – vigyorodott el hirtelen a férfi. – A

bácsikám Tudor azt mondta, ne mondjam el. Soha! – De a huncut manószerű
vigyor megmaradt az arcán a titka miatt. – Az-apám-Gwilherm csinálta! –
mutatott a falon az ankhra.

– Igen – felelte Strike. – Az édesanyja mondta.
– Én nem szeretem – szólalt meg Deborah szelíden, és ő is az ankhot nézte.

– Én azt szeretném, ha mindenütt ugyanolyan lenne a fal.
– Nekem tetszik! – jelentette ki Samhain. – Mert más, mint a többi fal… te

buta nő! – tette még hozzá szórakozottan.
– Tudor bácsikája… – kezdte Strike, de Samhain, aki időközben lenyelte a

csokis kekszeket, most felállt és kiment. Az ajtóban megállt, és hangosan azt
mondta:

– Clare szerint szép, hogy megtartottam Gwilherm dolgait!
Bement a szobájába, és jól becsapta maga után az ajtót. Strike-nak olyan

érzése támadt, mintha épp most ejtett volna bele egy aranypénzt a csatornába.
Megint Deborah-hoz fordult:

– Ön nem tudja, mit mondott Tudor, mi történt a doktornővel?
Az asszony közönyösen megrázta a fejét. Strike reménykedve visszanézett

Samhain ajtajára. Még mindig zárva volt.
– Nem emlékszik, mit gondolt Gwilherm, hogyan ölte meg a doktornőt? –

kérdezte.
– Azt mondta, a varázslattal ölte meg, aztán el is tüntette.
– Eltüntette, hm?
Hirtelen ismét feltárult Samhain ajtaja, és ő ismét besétált a nappaliba, a

kezében egy kötéséből kivágott könyvvel.
– Deborah, ez ugye az-apám-Gwilherm varázskönyve?
– Az az – bólintott az anyja.



Közben megitta a forró csokiját. Letette a csészét, és megint a horgolást
vette elő.

Samhain szó nélkül odanyújtotta a könyvet Strike-nak. Bár a kötést
letépték róla, a címlapja sértetlen maradt: Francis Barrett A mágus című
könyve volt az. Strike úgy érzékelte, valamilyen elismerés jele, hogy a fiú
most megmutatja neki ezt a könyvet, így aztán mélységes érdeklődéssel az
arcán bele is lapozott, főleg azzal a céllal, hogy Samhain elégedett legyen, és
talán további kérdésekre is válaszoljon még.

Néhány oldallal beljebb talált egy barna foltot. Meg is állította a pörgő
lapokat, hogy jobban megnézhesse. Azt gyanította, hogy megszáradt vér,
amit néhány sorra kent rá valaki.
 

S még elmondom azt is, nevezetesen, hogy azok, kik álmukban
járnak-kelnek, semmi más, csupán a vér szelleme, azaz a külső
ember által vezetvén sétálgatnak, tesznek dolgokat, felhágnak
falakra, s olyan más egyebeket cselekednek, melyek különben
lehetetlenek az ébren lévőknek.

 
– Azzal a könyvvel lehet varázsolni – szólalt meg Samhain. – De az az én
könyvem, mert az-apám-Gwilhermé volt, és most az enyém! – És már
nyújtotta is érte a kezét, mielőtt Strike alaposabban megvizsgálhatta volna.
Hirtelen mintha féltette volna tőle. Amikor Strike visszaadta neki, az egyik
kezével erősen a mellkasához szorította, a másikkal pedig egy újabb csokis
kekszért nyúlt.

– Többet ne, Sammy! – szólt rá Deborah.
– Én mentem az esőbe és hoztam! – ellenkezett hangosan Samhain. –

Ehetek, amennyit akarok! Te buta nő! Hülye nő!
Belerúgott a kerevetbe, de a csupasz lábának fájt a rúgás, ettől pedig

tovább növekedett ez a hirtelen, gyerekes dühe. Kipirulva, vadul nézegetett
körbe a szobában: Strike azt gyanította, valami olyat keres, amit szétdobálhat,
vagy esetleg össze is törhet. Végül a törpepapagájokat választotta.

– Kinyitom a kalickát! – fenyegette az anyját a sarokba mutogatva. A
mágus a kanapéra csúszott az öléből, ahogy felugrott, és ott dülöngélt Strike
fölé tornyosulva.

– Ne, ne nyisd ki! – Deborah rögtön kétségbeesett. – Ne csináld, Sammy!
– És kinyitom az ablakot is! – próbált most a kanapén végigmenni, de

Strike az útjában volt. – Hahaha! Te buta nő!



– Ne… Samhain, ne csináld! – tiltakozott rémülten Deborah.
– Nem jó ötlet kinyitni a kalitkát – szólalt meg Strike, felállt, és odalépett

elé. – Nem jó, ha kirepülnek a papagájaik. Nem fognak visszajönni!
– Tudom, hogy nem fognak! – felelte Samhain. – A másikok se jöttek!
Úgy tűnt, a mérge pont olyan gyorsan el is párolgott a racionális

ellenvetéssel szemben, ahogy jött. Még mindig a kanapén állva, morcosan
kijelentette:

– Én mentem ki az esőbe! Én hoztam a kekszet!
– Megvan önnek Clare telefonszáma? – érdeklődött Strike Deborah-tól.
– A konyhában – felelte az asszony, meg sem kérdezte, minek az neki.
– Megmutatná, hol van az? – fordult Samhainhez Strike, bár persze tudta.

Az egész lakás akkora lehetett csak, mint Irene Hickson nappalija. Samhain
vágott egy fintort Strike hasára, aztán bólintott.

– Na, jól van.
Végigsétált a kanapén, leugrott a végén olyan dobbanással, hogy

beleremegett a könyvespolc, aztán rávetette magát a kekszekre.
– Hahaha! – mutogatta gúnyosan az anyjának a rengeteg Penguin kekszet a

kezében. – Én hoztam! Te buta nő! Hülye nő!
Azzal kiment az ajtón.
Ahogy Strike oldalazva kijött a kanapé és a kerevet közül, lehajolt, és

felvette A mágust, ami lecsúszott Samhain öléből, és a kabátja alá csúsztatta.
Deborah Athorn békésen kötögetett az ablaknál, nem vett észre semmit.

A konyha falára egy rajzszöggel rövid név- és telefonszámlista volt
rögzítve. Strike örömmel látta, hogy Deborah és Samhain életkörülményei
többeknek is fontosak.

– Ezek kik? – kérdezte, de Samhain csak rántott egyet a vállán, ami ismét
megerősítette Strike gyanúját, hogy nem tud olvasni, bármilyen büszkén is
mutogatta A mágust. A telefonjával lefényképezte a listát, majd megint a
férfihez fordult:

– Tényleg nagy segítség lenne, ha fel tudná idézni, Tudor bácsikája mit is
mesélt, mi történt a doktornővel.

– Hahaha! – nevetett Samhain, aki épp egy újabb kekszet bontott fel. –
Nem mondom meg!

– Tudor bácsikája biztosan nagyon bízott önben, hogy elmondta.
Samhain egy ideig némán rágott, aztán lenyelte a kekszet, és büszkén

felszegett fejjel válaszolt:
– Ahha.



– Jó, ha tud olyat az ember, akire rábízhatja a fontos információkat.
Samhainnak láthatólag tetszett ez a kijelentés. Megette a kekszét, és most

először Strike arcára is odapillantott. A nyomozónak az az érzése támadt,
hogy élvezi, hogy van egy másik férfi is a lakásban.

– Azt én csináltam – szólalt meg Samhain hirtelen, a mosogatóhoz ment,
és felkapta a mosogatószivacs és -kefe tárolására használt kis agyagedényt. –
Keddenként járok foglalkozásra, és ott csinálunk dolgokat. Ranjit a tanár.

– Ez remek – felelte Strike, átvette az edényt, és megvizsgálta. – Hol
voltak, amikor a bácsikája elmondta önnek, mi történt dr. Bamborough-val?

– A focin – mondta Samhain. – És ezt is én csináltam! – tette hozzá, és
leszedett a hűtőtől egy fából készült képkeretet, amit mágnes tartott a helyén.
A benne lévő fénykép nemrég készülhetett Deborah-ról és Samhainről, egy-
egy törpepapagájjal az ujjukon.

– Nagyon szép! – csodálta meg ezt is Strike.
– Ahha – mondta megint Samhain, kikapta a kezéből, és visszatapasztotta a

hűtőre. – Ranjit azt mondta, ez a legjobb. A focin voltunk, és hallottam, hogy
a bácsikám Tudor egy barátjának mondta.

– Á! – nyugtázta Strike.
– És aztán azt mondta nekem: „de el ne mondjad senkinek!”
– Értem – bólintott Strike. – De ha elmondja nekem, én talán tudok

segíteni a doktornő családjának. Nagyon szomorúak. Nagyon hiányzik nekik.
Samhain újra vetett egy rövid pillantást Strike arcára.
– Most már nem tud visszajönni. Senki nem tud megint élni, ha már

meghalt.
– Nem – értett egyet Strike. – De az jó, ha a családjuk tudja, mi történt

velük, hová tűntek.
– Az-apám-Gwilherm a híd alatt halt meg.
– Igen.
– A bácsikám Tudor a kórházban halt meg.
– Látja? – kérdezte Strike. – Jó tudni, nem?
– Ahha – bólintott Samhain. – Én tudom, mi történt.
– Pontosan.
– A bácsikám Tudor mondta, hogy Nico meg a srácok csinálták.
Szinte közönyösen bukott ki belőle a mondat.
– Megmondhatja a családjának – tette hozzá. – De másnak nem.
– Értem – felelte Strike, akinek nagyon járt az agya most. – És azt is tudta

Tudor, hogy csinálták Nico meg a srácok?



– Nem. Csak tudta, hogy ők csinálták.
Samhain fogott egy újabb kekszet. Úgy tűnt, nincs több mondanivalója.
– Ööö… használhatnám a mosdót?
– A budit? – kérdezett vissza Samhain csokival teli szájjal.
– Igen. A budit – bólintott Strike.
Akár a lakás többi része, a fürdőszoba is régi volt, de teljesen tiszta. A

falon zöld tapéta, rajta rózsaszín flamingómintával; nyilván a ’70-es évekből
származott, és most, negyven évvel később, divatosan giccsesnek számított
volna. Strike kinyitotta a fürdőszobaszekrényt, és talált is egy csomag
borotvapengét. Kivett egyet, és egyetlen határozott vágással kimetszette vele
a véres oldalt A mágusból, összehajtotta, és zsebre vágta.

A fürdőszobából kilépve Samhain kezébe nyomta a könyvet.
– Ezt leejtette.
– Ó! – nézett rá Samhain. – Kösz.
– Ugye nem bántja a papagájokat, ha most elmegyek?
Samhain az arcán kis vigyorral a mennyezetre bámult.
– Ugye? – kérdezte Strike.
– Nem – sóhajtott végül a férfi.
Strike visszament a nappali ajtajába.
– Én most megyek is, Mrs. Athorn – szólt be az asszonynak. – Nagyon

köszönöm, hogy szakított rám időt.
– Viszlát – köszönt el Deborah, fel sem nézve rá.
Strike lement a lépcsőn, majd ki az utcára. Kint megállt egy pillanatra az

esőben, és elgondolkodott. Olyan szokatlanul mereven állt ott, hogy egy arra
járó nő még vissza is fordult, hogy jobban megnézze.

Végül döntött: balra fordult, és bement a közvetlenül Athornék lakása alatt
lévő vaskereskedésbe.

– Napot! – köszönt kurtán. – Most jövök Athornéktól, itt maguk fölött. Ha
jól értem, Clare Spencerrel akarnak beszélni?

– Maga meg ki? – kérdezett vissza a vaskereskedő egyszerre meglepve és
harciasan.

– Családi barát – felelte Strike. – Megkérdezhetem, minek dobálnak be az
ajtajukon a szociális munkásuknak szóló leveleket?

– Mert a rohadt szociális irodán nem veszik fel a telefont! – morogta vissza
a kereskedő. – Velük meg aztán felesleges beszélni, hm? – tette hozzá, és a
mennyezetre mutatott.

– Valami olyasmi, amiben segíthetek esetleg?



– Aligha – vetette oda a kereskedő. – Gondolom, maga rohadtul elégedett
így a dolgokkal, mi, ha a család barátja? Senkinek nem kell a zsebébe
nyúlnia, csak nekem, mi? Gyorsan elsimítanak mindent, aztán csak fizessem
ki én, mi?

– És mégis mit simítottunk el? – érdeklődött Strike.
A vaskereskedő készségesen felvilágosította. A fenti lakás, állította, már

rég egészségügyi kockázatot jelent, telis-teli a sok év alatt összegyűlt
szeméttel, mágnesként vonzza a kártevőket, és egy igazságos világban aztán
nem neki kéne külön pénzébe kerüljön, hogy itt lakik két igazi gyengeelméjű
alatt…

– Maga most a barátaimról beszél – emlékeztette Strike.
– Hát akkor fizesse ki maga! – vicsorgott a kereskedő. – Pengessen ki

maga egy kisebb vagyont, hogy ne árasszanak el a rohadt patkányok!
Megereszkedett a plafonom a sok mocskuk súlya alatt…

– Épp most jártam fent, és teljesen rend…
– Persze, mert kiganézták múlt hónapban, amikor már azt mondtam,

megyek a rohadt bíróságra! – folytatta a pasas. – Rögtön jöttek az
unokatestvérek Leedsből, amikor jogi lépésekkel fenyegettem őket… addig
senki le se szarta… én meg hazajövök hétfő reggel, és kipucoltak mindent!
Asszemetek!

– Hát nem azt akarta, hogy takarítsák ki a lakást?
– Azt akarom, hogy térítsék meg a költségeimet! Strukturális kár, a

patkányirtók számlái… ezeknek ott fent nem szabadna egyedül lakniuk,
felügyelet nélkül, nem alkalmasak rá, valami otthonban a helyük! És ha
bíróságra kell mennem, hát majd megyek!

– Nos, fogadjon el egy baráti tanácsot – felelte mosolyogva Strike. – Ha
úgy viselkedik, ami a legkevésbé is fenyegetőnek tűnhet Athornéknak, a
barátaik tenni fognak róla, hogy magát citálják bíróságra. Jó napot! – tette
még hozzá, és már ment is az ajtó felé.

Az, hogy Athornék lakását épp a közelmúltban takarították ki segítőkész
rokonok, azt sugallta, hogy nem rejtegeti itt senki Margot Bamborough
maradványait. Másrészről viszont Strike talált egy vérfoltot, és hallott egy
sztorit, és ez jóval több volt, mint amit egy órája tudott. Bár még mindig nem
nagyon akarta a dolgokat természetfeletti inspirációnak tulajdonítani, azt el
kellett ismernie, hogy igen szerencsés választásnak bizonyult pont a St. John
Streeten reggelizni aznap.
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…ekkép utaztak csendesen,
amíg egyszer csak meghasadt az ég…

Az ösvényt elnyelte a messzeség,
s már ott jártak, hol nem járt senki még…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Pénteken reggel fél hatkor szólalt meg Robin ébresztője, épp amikor
Matthew-ról álmodott: odajött az Earl’s Court-i lakáshoz, és könyörgött neki,
hogy jöjjön vissza hozzá. Egy idióta volt, mondta, megígérte, hogy sosem
tesz többet megjegyzéseket a munkájára, és rimánkodott, hogy a lány ismerje
be: igenis neki is hiányzik, ami valaha köztük volt. Azt tudakolta, valóban
olyan nagyon szeret-e albérletben lakni, a házasság biztonsága, társasága
nélkül; és az álomban Robin érezte, ahogy húzza valami vissza a régi
kapcsolata felé, akkorra, amikor még a munkája Strike-kal nem bonyolított
meg mindent. Álmában Matthew fiatalabb volt, sokkal kedvesebb, és Sarah
Shadlockot hibának, botlásnak, jelentéktelen tévedésnek minősítve dobta
félre. A háttérben Robin lakótársa téblábolt – de ez nem a távolságtartó,
udvarias Max volt, hanem egy sápadt, nyavalygó lány, aki Matthew minden
érvét megismételte, nevetgélni kezdett, ha a fiú ránézett, és csak nógatta
Robint, hogy menjen bele a dologba. Amikor végre sikerült lenyomnia az
ébresztőt, és lerázni magáról az álom ködét, a párnába fúrt arccal heverő
Robin csak akkor jött rá, ez az álombeli lakótársa mennyire hasonlított
Cynthia Phippsre.

Felült az ágyban, egy pillanatra nem is értette, minek állította ilyen korai
időpontra az ébresztőt. A szobája krémszínű falai kékes mályvává változtak a
kora reggeli fényben. Végül fel tudta idézni, hogy Strike teljes csapatgyűlést
hívott össze aznapra, két hónap után az elsőt, és őt megkérte, hogy jöjjön be
megint egy órával hamarabb, mint a többiek, hogy még megbeszélhessék a
Bamborough-ügyet, mielőtt befut mindenki.



Robin szörnyű fáradt volt, valahogy mostanában mindig annak érezte
magát; lezuhanyozott és felöltözött, de a gombokat alig találta a kabátján, és
azt sem tudta, hová tehette a telefonját, ráadásul csak a lépcsőn, a konyha felé
félúton vette észre, hogy van egy folt a pulóverén. Úgy általában véve
morcosan tekintett az életre, és a kora reggelekre is. Az emeleten ott találta
Maxet fürdőköpenyben az étkezőasztalnál. Egy szakácskönyvet bújt éppen.
Be volt kapcsolva a tévé: a reggeli műsor műsorvezetője azon tanakodott,
vajon a Bálint-nap csak a kommersz cinizmus megnyilvánulása-e, vagy talán
lehetőség nagyon is szükséges romantikát vinni a párok életébe.

– Van bármilyen étrendbeli előírás, amit Cormoran követ? – kérdezte Max,
és Robin értetlen tekintetét látva hozzátette: – Ma estére. A vacsorához.

– Ó! – felelte a lány. – Dehogy. Megeszik bármit.
A telefonján megnézte a leveleit, és közben feketén megivott egy csésze

kávét. Kissé belé is hasított a rémület, amikor meglátta, hogy az ügyvédje is
írt „Békéltetés” tárggyal. Megnyitotta, és látta, hogy már konkrét dátum is
felmerült: március 19-e, szerda, még több mint egy hónapnyira. Elképzelte
Matthew-t, amint a saját ügyvédjével beszél, a határidőnaplóját lapozgatja,
fitogtatja a hatalmát, mint mindig. A következő hónapban végig elfoglalt
vagyok. Aztán elképzelte, ahogy ott ülnek szemtől szemben a tárgyalóban,
mellettük az ügyvédjeik, és valami perzselő dühvel kevert pánikot érzett.

– Kéne valamit reggeliznie – szólalt meg Max, még mindig belemerülve a
szakácskönyvbe.

– Később majd veszek valamit – felelte Robin, és bezárta az e-mailt.
Felkapta a korábban a kanapé karfájára letett kabátját.
– Max, ugye, nem felejtette el, hogy hétvégén jön az öcsém meg egy

barátnője? Szerintem nem lesznek itt sokat. Csak hogy legyen hol aludni.
– Nem, nem, persze – válaszolt Max a receptekbe mélyedve.
Robin elindult otthonról a hideg, nedves kora reggelben, és már a metrónál

járt, amikor rájött, hogy nincs nála a tárcája.
– Affrancba!
Robin általában rendes, hatékony, szervezett volt; ilyen hibát ritkán

követett el. Lobogó hajjal rohant vissza a lakásba, és azon gondolkodott,
ugyan hol a fenében hagyhatta. Vajon elejtette volna az utcán, gondolta egyre
kétségbeesettebben, vagy talán kilopták a táskájából?

Eközben a Denmark Streeten Strike épp kábán ugrált ki a zuhanyzóból fél
lábon, karikás szemmel és Robinhoz hasonlóan fáradtan. Kezdett kijönni rajta
annak az egy hétnek a hatása, amelyben Barclay és Hutchins műszakaiban is



ő dolgozott, és kicsit már bánta is, hogy megkérte Robint, jöjjön be
hamarabb.

De miután felhúzta a nadrágját, még a telefonja is megcsörrent, és félelem
hasított belé, ahogy meglátta Ted és Joan számát a kijelzőn.

– Ted?
– Hahó, Corm! Nyugi, nem kell pánikolni – üdvözölte Ted. – Csak

gondoltam, beszámolok, mik a hírek.
– Mondd csak! – felelte Strike. Félmeztelenül állt és fázott a tetőtéri

lakásba a túlságosan is vékonyka függönyön beszűrődő hideg, szürke
fényben.

– Hát nincs valami fényesen. Kerenza mondta, hogy meg kéne próbálni
befektetni a kórházba, csak hát Joanie nem akar. Még mindig ágyban van,
mert… tegnap nem is kelt fel. – És Tednek itt megtört a hangja. – Egyszerűen
nem tudott.

– Affrancba! – mormogta maga elé Strike, és lehuppant az ágyra. – Jól
van, Ted, megyek!

– De hát nem tudsz! – mondta erre a nagybátyja. – Mindenütt víz van
körülöttünk! A rendőrség mindenkinek azt tanácsolja, hogy maradjon
nyugton, ne utazzon sehová. Kerenza majd… azt mondja, itthon is tudja a
fájdalmat csillapítani. Vannak gyógyszerei, be tudja adni injekcióban… Mert
most már nem sokat eszik. Kerenza szerint nem… tudod… szerinte most
már…

És itt már valóban elsírta magát.
– … hogy nem most azonnal, de… azt mondja… már nemsoká.
– Jövök! – jelentette ki határozottan Strike. – Lucy tudja, mennyire rosszul

van Joan?
– Téged hívtalak először – mondta Ted.
– Majd én beszélek vele, ezért ne aggódj. Felhívlak, ha kitaláltunk valamit,

rendben?
Strike letette, majd felhívta Lucyt.
– Jaj ne, istenem! – nyögte ki a húga, miután szenvtelenül összefoglalta

neki, mit mondott Ted. – Stick, hát én most nem tudok menni… Greg ott
ragadt Walesben!

– Mi a francot keres Greg Walesben?
– Munkaügyben… jaj, istenem, hát mit csinálunk most?
– Mikor ér vissza?
– Holnap este.



– Akkor lemegyünk vasárnap reggel!
– De hogy? A vonatok nem járnak, az utak meg víz alatt…
– Bérelek egy terepjárót vagy valamit. Polworth odajön értünk csónakkal,

ha az kell. Felhívlak, ha elintéztem mindent.
Strike felöltözött, csinált magának egy teát meg egy pirítóst, és levitte az

irodába, a dupla íróasztalhoz, ahonnan visszahívta Tedet, és minden
tiltakozását félresöpörve közölte vele, hogy akár tetszik, akár nem, vasárnap
mennek Lucyvel. Hallotta a nagybátyja hangján, mennyire szeretné, ha ott
lennének, milyen kétségbeesetten vágyik a társaságukra, hogy
osztozhassanak a félelem, a bánat terhein. Aztán felhívta Dave Polwortht is,
aki viszont határozottan helyeselte a tervét, és megígérte, hogy készen fog
állni csónakkal, vontatókötéllel, ha kell, búvárfelszereléssel is.

– Kibaszottul semmi más dolgom nincs. A munkahelyemen áll a víz.
Strike végigtelefonált néhány autókölcsönzőt, és végül talált is egyet, ahol

volt terepjáró. Épp a hitelkártyaszámát diktálta be nekik, amikor üzenet jött
Robintól:
 

Nagyon sajnálom, eltűnt a tárcám, de már megvan, sietek!
 
Strike-nak teljesen kiment a fejéből közben, hogy a csapatgyűlés előtt még a
Bamborough-ügyről is kellett volna beszéljenek. Miután a terepjáróbérlést
elintézte, nekiállt összeszedni, mit is akar átbeszélni Robinnal: a Mágusból
kivágott véres lapot, amelyet azóta berakott egy műanyag zacskóba, és még
valamit, amit tegnap este derített ki a számítógépén. Ezt most megnyitotta a
képernyőn, hogy meg tudja mutatni.

Ránézett a beosztásra is, hogy lássa, melyik műszakokat kell átadnia majd
valakinek, ha le akar menni Cornwallba; aznap estére ott volt beírva, hogy
„vacsora Maxnél”.

– Appicsába már! – mondta maga elé. Nem nagyon hitte, hogy ebből most
már ki tudná menteni magát, miután előző nap bólintott rá. De azért ez most
igazán nem hiányzott.

Ebben a pillanatban Robin épp a Tottenham Court Road-i metrómegálló
mozgólépcsőjén rohant felfelé kettesével, és hallotta, hogy a táskájában
csörögni kezd a telefon.

– Igen? – vette fel kifulladva. Épp felért a lépcső tetejére a rengeteg utas
között.

– Hahó, Robs! – hallotta az öccse hangját.
– Hahó! – köszönt Robin, és a metrókártyája segítségével kijött az



állomásról. – Minden oké?
– Aha, király – felelte Jonathan, bár nem tűnt olyan vidámnak a hangja,

mint amikor legutóbb beszéltek. – Figyi, nem lenne baj, ha jönne velünk még
egy srác most hétvégén?

– Micsoda? – kérdezett vissza Robin. Kilépett a fel-feltámadó szélbe a
Tottenham Court Road és a Charing Cross Road kereszteződésénél az immár
három és fél éve tartó építkezés miatt félig-meddig már megszokott, rendezett
káoszba. Nagyon remélte, hogy rosszul hallotta az öccsét.

– Hogy még egy srác is jönne – ismételte Jonathan. – Az nem baj? Elalszik
akárhol!

– Jaj, Jon! – nyögött fel Robin, aki közben már a Charing Cross Roadon
szaladt. – Csak egy kinyitható ágy van!

– Kyle elalszik a földön is, neki mindegy! – erősködött az öccse. – Nem
nagy ügy, nem? Csak plusz egy ember!

– Jó, rendben – sóhajtotta Robin. – De még mindig úgy van, ugye, hogy
tízkor érkeztek?

– Hát nem biztos. Lehet, hogy egy korábbi vonattal, nem megyünk be pár
előadásra.

– Igen, csak az a helyzet – magyarázta Robin –, hogy ma Cormoran jön
vacsorára, hogy Max beszélhessen vele…

– Ú, király! – Jonathan hangja máris lelkesebben csengett. – Courtney is
szeretne vele találkozni, imádja a bűnesetes sztorikat!

– Nem! Jon, hát azt magyarázom neked, hogy Maxnek azért kell beszélnie
Cormorannal, mert kapott egy szerepet. És szerintem a kaja sem lesz elég
még három…

– Amiatt ne aggódj, ha korábban odaérünk, majdcsak rendelünk
magunknak valamit!

Mégis hogy mondhatta volna, hogy „légyszi, ne gyertek a vacsora alatt!”?
Miután letette, Robin tényleg futásnak eredt, és remélte, hogy Jonathan
továbbra is olyan rosszul bánik az idővel, mint azt már korábban tapasztalta
nála, és így hátha elég vonatot késnek le, és nem érnek oda idő előtt.

Futva fordult be a Denmark Street sarkán is, és összeránduló gyomorral
látta meg maga előtt Saul Morrist. A férfi is az iroda felé tartott, kezében egy
kisebb, becsomagolt csokor rózsaszín gerberával.

Ajánlom, hogy ne nekem hozza!
– Hahó, Robs! – köszönt rá a futó léptei hangjára megforduló Morris. –

Jaj-jaj! – tette hozzá. – Csak nem elaludtunk? Párnanyom! – mutatott az



arcára, ahol nyilván még látszott halványan a párna egy ránca, gondolta a
lány. Olyan fáradt volt, hogy arccal a párnába dőlve, mozdulatlanul aludt
éjjel. – Ezt Patnek hoztam – villantotta fel Morris a szabályos, hófehér
mosolyát a virágcsokor fölött. – Azt mondja, a férje sosem vesz neki semmit
Bálint-napra!

Jézusom, micsoda nyálgép!, gondolta Robin, és a kulcsával kinyitotta az
ajtót. Azt is megjegyezte, hogy Morris megint „Robs”-nak szólította, újabb
jele, hogy a karácsony utáni kényelmetlenségérzete az azóta eltelt hét hétben
végleg elpárolgott. Bár le tudná rázni magáról ő is azt a még mindig meglévő
értelmetlen, de azért erős szégyenérzetet, gondolta. Most már sosem felejtheti
el, hogy látta a férfi erekcióját a telefon kijelzőjén.

Fent Strike épp bosszúsan az órájára pillantott, amikor megcsörrent a
telefonja. Szokatlanul korai időpont volt ez egy híváshoz a régi barátjától,
Nick Herberttől; Strike már számított a rossz hírekre, és eleve rosszat sejtve
vette fel.

– Na mi van, Oggy?
Nick rekedtnek hangzott, mintha kiabált volna.
– Semmi – felelte Strike. Vajon tényleg hangokat és lépteket hallott kint, a

vaslépcsőn? – Nálad?
– Nem sok – mondta Nick. – Csak gondoltam, megkérdezem, nincs-e

kedved meginni egy sört este. Csak te meg én.
– Nem tudok! – felelte Strike, és nagyon sajnálta, hogy így van. – Bocs, de

ma este már van valamim.
– Á. Oké. Akkor ebédidőben, akkor nem jó?
– De, miért is ne? – bólintott Strike némi habozás után. Az biztos, hogy jól

fog esni egy sör, hogy addig se a munkára, a családjára, a száz más bajára
kelljen gondolnia.

A nyitott ajtón keresztül látta, ahogy belép az irodába Robin, utána rögtön
Saul Morris, a kezében egy csokor virággal. Becsukta az elválasztó ajtót, a
fáradt agya csak ezután tudta összefüggésbe hozni a virágot meg a dátumot.

– Várj csak, nem lenne neked ma valami Bálint-napi szarság? –
érdeklődött Nicktől.

– Idén nem – felelte az.
Rövid csend következett. Strike mindig is Nicket és Ilsát, a

gasztroenterológus–ügyvéd párt tartotta a legboldogabb társaknak, akiket
csak ismert. A házuk az Octavia Streeten gyakran szolgált számára végső
menedékként.



– Sörözés közben elmesélem – szólalt meg Nick. – Hát, jól fog esni. Csak
mondd meg, hová, és megyek!

Megegyeztek a kocsmában és az időpontban, és letették. Strike megint az
órájára pillantott: negyedórájuk maradt Robinnal a Bamborough-ügyre, pedig
remélte, hogy egy órát tölthetnek vele. Kinyitotta az ajtót, és kiszólt:

– Kész van? Nincs sok időnk!
– Bocsánat – jött be sietve Robin. – Megkapta az üzenetet, ugye? A

pénztárcámról?
– Meg – bólintott Strike, becsukta az ajtót Morris előtt, és A mágusból

kivágott oldalra mutatott, amelyet odatett Robin asztalára. – Ez az a lap a
könyvből, Athornéknál.

Rögtön azután felhívta Robint, és elmesélte neki, hogy megtalálta
Athornékat, hogy eljött a vaskereskedésből, és a lány lelkesen gratulált neki.
Ez a mostani rosszkedve viszont nem tetszett Robinnak. Nyilván azért van,
mert elkésett, gondolta, de hát nem lehet ő is egy kicsit ügyetlen, amolyan
emberi módon, amilyen sokat dolgozott mostanában? A saját műszakjai és
Strike-éi, meg a külsősök irányítása, megtett mindent, hogy a haldokló
nagynénje mellé ne jusson Strike-ra még több teher. Kintről viszont már
hallotta, hogy megjött Barclay és Hutchins is, és erről az jutott eszébe, hogy
nem is olyan rég még ő volt a helyettes titkárnő, hogy Strike
félreérthetetlenül lefektette az elvárásait vele szemben, amikor belevágtak a
szakmai partnerségbe. Kint állt három férfi, akik kétségkívül mind
alkalmasabbnak érezték magukat az ő pozíciójára. Így csak leült, felvette az
asztalról a lapot, és elolvasta a szöveget a folt alatt.

– A szöveg is említ vért.
– Tudom.
– Milyen frissnek kell lennie a vérnek, hogy meg tudják vizsgálni?
– A legrégebbi minta, amiről hallottam, hogy sikerrel elemezték, huszon-

egynéhány éves volt – felelte Strike. – Ha ez itt vér, és akkorról származik,
amikor Gwilherm Athorn még élt, akkor ez jó egy évtizeddel régebbi.
Másrészről viszont fénytől és nedvességtől meg volt óvva a könyv
belsejében, ami talán segít. Mindenesetre fel fogom hívni Roy Phippset, és
megkérdezem, mi volt Margot vércsoportja, aztán próbálok keresni valakit,
aki meg tudná ezt nekünk vizsgálni. Talán az a pasas a bűnügyi laborból,
akivel a maga Vanessa barátnője járt régebben, hogy is hívják?

– Oliver – felelte Robin. – És most már jegyesek.
– Na, igen, ő. És még valami érdekeset sikerült megtudnom Samhaintől…



És elmesélte, hogy Tudor bácsi szerint „Nico meg a srácok” ölték meg
Margot Bamborough-t.

– „Nico”… gondolja, hogy…?
– Niccolo „Mocsok” Ricci? Hát, könnyen lehet – bólintott Strike. – Nem

lakott épp messze, és nyilván helyi nagyágyú volt, bár a rendelőben, úgy
tűnik, senki nem is tudta, ki sétált be a karácsonyi bulijukra.

– Hagytam üzenetet Athornék szociális munkásának, mert jó lenne tudni,
mennyire vehetjük komolyan, mire emlékszik Deborah és Samhain. Shanker
a kérésemre elvileg utánajár Riccinek, de már egy ideje nem jelentkezett.
Lehet, hogy rá is szólok majd.

Már nyújtotta is a kezét, Robin pedig visszaadta neki a vérfoltos lapot.
– Egyébként más újság nincs, azt kivéve, hogy megtaláltam C. B. Oakdent

– tette még hozzá Strike.
– Micsoda? Hogyan?
– Tegnap este szöget ütöttek a fejembe a nevek – kezdte a nyomozó. –

Hogy Irene is mennyire emlékezett rosszul, Douthwaite és Duckworth,
Athorn és Applethorpe. Aztán az jutott eszembe, hogy az emberek gyakran
nem mennek túl messzire az eredeti nevüktől, amikor megváltoztatják.

Strike Robin felé fordította a számítógép képernyőjét, amelyen egy kora
középkorú férfi képe volt látható. Enyhén szeplős volt, a két szeme talán egy
kicsikét túl közel ült egymáshoz, a haja pedig már ritkult, bár ahhoz még így
is elég maradt, hogy keskeny homlokán keresztül tudja fésülni. Épp csak fel
lehetett ismerni benne a fiút, aki Margot Bamborough grillpartiján vigyorog a
fényképezőgépbe.

Alatta a következő cikk állt:
 

BÖRTÖNBÜNTETÉS SOROZATOS CSALÁSÉRT
 
„A bizalommal való aljas visszaélés”
 
4 év 9 hónap börtönbüntetésre ítéltek egy sorozatos csalásokat elkövető férfit, aki 2 év leforgása
alatt több mint 75 000 fontot csalt ki idős özvegyasszonyoktól.
 
Brice Noakes (49), Clerkenwell, Fortune Street-i lakos, született Carl Oaken, összesen 9
„kiszolgáltatott és jóhiszemű asszonyt” győzött meg, hogy adják át neki ékszereiket és
készpénzüket, ami egy esetben az illető személy egész életen keresztül gyűjtögetett 30 000 fontos
megtakarítását is jelentette.
 
McCrieff bíró úr „ravasz és gátlástalan embernek” írta le Noakest, aki „szégyentelenül visszaélt
áldozatai kiszolgáltatott helyzetével”.
 
A jól öltözött, választékos beszédű Noakes egyedül élő özvegyasszonyokat vett célba, és
felajánlotta, hogy felbecsülteti ékszereiket. Meggyőzte az áldozatokat, hogy adják át neki az



értékeiket, és ő majd a szakértők véleményével együtt visszahozza azokat.
 
Máskor a helyi tanács munkatársaként mutatkozott be, és azt állította, az ingatlantulajdonosnak
elmaradása van a helyi adó tekintetében, amely ügyben hamarosan jogi lépések indulnak ellene.
 
„Hihetőnek tűnő, bár hamis dokumentumokat felhasználva arra kényszerítette a kiszolgáltatott
nőket, hogy utaljanak át pénzt egy őáltala létrehozott számlára”, mondta az ítélethirdetésen
McCrieff bíró úr.
 
„A megkárosított nők közt egyesek kezdetben még a családjuk előtt is szégyellték, hogy
beengedték a lakásukba ezt az embert”, nyilatkozta Grant főfelügyelő. „Gyanítjuk, hogy még
többen lehetnek, akik szégyellik, hogy becsapta őket, és szeretnénk arra kérni őket, ha felismerik
Noakes képét, jelentkezzenek.”

 
– Az újságban rosszul írták az eredeti nevét! – jegyezte meg Robin. –
„Oaken”-t írtak „Oakden” helyett!

– És épp ezért nem dobta ki a Google-keresés! – vágta rá Strike.
Robin finom kritikát érzett ebben, hiszen az ő dolga lett volna Oakdent

megtalálni. A cikk dátumára pillantott: ötéves hír volt.
– Akkor mostanra már kijött a börtönből.
– Ki bizony – bólintott Strike, visszafordította maga felé a képernyőt,

begépelt pár szót, és megint megmutatta Robinnak. – Keresgéltem még egy
kicsit a lehetséges névváltozatok között, és…

Egy szerzői aloldal volt az Amazonon, ahol egy Carl O. Brice nevű szerző
könyvei sorakoztak. A fényképen ugyanaz a férfi, mint az újságcikknél: kicsit
öregebb volt, kicsit kopaszabb, a szeme is kicsit ráncosabb. Hüvelykujját a
farmere zsebébe akasztotta, fekete pólót viselt fehér logóval: a Mars-
szimbólum belsejében ökölbe szorított kéz látszott rajta.
 

CARL O. BRICE
Carl O. Brice életvezetési tanácsadó, vállalkozó és díjnyertes szerző olyan férfitémákban, mint a
maszkulinizmus, az apai jogok, a nőcentrizmus, a férfiak mentális egészsége, a női privilégiumok
és a toxikus feminizmus. Carl személyes tapasztalatai a nőközpontú bírósági rendszerről, a
kulturális miszandriáról és a férfiak kizsákmányolásáról olyan eszközöket és készségeket adtak a
kezébe, melyek révén bármely élethelyzetben lévő férfiakat egészségesebb, boldogabb élethez
segíthet. Díjnyertes könyvsorozatában Carl a modern feminizmus katasztrofális hatását vizsgálja
meg a szólásszabadságra, a munkahelyi légkörre, a férfiak jogaira és a nukleáris családra.

 
Robin a szerző életrajza alatti könyvlistára pillantott. Olcsó és amatőrnek
tűnő borítók sorakoztak egymás alatt. Mindegyiken nők képei, némileg
pornós ruhában és pózokban. Egy hiányos öltözetű szőke, fején koronával,
trónon: Az udvari szerelemtől a családügyi bíróságig: a nőközpontúság
története. A Szégyelld magad: a modern háború a férfiak ellen borítóján
viszont egy gumi rohamosztagos egyenruhába bújt barna mutatott a
kamerába.



– És van saját oldala is – folytatta Strike, megint visszafordítva a
képernyőt. – Szerzői kiadásban jelenteti meg a könyveit, arról ad tanácsokat
férfiaknak, hogyan érjék el a gyerekeik láthatását, meg fehérjekoktélokat és
vitaminokat árul. Szerintem ki nem hagyná az esélyt, hogy beszéljen velünk.
Pont olyannak tűnik, aki csak megszimatolja a hírnevet és a pénzt, és már
rohan is.

– És ha már erről van szó – fordult Robinhoz –, hogy áll azzal a nővel, aki
állítja, hogy látta Margot-t az ablakban a…

– Amanda Lawsszal? – kérdezte Robin. – Hát, írtam neki megint,
felajánlottam, hogy fizetjük a költségeit, ha hajlandó bejönni hozzánk az
irodába, de még nem válaszolt.

– Hát, akkor menjen utána! – mondta Strike. – Ugye tudja, hogy már hat
hónapja…

– Igen, tudom – felelte Robin, és nem bírta ki, hogy hozzá ne tegye: – Én is
tanultam számolni.

Strike csak némán felhúzta a szemöldökét.
– Bocsánat – motyogta Robin. – Csak fáradt vagyok.
– Hát, én is, de ugyanakkor azt is látom, hogy még mindig nem találtunk

meg néhány eléggé fontos figurát. Például Satchwellt.
– Rajta is dolgozom – mondta Robin, majd az órájára pillantott, és felállt. –

Szerintem már mindenki itt van, és ránk várnak.
– Minek hozott Morris virágot? – érdeklődött Strike.
– Patnek. Bálint-napra.
– De mégis minek?
Robin megállt az ajtóban, és visszanézett Strike-ra.
– Nem nyilvánvaló?
Azzal kiment, és otthagyta a fintorgó Strike-ot, aki nem igazán értette, mi

ezen a nyilvánvaló. Ő csak két okot tudott elképzelni, amiért az ember virágot
vesz egy nőnek: mert reméli, lefekhet vele, vagy hogy elkerülje a leszúrást,
amiért nem vett virágot egy olyan napon, amikor virágot kellett volna vennie.
De ebben az esetben egyik sem jöhetett szóba.

A csapat nehézkesen próbált körbeülni a külső irodában: Hutchins és
Barclay a műbőr kanapén, Morris egy kinyitható műanyag széken (akkor
vettek néhány ilyet, amikor már nem volt elég ülőhely az egész csapatnak),
Pat pedig a saját gurulós irodai székén. A két főnöktársnak a két további
kényelmetlen műanyag szék maradt. Robinnak feltűnt, hogy mindhárom férfi
elhallgatott, amikor Strike kijött a belső irodából. Bezzeg ha ő vezette volna a



gyűlést, meg kellett volna várnia, hogy Hutchins és Morris befejezzék a
beszélgetésüket egy közös ismerősükről a rendőrségen, akit most füleltek le,
hogy kenőpénzeket fogadott el.

A százszorszépekre emlékeztető, élénk rózsaszín gerberák már egy kis
vázában díszelegtek Pat asztalán. Strike oda is pillantott, aztán belekezdett:

– Jól van, akkor kezdjük Ravaszdival! Morris, sikerült jutnia valamire a
melegítős pasassal?

– Bizony sikerült! – nézett bele a jegyzeteibe a férfi. – A neve Barry
Fisher. Elvált, egy gyerekkel, és menedzser Ravaszdi konditermében.

Halk, elismerő és érdeklődő mordulások hallatszottak Strike, Barclay és
Hutchins felől is. Robin megelégedett annyival, hogy kissé felhúzta a
szemöldökét. Tapasztalatból tudta, hogy ha a legeslegkisebb kedvességet,
elismerést mutatja az irányában, Morris azt azonnal flörtölésre való
felhívásnak érti.

– Szóval be is jelentkeztem egy próbaedzésre az egyik személyi edzőjüknél
– folytatta a férfi.

Fogadjunk, hogy egy nőnél, gondolta Robin.
– És amíg ezzel a nővel egyeztettem, láttam is körbemászkálni a pasast,

meg beszélni néhány lánnyal. És határozottan heteró, már abból ítélve, hogy
nézett az egyik csajra a crosstraineren. Hétfőn megyek vissza edzésre, ha az
megfelel, főnök. Hátha megtudok még valamit.

– Jól van – bólintott Strike. – Na, úgy néz ki, ez az első rendes nyomunk: a
kapocs Ravaszdi közt, meg aközött, ami Elinor Dean házában folyik. Bármi
is az.

Robin az előző előtti estét töltötte a Land Roverben Elinor háza előtt,
úgyhogy gyorsan megjegyezte:

– Lehet, hogy nem érdekes, de érkezett Elinornak egy amazonos kiszállítás
tegnap este. Két jó nagy doboz. Elég könnyűnek tűntek, de…

– Szerintem kezdhetnénk fogadásokat kötni – fordult Strike-hoz Morris,
félbeszakítva Robint. – Egy húszast, hogy domina!

– Én, mondjuk, sose láttam, mi a jó a korbácsolásba’ – mondta
elgondolkodva Barclay. – Ha fájdalmat akarok, nekem elég nem vinni ki a
szemetet.

– Kicsit olyan anyukásan néz ki, nem? – kérdezte Hutchins. – Ha nekem
annyi pénzem lenne, mint RF-nek, én valami kicsit… – És a kezével
karcsúbb női alakot rajzolt a levegőbe. Morris elnevette magát.

– Á, há’ a ízlések és pofonok! – dobta be Barclay. – A seregbe’ volt egy



haverom, az nyolcvan kiló alatt rá se nézett senkire. Úgy hívtuk, a
Malacsuttogó.

A férfiak mind nevettek. Robin is elmosolyodott, főleg azért, mert Barclay
épp rá nézett, és Barclay-t kedvelte; de túl fáradtnak és kedvetlennek érezte
magát, nem mulattatta a dolog. Pat unott türelemmel bámult, az arcán „eh,
ezek a fiúk!” kifejezéssel.

– Sajnos nekem vissza kell mennem Cornwallba vasárnap – kezdte Strike
–, és tudom, hogy ez…

– És hogy a faszba fog lejutni Cornwallba? – érdeklődött Barclay. Az
ablakokat megrázta egy széllökés.

– Terepjáróval – felelte Strike. – A nagynéném haldoklik. Úgy néz ki, csak
napjai vannak.

Robin riadtan pillantott Strike-ra.
– Szóval tudom, hogy ez érzékenyen érint bennünket – folytatta Strike

szenvtelenül. – De hát muszáj mennem. Szerintem érdemes továbbra is rajta
tartani a szemünket magán RF-en is. Morris még jobban utánamegy ennek a
pasasnak a konditeremben, a többiek meg osszák el Elinor Dean
megfigyelését. Már ha nincs senkinek még valami újdonsága – tartott kis
szünetet. A férfiak a fejüket rázták, Robin pedig túl fáradt volt, hogy megint
felhozza az amazonos dobozokat. Inkább nem szólt. – Akkor nézzük
Képeslapot!

– Vannak híreim – közölte lakonikusan Barclay. – Megint dolgozik. És
beszéltem is vele. Ezzel a maga idegenvezetőjével – tette hozzá Robinhoz
fordulva. – Alacsony, nagy kerek szemüveggel. Odasétáltam, és elkezdtem
kérdezgetni.

– És miről? – érdeklődött Morris, kezdődő vigyorral.
– Fényhatások James Duffield Harding tájképein – felelte Barclay. – Mit

gondolt, mit kérdeztem, kinek szurkol a Bajnokok Ligájába’?
Strike nevetett, és ezúttal Robin is: örült, hogy Morris leégett.
– Jaja, elolvastam a cédulát az arcképe mellett, aztán a másik terembe’

utánanéztem a telefonomon – folytatta Barclay. – Hogy hogy kéne a
beszélgetést a időjárásra terelni a nővel. Szóval, már dumáltunk pár perce, a
fényhatásokról meg borongós egekről meg ilyenekről, amikor felhozta a mi
meteorológusunkat. El is pirult, amikor mondta a nevét. Hogy múlt héten egy
néző fényképéről azt mondta, hogy olyan „Turneres”.

– Ő lesz az – fordult megint Robinhoz Barclay. – Azért akarta
megemlíteni, hogy kimondhassa a nevét. Ő lesz Képeslap!



– Rohadt szép munka! – mondta Barclay-nak Strike.
– Robin gólja! – vágta rá Barclay. – Ő adta a passzt, én csak belenyúltam

kicsit.
– Kösz, Sam – mondta Robin nyomatékosan, és nem nézett Strike-ra, de az

felfigyelt a hanghordozásra és a lány arckifejezésére is.
– Jogos – mondta Strike. – Remek munka mindkettőjüktől!
Strike jól tudta, hogy elég türelmetlenül viselkedett Robinnal a

Bamborough-s megbeszélésükön; azzal próbálta kiengesztelni, hogy
megkérdezte a véleményét, szerinte melyik lehetséges ügyfelet kellene
értesíteni a várólistáról most, hogy Képeslap ügye gyakorlatilag megoldódott.
A lány azt felelte, az árutőzsdei brókert, aki azt gyanítja, hogy a férje a
gyerekfelügyelővel hetyeg.

– Remek – bólintott Strike. – Pat, fel tudná hívni, és szólna neki, hogy
tudunk kezdeni, ha még mindig meg szeretné figyeltetni? Ha nincs semmi
más, akkor…

– Valami van – szólt közbe Hutchins, aki általában a legkevesebben
beszélt. – Arról a filmről, amit el akart juttatni a rendőrséghez.

– Na! – nézett rá Strike. – Van valami újság?
– A haver felhívott tegnap este. Nem tudnak vele mit csinálni. Már nem

lesz belőle vádemelés.
– Miért nem? – kérdezte rögtön Robin.
Dühösebben szólalt meg a hangja, mint akarta. A férfiak mind ránéztek.
– A tettesek arca mind el van takarva – felelte Hutchins. – És az a kar, ami

feltűnik egy pillanatra… nem lehet vádemelést építeni egy homályosan látszó
gyűrűre!

– De nem azt mondta az ismerőse, hogy ez a film Mocsok Ricci egy
bordélyházából származik, egy razzia utánról? – érdeklődött tovább Robin.

– Azt mondta, hogy szerinte onnan származik – javította ki Hutchins. – De
DNS-nyomot már nem lehet levenni egy ilyen régi dobozról, ha úgyis egy
fészerben volt, aztán meg a padláson, és átment egy csomó ember kezén.
Nagy kár – fejezte be közönyösen –, de hát ez van.

Strike hallotta, hogy csörögni kezdett a belső irodában, az íróasztalon
hagyott telefonja. Mivel aggodalmában félt, hogy esetleg Ted hívja, elnézést
kért a többiektől, és bement a belső irodába. Be is csukta az ajtót maga
mögött.

A telefon kijelzője nem mutatta a hívó számát.
– Cormoran Strike!



– Heló, Cormoran – köszönt egy ismeretlen, rekedtes hang. – Itt Jonny.
Rövid szünet következett.
– Az apád – tette hozzá Rokeby.
Strike fáradt agyában egymást kergette Joan, a nyomozóiroda három

folyóban lévő ügye, a bűntudat, hogy goromba volt a társával, mindaz a
kellemetlenség, amit az alkalmazottaira zúdít azzal, hogy megint eltűnik
Cornwallba – nem felelt semmit. A csukott ajtón át is hallotta, hogy a csapat
még mindig a régi filmről beszélget.

– Gondoltam, felhívlak – mondta Rokeby. – Ha nem baj.
Strike hirtelen úgy érezte, kilépett a testéből: teljesen levált mindenről, az

irodáról, a fáradtságról, minden aggodalmáról, amely alig néhány
másodperce is életbe vágóan fontosnak tűnt. Mintha ő meg az apja hangja
léteztek volna csak, és semmi más nem volt valóságos, kivéve az adrenalin,
az ösztönös vágy, hogy valami olyat tegyen, amit Rokeby nem felejt el
egyhamar.

– Hallgatlak – mondta.
Aztán megint csend.
– Hát, nézd – kezdte Rokeby, és mintha kényelmetlenség érződött volna a

hangján. – Nem akarom ezt telefonon csinálni! Találkozzunk! Olyan kurva
sok idő telt el. Sok víz lefolyt azóta. Találkozzunk! Na! Szeretném, ha…
nézd, ez nem mehet így tovább! Ez a kibaszott… ellenségeskedés, vagy mi
ez.

Strike megint nem felelt.
– Gyere ki a házba! – folytatta Rokeby. – Gyere át! Beszéljünk, és… hát

nem vagy már kisgyerek. Mindennek megvan a másik oldala is. Semmi se
fekete-fehér.

Elhallgatott, de Strike most sem mondott semmit.
– Büszke vagyok ám rád, tudod? – szólalt meg Rokeby. – Igazán kurvára

büszke! Amit te elértél, meg…
Ezzel a mondattal elakadt. Strike mozdulatlanul bámult előre, az üres falra

a szeme előtt. A fal másik oldalán Pat épp elnevette magát Morris valami
beszólásán.

– Nézd – ismételte Rokeby, épp csak egy kis türelmetlenséggel a
hangjában, elvégre hozzá volt szokva, hogy mindig megkapja, amit akar. –
Én értelek, tényleg, de mi a faszt tudok csinálni? Nem t’ok az időben
visszamenni! Al mesélte, miket mondtál, de van egy csomó minden, amit
nem tudsz, az anyádról, meg a sok kibaszott faszijáról. Csak gyere át,



megiszunk valamit, és átbeszéljük az egészet! És… – folytatta, immár
kimondatlan célzással – talán ki is tudnálak segíteni kicsit, hátha van valami,
amit szeretnél, én meg el tudom intézni… engesztelésül, én nyitott vagyok!

A kinti irodában Hutchins és Barclay épp elköszöntek, indultak volna tenni
a dolgukat. Robin csak arra tudott gondolni, mennyire szeretne hazamenni.
Elvileg a nap hátralévő részében szabad, de Morris még nem ment el, és
biztos volt benne, hogy azért nem, mert el akarja kísérni a metróig. Úgy tett,
mintha dossziékat kellett volna átnéznie, az iratszekrényben keresgélt, míg
Morris és Pat még beszélgettek; Robin remélte, a férfi hamarosan elindul.
Épp egy sorozatos házasságtörő dossziéját vette elő, amikor a belső irodából
felhangzott Strike kiabálása. Robin, Pat és Morris is mind odafordultak. A
fiók tetején egyensúlyozott dossziéból több lap is kicsúszott a földre.

– …szóval BASZÓDJÁL MEG!
Még mielőtt Morrisszal vagy Pattel egymásra tudtak volna nézni,

kicsapódott a két irodát elválasztó ajtó. Strike riasztóan festett: sápadt volt,
feldúlt, nagyokat lihegett. Dühös léptekkel átment az irodán, felkapta a
kabátját, és már hallották is a lépteit lefelé a vaslépcsőn.

Robin összeszedte a leesett lapokat.
– Azta! – vigyorodott el Morris. – Hát ennek nem akartam volna én lenni a

másik végén!
– Rémes természete van! – mondta Pat, valami furán elégedett

arckifejezéssel. – Én tudtam, már akkor tudtam, amikor először láttam!
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S midőn közöttük megfialt a szó,
a sok beszéd gyümölcse pusztulás…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Robin nem talált udvarias indokot, hogy miért ne menjen a metróig
Morrisszal, következésképpen pedig meg kellett hallgatnia két rossz viccet,
és hazudnia kellett a Bálint-napi terveiről, mert el tudta képzelni, mit reagálna
a férfi, ha megtudná, hogy este Strike megy hozzá vacsorára. Aztán úgy tett,
mintha meg sem hallotta volna Morris javaslatát, hogy össze kellene ülniük
egy este, és átbeszélni az ügyvédekről szerzett tapasztalataikat, majd a
mozgólépcső alján megkönnyebbülten el is köszönt tőle.

Robin fáradt volt és kicsit rosszkedvű is: ahogy a metró elindult vele vissza
az Earl’s Courtra, még mindig Morrison járt az agya. Vajon már annyira
megszokta, hogy a nők mindig buknak a kétségtelenül jóképű arcára, hogy
már készpénznek veszi, hogy a válaszuk igen? Vagy az ő hibája az egész,
mert udvariasságból, a csapat összetartása miatt, vagy mert nem akar balhét,
amikor az iroda ennyire le van terhelve, továbbra is mosolyog a hülye
viccein, és nem mondja neki hangosan és érthetően, hogy „nem kedvelem
magát, sosem fogunk randizni!”?

Hazaérve a lakásban a lassan fövő marhahús és vörösbor ínycsiklandó és
jobb kedvre derítő illata fogadta. Max, úgy tűnt, nincs itthon, de a tál ott volt
a sütőben, Wolfgang pedig olyan közel hevert a forró ajtóhoz, amennyire
csak lehetséges volt anélkül, hogy az megégesse. Azok a rajongók jutottak
róla Robin eszébe, akik egész éjjel letáboroznak valahol, ha azt remélik,
megpillanthatják a bálványukat.

De mégsem feküdt le és próbált aludni egy-két órát még vacsora előtt.
Robin a szívére vette Strike megjegyzését, hogy nem sikerült választ
kicsikarnia Amanda Lawsból, és Paul Satchwellt sem találta még meg, így



főzött magának egy kávét, kinyitotta a laptopját, és leült a kis
étkezőasztalhoz. Küldött egy újabb e-mailt Amanda Lawsnak, aztán
megnyitotta a Google-t. A logó betűi sorban pasztellszínű, szív alakú cukorrá
változtak, mind valami más felirattal: AZ IGAZI, ELSŐ SZERELEM és
VAKRANDI feliratok villantak fel, neki pedig valami okból Charlotte
Campbellre terelődtek a gondolatai. Egy férjes asszonynak persze nagyon
nehéz lenne pont ma este találkozni a szeretőjével. És vajon a telefonban kit
küldött el Strike, hogy baszódjon meg?

Robin munkához látott Satchwellen, hátha sikerül megismételnie Strike
bravúrját, C. B. Oakden előkerítését. Különböző kombinációkban keresett
Satchwell három nevére, megfordította a Paul és a Leonard sorrendjét,
rövidítéseket és megváltoztatott leírásokat is kipróbált, de akiket ezek a
keresések kidobtak neki, egyáltalán nem tűntek ígéretesnek.

Lehetséges lenne például, hogy Margot szoros farmeres, szőrös mellkasú
festője négy évtized alatt átváltozott a klasszikus veteránautó-gyűjtő Leo
Satchwellé – kecskeszakállas, kerek pasas színes szemüveglencsékkel? Nem
valószínű, döntött Robin, miután tíz percet elvesztegetett Leóra: a Facebook-
oldalán látható képei tanúsága szerint, amelyeken több más autórajongó
mellett volt látható, Leo alig 150 centi lehetett. Newportban lakott egy Brian
Satchwell, de ő kancsal volt, és vagy öt évvel fiatalabb a kelleténél,
Eastbournban pedig egy Colin Satchwell, aki régiségboltot vezetett. Robin
épp Colinról próbált előkeríteni egy képet, amikor hallotta, hogy nyílik a
bejárati ajtó. Néhány perc múlva fel is ért a konyhába Max, kezében
bevásárlószatyorral.

– Hogy áll a kaja? – kérdezte.
– Remekül – felelte Robin, bár rá sem nézett.
– Menj már innen, Wolfgang, hát meg fog égetni! – szólt rá a tacskóra

Max, és kinyitotta a sütő ajtaját. Robin megkönnyebbülten látta, hogy az étel
valóban remekül áll, Max pedig újra rácsukta a sütőt.

Robin is becsukta a laptopját. Még mindig megvolt az az érzése, hogy
udvariatlan dolog ülni és gépelni, míg a közelében valaki főz: ez akkorról
maradt, amikor még a férjével élt, Matthew pedig mindig utálta, ha munkát
hoz haza.

– Max, én nagyon sajnálom, de az öcsém még egy másik barátját is hozná
magával ma este.

– Semmi baj – felelte Max, miközben kirakodta a bevásárlást.
– És lehet, hogy korábban is jönnek. De nem számolnak úgy, hogy velünk



vacsoráznak…
– Hát csak nyugodtan, ebben a tálban nyolc személynek elég kaja sül!

Gondoltam, a maradékot lefagyasztom, de nyugodtan megehetjük az egészet,
az sem baj.

– Ez nagyon kedves magától – mondta Robin. – De tudom, hogy szeretne
egyedül beszélni Cormorannal, szóval ha gondolja, én elviszem az
öcséméket…

– Dehogy, minél többen vagyunk, annál jobb! – Max mintha fel is vidult
volna a nagyobb társaság lehetőségére. – Mondtam már, úgy döntöttem, hogy
felhagyok a remeteélettel!

– Hát jó – bólintott Robin. – Akkor rendben.
Ugyan továbbra is voltak félelmei, mert úgy gondolta, össze nem illő

társaság lesz itt ma este; de azzal nyugtatta magát, hogy csak a fáradtságtól
ilyen pesszimista, és levonult a szobájába, ahol a délután maradék részében
tovább próbálkozott képet találni Colin Satchwellről. Végül este hat körül,
sok-sok hivatkozás leellenőrzése után, talált is egyet a helyi templom oldalán,
ahol a férfi presbiter volt. A képen pocakos, alacsony homlokú ember
látszott, a legkevésbé sem hasonlított a festőre, akit keresett.

Már majdnem becsukta megint a laptopot, mert tudta, hogy most már át
kéne öltöznie és felmenni segíteni Maxnek, de ekkor új e-mailje érkezett. A
tárgy mezőben egyetlen szó állt: „Creed”, Robin pedig hirtelen, ideges
izgalommal nyitotta meg.
 

HAHÓ ROBIN!
Gyors helyzetjelentés: továbbítottam a Creedes kérelmet a két embernek, akiket említettem. A
kontaktom az Igazságügyi Minisztériumban kicsit reményteljesebben áll hozzá, mint gondoltam.
Bizalmasan mondom, de egy másik család is próbálja elérni, hogy újra kihallgassák Creedet. Az ő
lányukat egyáltalán nem találták meg, de ők mindig is azt gondolták, hogy a medál, ami Creed
lakásából előkerült, az övé volt. A kontaktom szerint el lehetne érni valamit, ha a Bamborough
család összefogna Tuckerékkel. Azt, mondjuk, nem tudom, hagynák-e, hogy Cormoran bonyolítsa
a kihallgatást. Ezt a döntést a broadmoori hatóságok, az Igazságügyi Minisztérium meg a
Belügyminisztérium hoznák meg, és az Ig. ügynél az ismerősöm szerint inkább a rendőrségre
bíznák. Szólok, mi a helyzet, ha bármi újat hallok.
Minden jót, Izzy.

 
Robin végigolvasta a levelet, és hagyta, hogy fellobbanjon benne az
optimizmus szikrája, bár Strike-nak egyelőre még nem akarta elmondani,
miben mesterkedik. Ha szerencséjük van, tudnak majd beszélni a
rendőrségtől kirendelt kihallgatótiszttel, mielőtt a Broadmoorba megy.
Gyorsan megírt egy köszönőlevelet, aztán készülődni kezdett a vacsorához.

Még azt is átvészelte ez a kissé jobb kedve, hogy a tükörbe nézve látta,



mennyire fáradtnak néz ki, véreres szemei alatt szürke karikákkal, és a haját
is meg kellett volna már mosni mindenképp. Most csak bedörzsölte
szárazsamponnal és összefogta hátul, tiszta farmert vett fel és a kedvenc
felsőjét, a szeme alá korrektort kent fel, és már indult volna fel, a konyhába,
amikor csörgött a telefonja.

Rögtön beléhasított a félelem, hogy Strike le fogja mondani, így igazán
megkönnyebbült, amikor Ilsa nevét látta meg a kijelzőn.

– Hahó, Ilsa!
– Heló, Robin. Corm veled van?
– Nem – felelte. Inkább nem ment ki még a szobájából, leült az ágyra. –

Minden rendben?
Ilsának fura volt a hangja: gyenge, tompa.
– És nem tudod, hol van?
– Nem, de elvileg tíz percen belül itt kéne lennie. Adjak át neki valami

üzenetet?
– Nem kell. Én csak… és nem tudod, találkozott ma Nickkel?
– Nem tudom – mondta Robin, immár aggódva. – Mi van, Ilsa? Szörnyű a

hangod!
Ekkor jutott eszébe, hogy Bálint-nap van, és fogta fel, hogy Ilsa nem tudja,

hol lehet a férje. Most már valami aggódásnál súlyosabb kerítette a
hatalmába: a félelem. Nick és Ilsa voltak a legboldogabb pár, akiket csak
ismert. Az az öt hét, amit náluk töltött, miután elhagyta Matthew-t,
visszahozott valamennyit a házasságba vetett megtépázott hitéből. Az nem
lehet, hogy szakítottak – Nick és Ilsa nem szakíthat.

– Semmi, semmi – mondta most Ilsa.
– De, mondd! – erősködött Robin. – Mi a…?
A telefonból szívet tépő zokogás hangzott fel.
– Hát el… elvetéltem.
– Jaj, istenem! – akadt el Robin lélegzete. – Jaj, Ilsa, annyira sajnálom!
Tudta, hogy Nick és Ilsa már próbálkoznak néhány éve. Nick sosem

beszélt erről, és Ilsa is csak nagyon ritkán. Robin nem is tudta, hogy most
terhes volt. Hirtelen eszébe jutott, hogy az ő születésnapján Ilsa nem is ivott
alkoholt.

– A bolt… a bol… boltban történt.
– Jaj, ne – suttogta Robin. – Jaj, istenem!
– Elkezdtem vé… vérezni… a bíróságon… egy nagy… nagy tárgyalás

kö… közepén vagyunk… nem jöhettem el – folytatta Ilsa. – És aztán…



aztán… mentem haza…
Itt már érteni sem lehetett. Robin szeméből is kicsordultak a könnyek,

ahogy ott ült, a telefont a fülére szorítva.
– … és tudtam… hogy nagy a baj… úgyhogy kiszálltam a taxiból… és

be… bementem a boltba… és ott a… a vécén… és éreztem… éreztem… és
akkor… egy kicsike… paca… egy icipici… te… te… test…

Robin a kezébe temette az arcát.
– És… nem is tudtam… mit csináljak… de… volt egy nő… ott bent a

vécében… és ő… hogy vele is… pont így… annyira kedves volt…
Megint csak sírt és motyogott összefüggéstelenül. Robin szipogást,

nyeldeklést, csuklást hallott, csak aztán jelentek meg ismét az érthető szavak.
– És Nick azt mondta… hogy az én hibám! Azt mondta… az én hibám…

hogy túl… túl sokat dolgoztam… nem figyeltem… oda eléggé… nekem nem
a baba… volt a legfontosabb…

– Na ne! – válaszolt elhűlve Robin. Kedvelte Nicket. Nem tudta elhinni,
hogy ilyesmit mondott volna a feleségének.

– De, azt mondta, hogy haza… haza kellett volna… de hogy nekem… a
mu-munka… fontosabb, mint a ba-baba…

– Ilsa, hallgass ide! – szólt Robin. – Ha már egyszer sikerült teherbe esned,
sikerülhet megint!

– Nem, nem, nem, nem sikerülhet! – sírta el magát megint Ilsa. – Ez volt a
harmadik körünk a lombikprogramban. Megegyeztünk… meg…
egyeztünk… hogy többször nem próbáljuk ezután. Hogy többször nem.

Csöngettek.
– Ilsa, mennem kell ajtót nyitni, lehet, hogy Cormoran…
– Igen, igen, menj csak… minden rendben… rendben.
Mielőtt Robin bármit is mondhatott volna, Ilsa már le is tette. Jóformán azt

sem tudta, mit csinál, úgy szaladt le és nyitott ajtót.
De persze nem Strike volt az. Strike még sosem érkezett pontosan semmi

munkán kívüli eseményre, amelyre elhívta, sem sörözésre, sem lakásavató
bulira, de még az esküvőjére sem. Helyette Jonathannel találta szemben
magát, azzal a testvérével, akivel a legjobban hasonlítottak egymásra: ő is
magas volt és karcsú, a haja ugyanolyan vörösesszőke, a szeme kék. És ma
este még nagyobb volt a hasonlóság, mert mindketten nagyon nyúzottnak is
tűntek. Jonathannek is karikás volt a szeme, és az arcszíne is kicsit sápadt-
szürkés.

– Hahó, Robs!



– Heló – üdvözölte Robin, hagyta, hogy Jonathan megölelje, és igyekezett
úgy kinézni, mint aki örül neki. – Gyertek be!

– Ő itt Courtney – mutatta be Jonathan a lányt. – Ő pedig Kyle.
– Hahó! – nevetgélt Courtney, kezében egy sörös dobozzal. Csodásan

csinos lány volt, nagy, sötét szemekkel és hosszú, fekete hajjal, és úgy tűnt,
egy kicsit becsípett. Kyle, aki véletlenül jól oldalba vágta Robint a nagy
hátizsákjával, ahogy bejött, öt-hat centivel magasabb volt a lánynál, vékony
testalkatú, a haja magasan felnyírva, a szakálla gondosan ápolt. Nagy szeme
neki is elég véreres volt.

– Heló – köszönt, és a kezét nyújtva lemosolygott Robinra. A külső
szemlélő azt gondolhatta volna, ő látja vendégül Robint, nem pedig fordítva.
– Robin, ugye?

– Igen – bólintott Robin, és erőltetetten rámosolygott. – Örülök, hogy
találkoztunk. Gyertek fel, kaja a legfelső emeleten!

Robin gondolatai még mindig Ilsa körül forogtak, így ment felfelé a három
egyetemista nyomában. Courtney és Kyle nevetgéltek, sutyorogtak
egymással, Courtney kicsit bizonytalanul is lépkedett. Amint felértek a
nappaliba, Robin be is mutatta mindhármukat Maxnek, Kyle pedig ledobta a
nem túlságosan tiszta hátizsákját a krémszínű kanapéra.

– Nagyon köszönjük, hogy jöhettünk! – mondta Jonathan Maxnek, aki épp
hat személyre terített az asztalnál. – Ennek a valaminek csodás illata van!

– Amúgy én vegán vagyok – szólt oda Courtney. – De én majd eszem mit
tudom én, tésztát, vagy valamit!

– Főzök én tésztát, ne foglalkozzon ezzel! – mondta Robin gyorsan
Maxnek, és lopva levette Kyle koszos hátizsákját a kanapéról, igyekezett nem
feltűnően csinálni semmit. Courtney persze rögtön feltérdelt a kanapén a még
mindig vizes sportcipőjével.

– És ez a kinyitható kanapé? – érdeklődött Robintól.
Az bólintott.
– Majd ki kell találnunk, ki hol alszik – pillantott Courtney Kyle-ra. Robin

mintha úgy látta volna, az öccse arcán lehervad kicsit a mosoly. – Egyébként
miért is ne rakjuk be egyelőre az én szobámba az összes csomagot? –
javasolta, amikor már Jonathan is feldobta a zsákját a kanapéra. – Hogy itt
legyen majd hely üldögélni vacsora után.

Sem Courtney, sem Kyle nem mutattak semmilyen hajlandóságot, hogy
megmozduljanak, így Robin és Jonathan vitték le a csomagokat ketten. Robin
szobájában aztán Jonathan egy doboz bonbont húzott elő a zsákjából, és



átadta a nővérének.
– Köszi, Jon, ez nagyon kedves. Jól vagy? Kicsit sápadtnak tűnsz!
– Tegnap este kicsit szétcsaptam magam. Figyu, Robs… ne mondj légyszi

olyanokat, hogy Courtney az én barátnőm meg ilyesmi!
– Nem is akartam!
– Az jó, mert…
– Szakítottatok? – érdeklődött együttérzőn Robin.
– Hát nem is voltunk… csak kavartunk egy-kétszer – motyogta Jonathan. –

Csak… nem t’om, asszem most talán Kyle tetszik neki.
Courtney nevetése hangzott fel fentről. Jonathan gyenge mosolyt villantott

a nővérére, és visszament a többiekhez.
Robin megpróbálta visszahívni Ilsát, de foglalt volt. Remélte, ez azt jelenti,

hogy sikerült megtalálnia Nicket. Azért írt neki egy üzenetet:
 

Próbáltalak hívni. Majd mondd, h mi történt. Aggódom érted! Robin xxx
 
Visszament az emeletre, és nekiállt tökös raviolit csinálni Courtney-nak.
Wolfgang nyilván érezte, hogy a sütőben készülő étel hamarosan kikerül
onnan, és ott lábatlankodott Max és Robin bokájánál. A lány az órájára
pillantott, és megjegyezte magában, hogy Strike máris tizenöt percet késett. A
rekordja másfél óra. Igyekezett nem dühösnek lenni, de nem nagyon sikerült.
Ráadásul hogy bánt vele reggel, amikor ő késett el!

Épp a raviolit szűrte le, amikor végre csöngettek.
– Menjek én? – nézett rá Max, aki épp italokat töltött ki Jonathannek,

Courtney-nak és Kyle-nak.
– Nem, majd én – felelte kurtán Robin.
Már amikor ajtót nyitott, rögtön tudta, hogy a homályos tekintettel lefelé

pislogó Strike részeg.
– Bocs, hogy késtem – mondta lassan forgó nyelvvel. – Pisálhatok valahol?
Robin hátralépett, hogy a nyomozó be tudjon jönni. Bűzlött a sörtől és a

cigarettától. Akármilyen feszült is volt, Robin azért felfigyelt rá, hogy Strike-
nak nem jutott eszébe hozni Maxnek egy üveg bármit, hiába töltötte
láthatólag a kocsmában az egész délutánt.

– Ott a mosdó – mutatta meg neki. Strike eltűnt az ajtó mögött. Robin
megvárta a lépcsőn. Nagyon hosszú időnek tűnt.

– Fent fogunk enni – közölte vele, amikor végre kijött.
– Megin’ lépcső? – mormogta Strike.
De amikor felértek a nyitott terű nappali részbe, mintha sikerült volna



összeszednie magát. Maxszel és Jonathannel is kezet rázott, és egészen
érthetően mondta ki, hogy örül a találkozásnak. Rövid időre Courtney is
otthagyta Kyle-t, és odaugrott, hogy üdvözölje a híres nyomozót; ahogy
végigpillantott a csinos lányon, Strike is határozottan lelkesnek tűnt. Robin
hirtelen nagyon erősen érezte, milyen kifakult, dagadt szemű is ő ehhez
képest, és inkább visszament a konyhába, hogy Courtney ravioliját kitegye
egy tálba. A háta mögül hallotta is a lány hangját:

– Ő pedig Kyle.
– Ja igen, maga a nyomozó? – kérdezte Kyle, eltökélten közönyös hangon.
Jonathannek, Courtney-nak, Kyle-nak és Maxnek már volt itala, így Robin

is töltött magának egy jó nagy gin-tonikot. Épp a jeget tette bele, amikor Max
vidáman visszajött a konyhába, hogy vigyen Strike-nak egy sört, aztán
kivette a tálat a sütőből, és kivitte az asztalra. Wolfgang nyüszítve figyelte,
ahogy vágyakozásának tárgyát elérhetetlen távolságba viszik.

Max szedett mindenkinek, Robin pedig odatette Courtney elé a raviolit.
– Jaj, istenem, várj! – nézett rá Courtney. – Ez vegán tészta? Hol a

csomagja?
– A szemétben – felelte Robin.
– Ehh. – Courtney rögtön felállt, és kiment a konyhába. Az asztalnál csak

Max és Robin tekintete nem követte automatikusan. Robin egyetlen korttyal
felhörpintette a gin-tonikja felét, csak aztán vette fel a kést-villát.

– Nem, semmi baj! – kiabált vissza Courtney a szemetestől. – Tényleg
vegán!

– Jaj, de jó! – jelentette ki Robin.
Robin bal oldalán Max máris kérdezgetni kezdte Strike-ot a szerepbeli

figura személyiségéről, múltjáról. Courtney is visszatért a helyére, és jó
étvággyal nekilátott a tésztának, közben pedig folyamatosan töltögette újra a
poharát, ahogy elfogyott belőle a bor. Épp egy, az egyetemen tervezett
tiltakozó menetről mesélt Jonathannek és Kyle-nak. Robin egyik
beszélgetésbe sem szállt be, némán evett és ivott, fél szemmel a telefonját
figyelve az asztalon, ha Ilsa esetleg visszaír vagy hívja.

– …ilyen nem is lehet – mondta éppen Strike. – Eleve nem is hagyták
volna, hogy belépjen a seregbe, ha elítélték kábítószerrel való visszaélés
miatt. Ez tök hülyeség.

– Komolyan? Az írók elég jól utánanéztek…
– Hát akkor ezt igazán tudhatták volna.
– …na szóval, hát annyi, hogy felöltözünk fehérneműbe meg rövid



szoknyába meg ilyenek – mondta éppen Courtney, és amikor Kyle és Jon is
felnevettek, rájuk szólt: – Ne már, ez komoly do…

– …nem, nem, ez nagyon hasznos! – mondta Max, aki épp a
jegyzetfüzetébe írt fel valamit. – Szóval ha börtönben volt a sereg előtt,
akkor…

– Ha több mint harminc hónapot ült, be sem vették volna a seregbe…
– Nem, nincs rajtam harisnyatartó, Kyle! És egyébként is, Miranda nem

azt akarja, hogy…
– Azt nem tudom, mennyi időt töltött a sitten – felelte Max. – Utánanézek.

Na és meséljen nekem a kábítószerekről a seregben, mennyire elterjedt a…?
– …és akkor azt mondja nekem: „de hát nem érted, milyen problematikus

szó a ’ribi’, Courtney?” Mire én, hogy „ööö, mégis mit gon…”
– „Mégis, mit gondolsz, mire lenne jó egy kibaszott RibiMenet?” – fejezte

be Kyle a lány szavába vágva. Mély hangja volt, és üvöltött róla: ahhoz van
hozzászokva, hogy mindenki figyel rá.

Robin telefonján felvillant a kijelző. Ilsa visszaírt.
– Elnézést… – mormogta, bár amúgy sem figyelt rá senki; aztán kiment a

konyhába, hogy nyugodtan elolvassa Ilsa üzenetét.
 

Nem akartam, hogy aggódni kezdj! Nick hazaért, tökrészeg. A kocsmában volt Cormmal.
Beszélünk. Azt mondja, nem úgy gondolta, ahogy én értettem. Mégis hogy máshogy lehetett volna
érteni? X

 
Robin ebben teljesen Ilsa mellett állt, és rögtön vissza is írt:
 

Ez egy pöcs, de én tudom, hogy tényleg szeret téged. Xxx
 
Kitöltött magának még egy dupla gin-tonikot, közben Max is odakiabált,
hogy hozzon már még egy sört Strike-nak a hűtőből. Amikor letette Strike elé
az üveget, az meg sem köszönte, csak húzott belőle egy nagyot, és felemelte
a hangját, mert most már csak nehezen tudta megértetni magát Kyle és
Courtney beszélgetésétől. Ők közben már áttértek az ismeretlen Miranda
pornográfiáról vallott nézeteinek tárgyalására.

– …szóval én mondtam, hogy de ugye érted, Miranda, hogy a nők
egyébként eldönthetik, hogy mit csinálnak a saját testükkel… jaaaj, bocsánat!

Courtney egy széles mozdulattal felborította a boros poharát. Robin már
ugrott is a papírtörlőért. Mire visszaért vele, Kyle már újra is töltötte a
poharat. Robin feltörölte a bort, és közben két oldalról egyre hangosabban
folyt tovább a két beszélgetés. Kidobta az átázott papírtörlőt, aztán visszaült a



helyére. Bár mehetne lefeküdni!
– …problémás háttér, hát ez kurvára eredeti! Képzelje, egy csomóan azért

mennek a seregbe, mert szolgálni akarnak, nem meglépni valami elől…
– Vegytiszta kurvafóbia! – bömbölt Kyle. – Gondolom, akkor azt hiszi,

hogy a pincérnők is élvezik a munkájuk minden kibaszott pillanatát, mi?
– …és ha annyi idős, mint maga, akkor nem lehetett az 1. Puskásoknál!

Azt a zászlóaljat csak…
– …bérbe vehető munkaerő, hát mi a fasz a különbség?
– …asszem 2007 végén alapították…
– …és vannak nők is, akik szeretnek pornót nézni!
Courtney szavai épp egy kisebb csendes szünetbe estek. Mindenki őrá

bámult, ő pedig elpirult, és a szája elé tett kézzel nevetgélt a helyén.
– Semmi baj, feminizmusról beszéltünk! – vigyorgott Kyle. – Courtney

nem… hát tudják… nem a vacsora utáni kikapcsolódásra tett javaslatot!
– Kyle! – sikkantott fel a lány, rácsapott Kyle karjára, aztán megint

kuncogni kezdett.
– Ki kér desszertet? – kérdezte Robin felállva, hogy összeszedje az üres

tányérokat. Max is felállt vele.
– Bocsánat, hogy Strike ennyire be van rúgva! – suttogta Robin Maxnek,

miközben a néhány megmaradt raviolit kaparta a szemetesbe.
– Viccel? – nézett rá Max kis mosollyal. – Hát ez igazi aranybánya! A

szerepem szerint pont alkoholista vagyok!
Azzal a kezében egy házi sajttortával már vissza is ment az asztalhoz, még

mielőtt Robin elmondhatta volna neki, hogy Strike azért általában nem iszik
ennyit, igazából még ő is csak most látja másodszorra részegen. Az első
alkalommal nagyon szomorú volt, és egészen kedves is, de ma este volt
benne valami agresszív felhang. Eszébe jutott az iroda ajtaján keresztül is
kihallatszó „és baszódjál meg!” délután, és megint eltűnődött rajta, vajon
kivel beszélhetett Strike.

Max nyomában Robin is visszament az asztalhoz egy citromtortával meg
egy harmadik jókora gin-tonikkal. Kyle most már az egész társaságnak
értekezett a pornográfiáról vallott nézeteiről. Robinnak nem nagyon tetszett
Strike arckifejezése. Gyakran valami ösztönös ellenszenvvel viseltetett az
olyan fiatalemberek iránt, akiket legkevésbé tudott volna a seregben
elképzelni. Robin azért bízott benne, hogy ma este megtartja magának ezeket
az érzéseit.

– …egyfajta szórakozás, pont mint minden másik – mondta épp Kyle



széles mozdulattal. Robin nem akart több balesetet: diszkréten elhúzta a
hatótávolságából a már majdnem üres boros üveget. – Ha objektíven nézzük,
lehámozzuk róla a puritán mellépofázást…

– Na, igen, pontosan! – szólt közbe Courtney. – Hogy a nőké a döntés az ő
saját…

– …filmek, számítógépes játékok, ezek mind az örömközpontokat
stimulálják az agyban! – mondta épp Kyle, a saját kifogástalanul ápolt fejére
mutatva. – Amellett is lehetne érvelni, hogy a mozi az érzelmi pornográfia.
Ez az egész moralizáló, erőltetett felhördülés a pornó miatt…

– De ezekből én nem ehetek, ha van bennük tejtermék! – suttogta Courtney
Robinnak, aki úgy tett, mintha nem hallotta volna.

– …ha a nők a saját testük révén akarnak megélni, hát ez maga a szó
szerinti megerősítése a nőknek, és azt is lehet mondani, hogy nagyobb a
társadalmi haszna, mint a…

– Amikor Koszovóba’ voltam – szólalt meg váratlanul Strike, és a három
egyetemista mind riadt arccal nézett rá. Strike elhallgatott, és ügyetlenül
próbálta a zsebéből előhalászni a cigarettáját.

– Cormoran! – szólt rá Robin. – Itt nem lehet…
– Semmi baj! – ugrott fel Max. – Hozok egy hamutálat!
Strike háromszor is nekifutott, mire sikerült meggyújtani az öngyújtóját.

Mindenki némán figyelte ez idő alatt. Fel sem emelte a hangját, mégis ő lett a
középpont.

– Ki kér sajttortát? – szólalt meg Robin a nagy csendben. Mesterkélten
vidámnak tűnt a hangja.

– Nekem nem lehet! – biggyesztette a száját kicsit Courtney. – De talán a
citromtortából, ha abban nincs…?

– Amikor Koszovóba’ voltam – ismételte Strike, kifújta a füstöt, Max
pedig visszatérve hamutartót tett elé, majd ő is leült. – Köszi! Szóval
nyomoztam egy pornós ügyben is… hát, inkább emberkereskedelmiben.
Néhány katona pénzért szexelt kiskorú lányokkal. A lányok nem tudták, de le
is videózták őket, azt’ a videók meg a PornHubon kötöttek ki. Aztán az
ügyben végül nemzetközi civil nyomozás indult. Egy csomó kiskamasz fiút
meg lányt eladtak pornóra. A legfiatalabb hétéves volt.

Strike nagyot szívott a cigarettájából, és a füstön keresztül hunyorogva
nézett Kyle-ra.

– Mit gondolsz, mi volt ennek a társadalmi haszna? – kérdezte aztán.
Rövid, gonosz szünet következett, amelyben mindhárom egyetemista csak



bámult a nyomozóra.
– Hát természetesen… – kezdte Kyle valami kis félig-nevetéssel –, az

természetesen… az teljesen más dolog! Senki sem beszélt gyerekekről… az
nem… az illegális, hát nem? Én nem mondtam…

– A pornóbiznisz teli van emberkereskedelemmel – vágott közbe Strike,
még mindig a fiút figyelve a füstfelhőn át. – Nők meg gyerekek, szegény
országokból. Az én ügyemben az egyik kislányt úgy filmezték, hogy
nejlonzacskót húztak a fejére, közbe’ meg egy faszi análisan megerőszakolta.

Robin a szeme sarkából látta, hogy Kyle és Courtney is egy gyors
pillantást vetnek rá, és a gyomra rögtön összerándult, mert ebből kitalálta,
hogy az öccse nyilván elmesélte a barátainak, mi történt vele. Az asztalnál
csak Max tűnt teljesen nyugodtnak. Olyan szenvtelenül figyelte Strike-ot,
mint egy vegyész a kísérletét.

– Ezt a videót a kislányról, ezt a neten több mint százezerszer nézték meg –
folytatta Strike. A cigarettával a szája sarkában most elvett magának egy
nagy szelet sajttortát, ami közben jóformán széttrancsírozta az egészet, és a
végén nagyjából a harmada a tányérján kötött ki. – Jó sok örömközpontot
stimulált, mi? – nézett fel megint Kyle-ra.

– Neeem, de hát ez teljesen más! – sietett a fiú segítségére Courtney. – Mi
az olyan nőkről beszéltünk, akik… hogy a nőktől függ, a felnőtt nőktől, ők
döntik el, mint akarnak csinálni a saját tes…

– Ezt mind maga főzte? – érdeklődött Strike Maxtől sajttortával teli szájjal.
A bal kezében még mindig ott füstölgött a cigaretta.

– Igen – bólintott Max.
– Rohadt finom! – lelkesedett Strike. Aztán megint Kyle-hoz fordult: – És

hány pincérnőt ismersz, akiket eladtak a pornóiparba?
– Hát nyilván egyet se, de… de hát maga nyilván hogy több ilyen rossz

oldalát látja, nem, hiszen rendőr…
– Szóval minden oké, csak neked ne kelljen látni, hm?
– Hát ha maga így gondolja… – vágott vissza Kyle, immár vörös arccal –,

ha ennyire ellenzi, akkor nyilván sohasem… sohasem nézett pornót, ugye?
– Ha más már nem kér desszertet – szólalt meg hangosan Robin, felállt, és

a kanapé felé intett –, nem kávézunk inkább ott?
Választ sem várva ment is rögtön a konyhába. A háta mögött hallotta egy-

két szék nyikordulását a padlón. Bekapcsolta a vízmelegítőt, és lement a
mosdóba, ahol pisilés után még öt percig ült a vécén az arcát a kezébe
temetve.



Miért érkezett berúgva Strike? Minek kell erőszakról és pornóról
beszélgetniük? Az, aki őt megtámadta, hihetetlen mennyiségű erőszakos
pornót fogyasztott, különösen a fojtogatást szerette, bár az internetes keresési
előzményeit a bíró nem fogadta el bizonyítékként. Robin nem akarta tudni,
vajon Strike néz-e pornót; nem akart emberkereskedők által eladott,
lefilmezett gyerekekre gondolni, ugyanúgy, ahogy nem akart emlékezni a
képre sem Morris farkáról a telefonján, vagy a gyilkosságot megörökítő
filmre, amelyet Bill Talbot csaklizott el. Fáradt volt és rosszkedvű, és azon
tűnődött, Strike ugyan miért nem hagyja békén az egyetemistákat, ha már a
vendéglátója iránti tiszteletből nem, akkor legalább a társa irántiból.

Visszament a nappaliba. A lépcsőn félúton már meghallotta Kyle emelt
hangját, és rögtön tudta, hogy a vita tovább durvult. Az emeletre felérve azt
látta, hogy ezek öten ott ülnek a dohányzóasztal körül, amelyen ott áll a kávés
kanna, egy üveg, meg a bonbon, amelyet Jonathan neki hozott. Strike és Max
egy-egy pohár brandyt fogtak a kezükben, Courtney meg, aki most már
nagyon is nyilvánvalóan be volt rúgva, bár közel sem annyira, mint Strike,
bólogatva hallgatta Kyle tirádáját, a kezében bizonytalanul egyensúlyozva a
kávéscsészét. Robin leült az üresen maradt étkezőasztalhoz, a többiektől
távolabb; fogott egy darab marhahúst a tálból, és odaadta a szánalmasan hálás
Wolfgangnak.

– A lényeg, hogy destigmatizáljunk, visszaszerezzük a nőkről szóló
becsmérlő kifejezéseket – mondta Kyle épp Strike-nak. – Ez a lényege!

– És ez maj’ meg is történik, ha egy csomó jó kis középosztálybeli lány
sétá’gat egyet alsóneműbe’, mi? – kérdezett vissza Strike az alkoholtól lassan
forgó nyelvvel.

– Hát nem feltétlenül alsó… – kezdte Courtney.
– Az áldozathibáztatás befejezéséről van szó! – jelentette ki Kyle

hangosan. – Azért ezt csak…?
– És hogy vet ez véget az áldozatok hibáztatásának?
– Hát nyiiilván – kezdte emelt hangon Courtney – úúgy, hogy

megváltoztatja a hozzáll… kimondatlan hozzáállásokat…
– Gondolod, hogy az erőszakolók maj’ látnak titeket menetelni, ’szt azt

gondo’ják rögtön: „na akkó inkább nem erőszakolok többet”, mi?
Courtney és Kyle egyszerre kezdtek Strike-kal kiabálni. Jonathan aggódva

pillantott a nővérére, akinek megint rettenetesen összeszorult a gyomra.
– A destigmatizálásról van…
– Na jó, há’ nehogy fé’reértsetek, eccsomó férfi nagyon élvezni fogja,



hogy elparádéztok előttük melltartóba’ – folytatta Strike, és ügyetlenül
belekortyolt a brandyjébe. – Meg biztos jó’ néz maj’ ki a Instagramon is…

– Ennek semmi köze az Instagramhoz! – Courtney hangja most már szinte
sírósra fordult. – Egy komoly dologra irányítjuk a figyelmet a…

– Tudom, a férfiakró’ akik ribancnak nevezik a nőket, ja, ja, mondtad már
– szakította félbe ismét Strike. – És biztos is vagyok benne, hogy ettől majd
jól rendre utasítva érzik magukat, ahogy néznek titeket miniszoknyába’
parádézni…

– Nem a rendreutasításról van szó! – vetette be magát Kyle. – Maga
félreérti a…

– Nem értem én félre a te szuper kifinomult kibaszott gondolatodat! –
csattant fel Strike. – Hanem csak azt mondom, hogy a való világba’ ez a
kikúrt KurvaMenet…

– RibiMenet! – vágta rá Kyle és Courtney hangosan.
– …kibaszottul semmin sem változtat. Az a fajta férfi, aki ribancnak hív

nőket, az maj’ csak nézi ezt a kurva cirkuszt, és azt gondolja: „tessék, mennyi
ribanc!” Akárhogy is próbáljátok visszaszerezni a kibaszott kifejezéseket.
Nem lehet valódi hozzállá… a világba’ valódi hozzáállásokat megváltoztatni
azza’, hogy csak úgy eldöntitek, a becsmérlés az nem is becsmérlő.

Wolfgang még mindig ott remegett Robin lábánál további húsdarabok
reményében, és most hangosan felnyögött, amire Strike is odapillantott.
Meglátta Robint, ahogy sápadtan, közönyösen ül az asztalnál.

– Na és maga mit gondol errő’? – tette fel neki hangosan a kérdést Strike,
és a poharával az egyetemisták felé integetett. A brandy kiloccsant belőle a
szőnyegre.

– Szerintem jó lenne másról beszélni – jelentette ki Robin. Olyan gyorsan
kalapált a szíve, hogy az már fájt.

– Na de maga elmenne egy ilyen kibaszott KurvaMe…?
– Mit tudom én, talán – felelte Robin. Dübörgött a vér a fülében, csakis

arra vágyott, hogy legyen vége ennek a beszélgetésnek. A férfi, aki
megtámadta, közben folyton azt morogta neki: „kurva, kurva!” Ha még
harminc másodpercig szorította volna a nyakát, ez lett volna az utolsó szó,
amit életében hall.

– Mos’ csak udvarias – fordult vissza az egyetemistákhoz Strike.
– Á, most már nők nevében is maga beszél? – vicsorgott rá Kyle.
– Ráadásul konkrétan egy megerőszakolt nő nevében! – vágta oda

Courtney.



Mintha meggörbült volna a tér a helyiségben. Nyirkos csend állt be. Robin
a szeme sarkából látta, hogy Max hirtelen ránéz.

Strike-nak második próbálkozásra sikerült felállnia. Robin tudta, hogy épp
mond neki valamit, de minden csak zajként hatott, mintha vattával lett volna
bedugva a füle. Strike nekilódult az ajtó felé. Szóval elmegy. Kicsit
megpattant az ajtófélfán, aztán eltűnt a lépcsőn.

Továbbra is mindenki Robint bámulta.
– Jaj istenem, hát nagyon sajnálom, ha nem lett volna szabad mondanom –

suttogta Courtney a szájára szorított keze mögül. A szeméből majd kicsordult
a könny. Lentről ajtócsapódás hallatszott.

– Semmi baj – mondta egy hang, egészen hasonló Robinéhoz. – Elnézést
egy pillanatra!

Azzal felállt, és Strike után indult.
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S hogy gyilkos lándzsát ragadott kezük,
a hegyük közt az emlék elszökött,

hogy szép barátság volt rég kettejük között.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A sötét, ismeretlen utca meglepte az egészen kivételesen részeg Strike-ot. Eső
és erős szél támadta meg, ahogy állt ott dülöngélve, és azon tanakodott, merre
is lehet a metró. Általában megbízható irányérzéke azt súgta, jobbra, úgyhogy
megindult arra, menet közben a zsebében kotorászva a cigarettája után, és
élvezve, hogy az imént ilyen remekül kiengedhette magából a feszültséget és
a felháborodást. Az előbbi események külön kis töredékekként maradtak meg
az emlékezetében: Kyle dühtől vörös arca. Pöcs. Kibaszott egyetemisták.
Max, amint nevet valamin, amit ő mondott. Egy csomó kaja. Még annál is
több ital.

Az eső csillogott a lámpafényben, elhomályosította a látványt a szeme
előtt. A dolgok mintha összementek és megnőttek volna körülötte, különösen
az a parkoló autó, amely hirtelen odaugrott elé, amikor ő csak próbált
egyenesen menni az utcán. Vastag ujjai eredménytelenül keresgéltek a
zsebében. Nem találta a cigarettáját.

Az az utolsó brandy, az lehet, hogy hiba volt. Még mindig érezte az ízét.
Nem szerette a brandyt, és Nickkel a kocsmában rettentően sok Doom Bart
ivott meg.

Ebben a nagy szélben csak nagy erőfeszítéssel lehet előrejutni. Kezdett
lekopni róla a jó érzés ragyogása, de hányingere az határozottan nem volt,
még a marhahús meg a jókora szelet sajttorta után sem, bár ezekre most nem
nagyon akart gondolni, és arra a nagyjából negyven cigarettára sem, amit az
utóbbi huszonnégy órában elszívott, és a brandyre sem, amelynek még
mindig érezte az ízét.



Minden előzetes figyelmeztetés nélkül rándult össze a gyomra. Strike két
parkoló autó közti réshez tántorgott, előrehajolt, és pont olyan bőségesen
hányta el magát, mint karácsonykor, egyre csak tovább öklendezett percekig,
és a végén csak állt ott a térdére támaszkodva, még mindig öklendezett, de
már nem jött fel semmi a gyomrából.

Izzadságban fürdő arccal kiegyenesedett, a keze fejével megtörölte a
száját: a fejében zakatoltak a fogaskerekek. Több másodperc telt el, mire
egyáltalán észrevette a halvány alakot, aki ott állt és figyelte, és fújta a szél a
világos haját.

– Mi a…? Á! – Ekkor tisztult ki a kép, hogy Robin áll mellette. – Maga az!
Az jutott eszébe, hogy a lány talán az ott felejtett cigarettáját elhozni

jöhetett utána: reménykedve a kezére pillantott, de nem volt benne semmi.
Strike távolabb lépett a járdaszegélyen éktelenkedő hányástócsától, és egy
másik parkoló autónak támaszkodott.

– Egész délután Nickkel voltam a kocsmába’ – nyögte ki nagy nehezen,
mert valamiért úgy tűnt, Robin talán aggódik miatta.

Valami nyomta az alfelét. És most jött rá, hogy akkor végül is mégiscsak
itt van a cigarettája, és nagyon örült ennek, mert inkább a dohány ízét érezte
volna, mint a hányásét. Kiráncigálta a dobozt a farzsebéből, és néhány
elvetélt próbálkozás után végül sikerült rágyújtania.

Végül az is eljutott az agyáig, hogy Robin olyan szokatlanul néz most rá.
Az arcára koncentrált, és felfogta, hogy sápadt és furán összefacsarodik.

– Mi van?
– „Mi van?” – ismételte Robin. – Kurvára ne jöjjön azzal, hogy „mi van”!
Robin sokkalta kevesebbet szokott káromkodni, mint ő. Strike izzadt arcán

jéghidegnek érződött a nedves éjszakai levegő, és ettől villámgyorsan
józanodni kezdett. Úgy tűnt, hogy Robin mérges; sőt, mérgesebb, mint
amilyennek valaha látta. De az italtól még mindig csak nagyon lassan reagált,
ezért semmi más nem jutott eszébe, mint megismételni a kérdést:

– Mi van?
– Megérkezik késve – kezdte a lány –, mert persze hogy késik, mert ugyan

mikor tisztelt meg engem legalább annyival, hogy kibaszottul nem késik el…
– Mi va…? – kezdte újra Strike, ezúttal nem is annyira azért, mert meg

akart tudni valamit, hanem inkább hitetlenkedve. Robin volt az életében az az
egészen egyedi nő, aki sosem akarta megváltoztatni. És ez nem az a Robin itt,
akit ő ismer.

– És tökrészegen jön, mert hát persze hogy úgy, mert ugyan mit számítok



én? Hát csak Robin az, akinek kínos lesz, meg az én lakótársamnak, meg az
én öcsé…

– Hát őt nem zavarta! – nyögte ki Strike nagy nehezen. Nem voltak
különösebben élesek az emlékei az estéről, de abban egészen biztos volt,
hogy Max rá se rántott, amiért részegen érkezett. Max csak még több piát
hozott neki. Max nevetett is egy viccén, hogy pontosan min, arra most nem
emlékezett. Kedvelte Maxet.

– És akkor nekiáll kötekedni a vendégeimmel! És aztán – folytatta Robin –
olyan helyzetbe hoz, hogy valami olyasmit, amit inkább megtartottam volna
ma… megtartottam volna…

Hirtelen könnyek csillantak a szemében, ökölbe szorult a keze, és
megrándult a teste.

– …amit megtartottam volna magamnak, azzal kezd dobálózni egy
kibaszott vitában, idegenek előtt! Eszébe jutott magának akár egy pillanatra
is…

– Na várjon csak! – szólt közbe Strike – Én aztán nem…
– …egy pillanatra is, hogy talán nem szeretnék a szexuális erőszakról

beszélgetni olyanok előtt, akiket alig ismerek?
– Én aztán nem…
– Mégis minek kérdezte tőlem, hogy szerintem jó ötlet-e a RibiMenet?
– Hát nyilván mer’…
– Muszáj volt gyerekek megerőszakolásáról beszélni vacsoránál?
– Én csak érve…
– És akkor maga egyszerűen kisétál, és engem meg ott hagy, hogy…
– Hát – nézett rá Strike –, ezek szerint minél hamarabb húzok el, annál

jo…
– Magának jobb! – lépett közelebb Robin szinte vicsorogva. Strike sosem

látta még ilyennek. – Mert maga szépen kiéli minden agresszióját itt nálam,
aztán szépen elsétál, hadd rakjam én rendbe az egész kibaszott mindenséget,
ahogy az lenni szokott!

– „Ahogy az lenni szokott”, mi a…? – nézett rá Strike a homlokát
ráncolva. – Várjon má’ egy ki…

– Nekem most vissza kell mennem, és jóvátennem az egészet,
megnyugtatgatni mindenkit…

– Dehogy kell – mondott ellent Strike. – Csak feküdjön le, ha olyan
kurvára…

– Mert! Én! MINDIG! EZT! CSINÁLOM! – kiabált Robin, és minden



szónál keményen a mellkasára csapott. Strike-nak elállt a szava a
megdöbbenéstől. Csak bámult rá. – Mert nekem eszembe jut, hogy mondjak
annyit a titkárnőnek, hogy kérem, és köszönöm, amikor maga le se szarja!
Mert én mentegetőzöm a maga rossz passzai miatt másoknak, ha megbántja
őket! Mert az én nyakamba szakad az a rengeteg szar maga miatt…

– Hé! – lökte el magát Strike a parkoló autótól, és teljes magasságával
Robin fölé tornyosult. – Ez most mitől…?

– …és maga meg kurvára annyit sem tesz meg, mindazért cserébe, amit én
teszek magáért, hogy egyetlen vacsorára józanul érkezzen…

– Hát, ha tudni akarja – szakította félbe Strike, mert a korábbi örömérzés
nyomában kezdett megint kezdett benne is felmenni a pumpa –, egész délután
a kocsmában ültem Nickkel, akinek a…

– …akinek a felesége épp most vetélt el! Tudom! Na és ő mi a faszt
keresett magával a kocsmában, minek hagyta egyedül…

– Mert Ilsa kidobta otthonról! – vágta oda Strike. – Ezt épp nem mesélte a
Nagy Női Panaszdélutánon? És én sem fogok bocsánatot kérni, mert adtam
magamnak egy kis kimenőt ez után a hét után, ami…

– …mert nekem ugye nem kell kimenő, hm? Nekem nem ment el az évi
szabadságom fele azzal, hogy…

– Hányszor köszöntem már meg magának, hogy tartja a frontot, amíg én
lent vagyok Corn…?

– Hát akkor minek viselkedett olyan seggfejként ma délelőtt, amikor a
kibaszott életben először késtem el…

– Három és fél órát aludtam…
– Ott lakik a kurva iroda fölött!
– A picsába ezzel! – közölte Strike, és eldobta a csikket. Faképnél hagyva

Robint nekiindult: most már biztos volt benne, merre van a metró, és az járt a
fejében, mi mindent mondhatott volna: hogy pont a Robinra háruló terhek
miatti bűntudata az oka, hogy még egyáltalán Londonban van, amikor St.
Mawesban kellene lennie a haldokló nagynénje mellett; hogy Jonny Rokeby
hívta telefonon délelőtt; hogy Nick elsírta magát neki a kocsmában, és hogy
micsoda megkönnyebbülés volt leülni egy régi barátjával és inni, és a sajátjai
helyett valaki más problémáit hallgatni.

– És nehogy – kiabált utána Robin a háta mögött –, nehogy még egyszer
kibaszott virágot vegyen nekem!

– Hát az nem fenyeget! – ordított vissza Strike a válla fölött, aztán hosszú
léptekkel eltűnt a sötétben.
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…Britomarttal vívott
csatában végül szörnyen elterült,

míg kínja nem csitult, még ló hátán sem ült.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Amikor Strike vasárnap reggel felébredt, zakatolt a fejében a fájdalom, a
szájában pedig rémes ízt érzett; eltartott egy ideig, mire össze tudta rakni,
pontosan mi is történt előző este. A hányáson kívül (úgy érezte, mostanában
túlságosan gyakran történik ez vele) először csak Kyle paprikavörös fejére és
Robin dühtől összefacsarodó, sápadt arcára emlékezett.

Aztán lassan fel tudta idézni Robin vádjait is: késett és részeg volt,
udvariatlanul viselkedett az öccsével, és elrontotta az est hangulatát azzal,
hogy elmondta az egyetemistáknak, hogy is vannak szerinte a dolgok a való
világban. Mintha valami olyan is lett volna, hogy nem volt elég érzékeny
valamivel kapcsolatban.

Óvatosan kimászott az ágyból, és a bútorokra támaszkodva elugrált a
fürdőszobába, aztán lezuhanyozott.

Zuhanyozás közben két különböző gondolat viaskodott benne. Az egyik az
ösztönös önigazolás volt: ez megveregette a hátát, és kihirdette győztesnek
annak alapján, amennyire emlékezett az egyetemistákkal folytatott vitából. A
másik a természetes őszintesége volt, amellyel saját motivációit is nézni
tudta: ez pedig kényszerítette, hogy bevallja, Robin vendégeihez azért állt
kezdettől ellenszenvvel, mert annyira hasonlítottak azokra, akikhez az anyja
azonnal vonzódott volna.

Leda Strike egész élete a bármiféle korlátozás elleni küzdelemből állt:
alsóneműben menetelni az utcán az ő szemében csak újabb csodás csapás lett
volna a szabályok ellen. Strike ugyan sosem feledkezett meg róla, milyen
jószívű is volt az anyja, és milyen eltántoríthatatlanul fogta mindig a gyengék



pártját, de azért azt is nagyon tisztán látta, hogy az aktivizmusa leginkább a
lelkes exhibicionizmus formáját öltötte. Az emberek unalmas, egyenkénti
megkeresése és tájékoztatása nem volt Ledának való, ahogy a
kompromisszumok keresésének nehéz folyamata sem, vagy az a fáradságos
munka, amivel nagyobb léptékű változásokat el lehet érni. Sosem volt sem
mély, sem kritikus gondolkodó, és könnyen áldozatul esett azoknak, akiket
Strike intellektuális sarlatánoknak tartott. Életfilozófiája (már ha lehet ezt a
szót használni a szeszélyek és dacos reakciók laza halmazára, amelyet a
„hitelveinek” tartott) az volt, hogy bármi, amit a jól nevelt polgárok
helytelenítenek, az feltétlenül jó és helyes. Természetes, hogy Kyle és
Courtney mellé állt volna a pornográfia és a RibiMenet ügyében, és a fia
okvetetlenkedéseire csak azt mondta volna, biztos az ünneprontó sógornőjétől
származnak.

Amíg megtörülközött, és felcsatolta a műlábát, a lüktető fejfájás miatt csak
óvatosan járva-kelve, eszébe jutott, hogy felhívhatná Robint, de rögtön el is
hessegette az ötletet. Nőkkel való veszekedéseket követően réges-rég az a
szokása alakult ki, hogy megvárja, hogy az illető tegye meg a következő
lépést. Ezt puszta józan gondolkodásnak látta. Ha a másik bocsánatot kér,
minden rendben van. Ha tovább akarja tárgyalni a dolgot, jó eséllyel
higgadtabb lesz, ha már volt ideje elgondolkodni kicsit. Ha pedig még mindig
dühös, színtiszta mazochizmus lenne elébe mennie az újabb dühös
kifakadásnak, amíg a másik nem keresi őt. Bár Strike egyáltalán nem volt
elvből ellene a kéretlen bocsánatkérésnek, már ha úgy érezte, hogy valóban
nem volt igaza, a gyakorlatban a bocsánatkérései általában jóval később
hangzottak el, és csak akkor, ha egyértelművé vált, máshogyan nem lehet
lezárni az ügyet.

Ez a módszer jelentős részben a Charlotte-tal való tapasztalatai miatt
alakult ki. Megpróbálni kibékülni Charlotte-tal, mielőtt kijött volna belőle a
düh minden utolsó maradéka is, olyan volt, mintha egy házat próbálna
újjáépíteni egy földrengés közepette. Néha, amikor nem volt hajlandó
engedni valami újabb követelésnek (általában hogy hagyja ott a sereget, vagy
ritkábban, hogy egy újabb lány barátjával szakítsa meg a kapcsolatot, vagy
hogy költsön Charlotte-ra még többet a nem létező pénzéből – ezekben a lány
mindig annak a bizonyítékát látta, hogy nem is szereti őt), Charlotte
egyszerűen elsétált, és csak miután visszajött (és miután Strike már esetleg
megismerkedett vagy lefeküdt valaki mással), lehetett beszélni a vitáról. A
veszekedéseik gyakran egy hétig, vagy tovább is eltartottak. Előfordult olyan



is, hogy Strike-ot már külföldre vezényelték, és a kérdés még mindig nem
volt megoldva.

És mégis, miközben megette a már nagyon is jóleső baconös rudat, megitta
a kávéját, és bekapott egy-két Nurofent; miután felhívta Tedet, örömmel
hallotta, hogy Joan még mindig kitart, és biztosította róla, hogy Lucyvel
másnapra ott lesznek; miközben kinyitott néhány levelet, és összetépte a
nagy, aranyozott szélű meghívót a Deadbeats májusi 50. évfordulós bulijára;
miközben elment bevásárolni az állandósult esőben és szélben, mert be kellett
spájzolni a potenciálisan hosszúra nyúló autóútra; amíg ruhákat csomagolt az
útra, felhívta Lucyt, és ránézett az időjárás-jelentésre – a gondolatai újra meg
újra visszatértek Robinra.

Fokozatosan rádöbbent, mi zavarja legjobban: az, hogy eddig hozzá volt
szokva, hogy Robin mindig mellette áll, ezért is keresett mindig okot, hogy
felhívja, ha nem tudott mit kezdeni magával, vagy rossz kedve volt. Idővel
nagyon is megnyugtató, kielégítő bizalmas viszony alakult ki köztük, és
Strike nem gondolta, hogy ezt valami olyasmi is felboríthatja, amit ő csak
egy „vacsora melletti összeveszésnek” érez.

Amikor délután négykor megcsörrent a telefonja, maga is meglepődött,
milyen fürgén kapott érte, remélve, hogy a társa hívja; de csak újabb
ismeretlen számot látott a kijelzőn. Vajon most megint Rokeby szólal majd
meg a fülében, vagy valami újabb ismeretlen vérrokon, tűnődött, és felvette.

– Strike.
– Tessék? – kérdezett vissza rögtön egy középosztálybeli női hang.
– Itt Cormoran Strike. Ki beszél?
– Itt Clare Spencer, Athornék szociális munkása. Ön hagyott nekem egy

üzenetet.
– Jaj, igen! – felelte Strike, kihúzott egy széket a konyhában, és leült. –

Köszönöm, hogy visszahívott, Mrs…. ööö… Ms. Spencer.
– Mrs. – javította ki a hang némi kis vidám árnyalattal. –

Megkérdezhetem… maga az a bizonyos Cormoran Strike?
– Nem hinném, hogy sok másik van – mondta Strike.
Már nyúlt is a cigarettájáért, de aztán mégis inkább visszatette. Tényleg

kevesebbet kellene szívnia.
– Értem – felelte Clare Spencer. – Hát, eléggé meglepő volt öntől üzenetet

kapni. Honnan ismeri Athornékat?
– Felmerült a nevük – válaszolta Strike, és az jutott eszébe, mennyire a

legkevésbé sem így jutott el hozzájuk – egy ügyben, amelyben nyomozok.



– Akkor ön volt az, aki bement a boltba alattuk, és megfenyegette az alsó
szomszédot?

– Nem fenyegettem én – mondta Strike. – Csak agresszívnek tűnt a
hozzáállása, így rámutattam, hogy vannak barátaik, akik talán rossz néven
veszik, ha zaklatja őket.

– Ha! – Clare hangja máris rokonszenvesebben csengett. – Az a pasas
rémes. Már évek óta próbálja kirakni őket a lakásból, meg akarja venni az
egész házat. Kivett egy támfalat, aztán rá akarta kenni Deborah-ra és
Samhainra, hogy miattuk horpadt be a mennyezet. Rengeteg fejfájást okozott
már nekik.

– A lakás mindenesetre… – Strike majdnem azt mondta, „ki lett ganézva”,
de aztán udvariasabb megfogalmazást keresett – alaposan ki lett takarítva a
közelmúltban, ugye?

– Igen. Hát én nem tagadom, hogy elég katasztrofális volt, de ezt most már
elintéztük, arról meg, hogy szerkezeti kárt okoztak, hát hívtunk egy felmérőt,
aki megnézte az egész épületet, és azt mondta, nincs ennek semmi baja.
Micsoda egy gátlástalan alak ez! Mindenesetre jól tette, hogy figyelmeztette.
Mert azt hiszi, csak azért, mert nincs nekik sok közeli rokonuk, megúszhatja,
hogy folyton ijesztgeti őket. Na és mi ez az ügy, amiben nyomoz?

Strike röviden összefoglalta neki Margot Bamborough történetét, az 1974-
es eltűnését, és az információt, ami Athornékhoz vezette.

– …így hát – fejezte be – csak szerettem volna beszélni valaki olyannal,
aki meg tudja mondani, mennyire megbízható az, amit ők mondanak.

Egy pillanatra csend lett.
– Értem – felelte Clare, és most már óvatosabb volt a hangja. – Nos, attól

tartok, szociális munkásként bizalmas információt nem adhatok ki, tehát…
– Feltehetnék önnek néhány kérdést? És ha nem válaszolhat rájuk, azt

természetesen megértem.
– Jól van – ment bele a nő. Strike-nak az az érzése támadt, hogy a

támadóan fellépő vaskereskedő megijesztése lehetett, ami meggyőzte, hogy
segítsen.

– Nyilván képesek egyedül ellátni magukat – kezdte Strike.
– Némi segítséggel, igen – felelte Clare. – Nagyon is jól megvannak

igazából. Erős és kölcsönös a kapcsolat közöttük. Valószínűleg emiatt sem
került egyikük sem még intézetbe.

– És pontosan mi is…? – Strike hirtelen nem is tudta, hogyan tegye fel
megfelelő gondossággal a kérdést.



Clara a segítségére sietett.
– Törékeny X-szindróma – mondta. – Deborah viszonylag jól funkcionáló,

bár szociális nehézségei akadnak, de tud olvasni és ilyesmi. Samhain
szociálisan ügyesebb, de kognitív szempontból visszamaradottabb az
anyjánál.

– És az apja, Gwilherm…?
Clare elnevette magát.
– Én csak néhány éve vagyok a szociális munkásuk. Gwilhermet nem

ismertem.
– Tehát nem tudja megmondani, mennyire volt épeszű?
Ezúttal hosszabb szünet következett.
– Nos… – szólalt meg aztán Clare –, hát gondolom… úgy néz ki, köztudott

róla, hogy nagyon fura volt. Több családtagtól is ilyeneket hallottam. Úgy
tudom, azt hitte, el tud varázsolni másokat. Mármint tudja, fekete mágiával.

– Deborah mondott valamit, amit kissé… aggasztónak találtam. Egy
bizonyos dr. Brennerrel kapcsolatban, aki dr. Bamborough-val együtt
dolgozott a Szent János rendelőben. Lehet, hogy orvosi vizsgálatról beszélt,
de…

Clare itt mintha mondott volna valamit.
– Tessék? – kérdezte Strike.
– Nem, nem, semmi. Pontosan mit mondott önnek Deborah?
– Nos – folytatta Strike –, azt mesélte, hogy le kellett vennie a nadrágját,

pedig nem akarta, de Gwilherm azt mondta neki, hogy muszáj. Én úgy
vettem…

– És ez egy orvos volt?
– Igen.
Még hosszabb szünet következett.
– Hát, nem igazán tudom, mit mondhatnék önnek – szólalt meg végül

Clare. – Lehetséges, hogy orvosi vizsgálatról volt szó, de… hát, abba a
lakásba elég sok férfi járt fel.

Strike nem felelt. Azon tűnődött, ez akkor azt jelenti-e, amit gondol, hogy
jelent.

– Gwilhermnek valahonnan pénzt kellett szereznie italra és kábítószerre –
mondta Clare. – Abból, amit Deborah az évek során elmondott a szociális
munkásoknak, arra következtetünk, hogy… nos, hogy ne kerülgessem sokáig,
azt gondoljuk, Gwilherm gyakorlatilag a stricijeként működött.

– Jézusom! – mormogta undorodva Strike.



– Hát igen – értett egyet Clare. – Az elejtett szavakból, amiket a
gondozóknak mondott, úgy gondoljuk, Gwilherm mindig elvitte otthonról
Samhaint, amikor ügyfél volt nála. És ez tényleg rémes. Deborah annyira
sérülékeny. Összességében nem tudom nagyon sajnálni, hogy Gwilherm
fiatalon meghalt. De kérem… ebből ne említsen semmit Deborah
családtagjainak, ha beszélne velük! Fogalmam sincs, ők mennyit tudnak
erről, és mostanában olyan boldog és kiegyensúlyozott! Semmi értelme
mindenkit felzargatni.

– Nem, persze hogy nem – felelte Strike, és eszébe jutott, amit Samhain
mondott: az öreg Joe Brenner mocskos egy vén fószer volt.

– Mit gondol, mennyire megbízható Samhain emlékezete?
– Miért? Mit mondott?
– Néhány dolgot, amiket Tudor bácsikájától hallott.
– Nos, a törékeny X-eseknek általában jó a hosszú távú memóriájuk –

mondta óvatosan Clare. – Azt mondanám, valószínűleg megbízhatóbban
emlékszik arra, amit Tudor bácsikájától hallott, mint sok minden másra.

– Úgy vettem ki, Tudor bácsinak volt egy elmélete arról, mi történt Margot
Bamborough-val. Szerepeltek benne bizonyos „Nico meg a srácok”.

– Á! Igen. És tudja, kik azok?
– Hallgatom.
– Van egy öreg gengszter, aki valaha ott lakott Clerkenwellben – kezdte

Clare. – A neve Niccolo Ricci. Samhain szeret „Nicóról és a srácokról”
beszélni. Mintha népi hősök lennének vagy ilyesmi.

Néhány percig még beszélgettek, de Clare más érdekeset már nem
mondott.

– Nos, még egyszer nagyon köszönöm, hogy visszahívott – köszönt el
Strike. – Látom, a szociális munkások is dolgoznak vasárnap, nem csak a
nyomozók!

– Az embereknek hétvégén is kell a segítség – felelte a nő kurtán. – Sok
szerencsét! Remélem, ki tudja deríteni, mi lett azzal a szegény doktornővel.

De a hangjából Strike ki tudta venni – bármilyen barátságos is volt –, hogy
elég valószínűtlennek tartja.

Strike fejében tompa lüktetéssé vált a fájdalom, és erősödött, ha lehajolt
vagy túl hirtelen állt fel. Folytatta a módszeres készülődést a másnapi
utazásra Cornwallba, kidobálta a romlandó dolgokat a hűtőből, szendvicseket
csinált az útra; meghallgatta a híreket, amelyből megtudta, hogy aznap
hárman is meghaltak a rossz idő következtében; becsomagolt a



málhazsákjába; megnézte az e-mailjeit, és beállította az automatikus választ,
hogy nincs az irodában, minden lehetséges ügyfelet átirányított Pathez, majd
ellenőrizte a beosztást, hogy biztos legyen benne, hozzá van igazítva ahhoz,
hogy ő kiesik a munkából. Közben végig nyitva tartotta a fülét, hátha jön egy
üzenet Robintól a telefonjára. De nem jött.

Végül este nyolckor, amikor épp vacsorát készített (úgy érezte,
megérdemli az egész napos másnaposság és kemény munka után), rezegni
kezdett a telefonja. Az asztal túloldaláról látta, hogy három hosszú üzenet is
érkezett egymás után. Mivel tudta, hogy Strike másnap elutazik, és fogalma
sincs, mikor is jön vissza, Robin, úgy tűnik, maga kezdeményezte a békülést,
ahogy a nők szokták is, mindenféle sérelmeinek részletezésével. Megnyitotta
az első üzenetet, nagylelkűen felkészült rá, hogy szinte bármilyen
feltételekkel elfogadja a békét; és csak ekkor látta, hogy az üzenet egy
ismeretlen számról jött.
 

Azt hittem, ma van Valentin-nap, de csak most látom, hogy ma 15-e van. Annyi gyógyszert
nyomtak itt belém h a saját nevemre is alig emlékszem. Megint egy ilyen helyen vagyok. Ez nem
az én telefonom. Van itt egy másik nő, aki már tarthat magánál telefont és kölcsönadta. A tiéd az
egyetlen telefonszám, amit tudok fejből. Miért nem változtattad meg? Miattam, vagy ez csak az én
hiúságom? Úgy be vagyok gyógyszerezve h alig érzek vmit, de azt tudom, h szeretlek. Vajon
mekkora adagot kell belém nyomjanak, h azt is elfelejtsem. Gondolom, az mrá mge is ölne.

 
A következő üzenet ugyanarról a számról jött:
 

Hgyo töltötted a valentin napot. Dugtál? Én részben azért vagyok itt mert nem akarok dugni.
Nem bírom elviselni ha hozzám ér és tudom h még akar gyereket. Inkább meghalok de többet
nem. Igazából inkább meghalnék mint a legtöbb dolog. De ezt te is tudod rólam. Látlak még
valaha? Bejöhetnél ide meglátogatni. Ma elképzeltem h besétálsz, mint én amikor a lábadat.
Elképzeltem ahogy közlöd velük h engedjenek ki mert szeretsz és gondoskodsz rólam. Sírtam is és

 
És tovább a harmadik üzenetre:
 

a pszichiáter örült h sírni lát mert ezek szeretik az érzelmeket. A teljes címet nem tudom de az a
neve h Symonds House.
Szeretlek ne felejts el akármi is lesz velem. Szeretlek.

 
Egy negyedik, utolsó üzenet is jött még:
 

Charlotte, ha nem lenne nyilvánvaló.
 
Strike kétszer is végigolvasta az egészet. Aztán lehunyta a szemét, és mint
több millió embertársának, az jutott eszébe, vajon miért nem jönnek a bajok
soha egyenként, miért mindig csőstül, hogy az ember minden egyes csapással



egyre bizonytalanabbul álljon a lábán.
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Ó, szép lovaghölgy, legjobb mind között,
csituljon lelkedben a förgeteg,

a düh úgy jó, ha messze költözött,
s ha lángod táplál s nem vad szörnyeteg,

add néki meg kegyed…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Robin nagy megkönnyebbülésére a három vendége másnap reggel korán kelt,
mert szerettek volna egy teljes értékű napot eltölteni Londonban. A vacsora
után, amelyre Robin magában a Rémálom-vacsora szókapcsolatot kezdte
használni, mindannyian nagyon visszafogottan viselkedtek. Robin rettegett
Courtney könnyes szemű bocsánatért esedezésétől, ezért inkább valami
vidám, eleven módon reagált rá, bár a legkevésbé sem érezte így magát; aztán
tanácsokat adott nekik, hol tudnak olcsón ebédelni, hol láthatnak érdekes
dolgokat, majd búcsút is vett tőlük. Mivel a következő éjszakán Elinor Dean
megfigyelésére volt beosztva, adott Jonathannek egy pótkulcsot, és nem
nagyon érezte rosszul magát a gondolatra, hogy valószínűleg még mindig
Stoke Newingtonban ül majd, amikor a három egyetemista visszaindul
Manchesterbe, mert egy vasárnap délelőtti vonatot akartak elcsípni.

Mivel Maxszel sem akart egyedül maradni, hátha a férfi boncolgatni
szeretné az előző estét, Robin az egész napot önkéntesen elvonulva töltötte a
szobájában. Tovább dolgozott a laptopján, és igyekezett kizárni a fejéből a
Strike iránti düh fel-felhorgadó hullámait, a folyton fenyegető könnyeket. De
akármennyire is próbált arra koncentrálni, hogy kiderítse, kik is éltek a
Jerusalem Passage házaiban Margot eltűnésekor, a gondolatai így is mindig
visszatértek a társához.

Az a legkevésbé sem lepte meg, hogy nem hallott Strike felől, de
elhatározta, azt aztán lesheti, hogy majd ő kezdeményez. Egyetlen szót sem



tudott volna jó szívvel visszavonni abból, amit mondott neki, miután
végignézte, ahogy a járda mellé okádik, mert elege volt belőle, hogy Strike
úgy veszi készpénznek őt, hogy még csak nem is látja, hogy ezt teszi.

De ahogy telt a délután, és az ablakon át látta, hogy kint továbbra is esik az
eső, annak ellenére is, hogy közel sem volt olyan részeg tegnap, mint Strike,
Robin is tompa fejfájással kezdett küszködni. Valahányszor eszébe jutott a
tegnap esti vacsora, meg mindaz, amit Strike-nak kiabált az utcán, egyszerre
hasított bele valami gyötrelmes érzés, meg az eddigi düh is. Bár tudna sírni,
kívánta, de valami szorítás a mellkasában nem engedte. Újra és újra
felfortyant benne a méreg, ahogy eszébe jutott a vendégekkel kötekedő,
részeg Strike, de aztán azon kapta magát, hogy fejben megint végigmegy
Courtney és Kyle érvelésén. Biztos volt benne, hogy az egyetemisták egyike
sem került soha kapcsolatba olyan rettenetes dolgokkal, mint ő, nem is csak a
kollégium sötét lépcsőházában, hanem a Strike-kal való munkája során:
összevert nőkkel, megerőszakolt kislányokkal, a halállal. Nem akarták ők
hallani Strike sztorijait, mert annyival megnyugtatóbb volt a gondolat, hogy
pusztán a nyelv segítségével megjavítható a világ. De ettől még semmivel
sem tűnt fel jobb színben a szemében a társa, sőt, most már magára is
haragudott, amiért egyetért vele. Strike csak bele akart kötni valakibe vagy
valamibe, és ennek ő, Robin itta meg a levét.

Kényszerítette magát, hogy tovább dolgozzon, mert a munka maradt az
egyetlen állandó, ez volt a megváltás. Este nyolcra alaposan átnézte az
interneten elérhető adatbázisokat, és meglehetősen biztos volt benne, hogy a
Jerusalem Passage jelenlegi lakói közül senki nem él ott több mint negyven
éve. Ekkorra viszont már olyan éhes volt, hogy tényleg muszáj volt ennie
valamit, márpedig attól félt, ez óhatatlanul azzal jár, hogy találkoznia kell
Maxszel, és beszélnie Strike-ról.

Így is volt: a nappaliba felérve ott találta Maxet, aki Wolfganggal az
ölében épp tévézett. Amint meglátta, lenémította a híradót, és Robinnak
rögtön összefacsarodott a gyomra.

– Jó estét!
– Hahó! – köszönt vissza. – Csinálok valami ennivalót, kér?
– Maradt egy kicsi a tegnapiból, ha szeretné.
– Hogyhogy, Strike nem ette meg az egészet?
Azért említette inkább ő először, hogy legyen csak túl rajta. Látta Maxen,

hogy van mondanivalója.
– Nem – felelte a férfi. Letette maga mellé a kanapéra az álmos



Wolfgangot, felállt, és a konyhapulthoz ment. – Megmelegítem magának.
– Nem kell, én is meg tu…
De Max mégis megmelegítette neki, és amikor Robin leült az asztalhoz a

vacsorájával meg egy itallal, leült ő is vele egy sörrel a kezében. Ez merőben
szokatlan volt, Robin hirtelen nyugtalannak is érezte magát. Vajon most
valami kellemetlen bejelentéshez igyekszik előkészíteni a terepet? Csak nem
döntött úgy Max végül mégis, hogy eladja a lakást?

– Még nem meséltem magának, hogy kerültem én egy ilyen jó kis kecóba,
ugye? – kérdezte.

– Nem… – felelte óvatosan a lány.
– Kaptam egy nagyobb összeget öt évvel ezelőtt. Orvosi műhibaper.
– Ó! – nézett nagyot Robin.
Egy darabig egyikük sem szólt, aztán Max elmosolyodott.
– Erre általában azt szokták mondani, hogy „úristen, mi történt?” De maga

nem faggatózik, ugye? Ezt már észrevettem. Nem kérdezget sokat.
– Hát, a munkám során olyan sokat kell úgyis – mondta Robin.
De igazából nem ezért nem kérdezte soha Maxet a pénzügyeiről, és most

sem ezért nem kérdezte meg, mi volt a baj az egészségével vagy a kezeléssel,
amit kapott. Robin saját múltjában túl sok minden rejtőzött, amelyről nem
szeretett volna végeláthatatlan kérdésekre válaszolgatni, ezért aztán ő maga
sem kellemetlenkedett ezzel másoknál.

– Hét éve voltak ilyen szívzörejeim – kezdte Max, miközben elmélyülten a
sör címkéjét tanulmányozta. – Aritmia. Elküldtek egy szívspecialistához, az
pedig megműtött: felnyitottak, és eltávolították a szívemből a szinuszcsomót.
Maga valószínűleg nem is tudja, mi az – pillantott fel Robinra, aki megrázta a
fejét. – Én sem tudtam, amíg el nem cseszték az enyémet. Gyakorlatilag ez
azt jelenti, hogy a szívem most már nem tud magától verni. A végén
pacemakert kellett beépíteniük.

– Jaj! – nézett rá Robin. Egy darab marhahús lógott a villájáról, ami
megállt a levegőben.

– És az volt benne a legszebb – folytatta Max –, hogy egyáltalán nem is
lett volna az egészre szükség. Semmi baja nem volt a szinuszcsomómnak.
Mint kiderült, egyáltalán nem is volt pitvari tachycardiám. Csak lámpaláz
volt az egész.

– Hát én… Max, annyira sajnálom!
– Ja, hát, nem volt nagyon jó – bólintott a férfi, és kortyolt egy kicsit a

söréből. – Két szükségtelen, nyitott szívműtét, végtelen szövődmények…



Elvesztettem munkákat, négy évig voltam munkanélküli, és még mindig
antidepresszánst szedek. Matthew azt mondta, egyszerűen muszáj jogi
lépéseket tennem az orvosok ellen. Én magam valószínűleg nem kezdtem
volna bele, ha nem nyaggat. Ügyvédi díjak! Rengeteg stressz! De a végén
megnyertem, jó sok pénzt kaptam, ő pedig meggyőzött, hogy fektessem
valami rendes ingatlanba az egészet. Matthew ügyvéd, jó sokat keres.
Mindegy, szóval végül megvettük ezt a lakást.

Max kisimította az arcából a sűrű, szőke haját, és lepillantott Wolfgangra,
aki odatrappolt az asztalhoz, hogy még egyszer kiélvezhesse a marhahús
illatát.

– Egy héttel azután, hogy beköltöztünk, leültetett, és elmondta, hogy
elköltözik. Jóformán meg se száradt a tinta a hitelszerződésen. Azt mondta,
hogy nagyon küzdött a dolog ellen, mert lojális akart hozzám lenni, merthogy
mi mindenen mentem keresztül, de tovább már nem tudja letagadni az
érzéseit. Azt mondta… – folytatta Max üres kis mosollyal –, rájött, hogy a
sajnálat nem szerelem. És hogy azt szeretné, ha megtartanám a lakást, nem
akarta, hogy kifizessem neki a részét… nem mintha ki tudtam volna. Szóval
egyszerűen átíratta rám. Nyilván azért, hogy ne érezzen olyan bűntudatot.
Aztán ment Tiagóhoz. Az az új pasi, brazil. Étterme van.

– Hát ez… – mondta halkan Robin – egészen pokolinak hangzik.
– Igen, az volt… és már tényleg nem kéne követnem a rohadt

Instagramjukat! – Max óriásit sóhajtott, és szórakozottan megdörzsölte az
inge alatt a mellkasán a hegeket. – Nyilván eszembe jutott, hogy egyszerűen
eladom, de hát alig laktunk itt együtt, szóval nem igazán kötődik ide annyi
emlék… Nem volt energiám, hogy megint végigcsináljam a lakáskeresést, a
költözést, szóval maradtam itt, és nagy küszködve fizettem a hitelt minden
hónapban.

Robin már gondolta, miért is mondja el neki ezt Max, és a megérzése be is
igazolódott. A férfi egyenesen ránézett, és kimondta:

– Mindegy, szóval csak azt akartam mondani, hogy nagyon sajnálom, ami
magával történt. Fogalmam sem volt róla. Ilsa csak annyit mondott, volt már,
hogy fegyvert fogtak magára…

– Ja, hát nem akkor erőszakoltak meg! – vágta rá Robin, és Max
nyilvánvaló meglepetésére még el is nevette magát. Biztos csak a fáradtság
tette, de megkönnyebbülés volt valami sötét komédiai elemet is találni a
rettenetes dolgok felsorolásában, amelyeket az emberek egymással tesznek,
hiába nem volt egyetlen részlet sem vicces: sem Max elkínzott szíve, sem az



ő rémálmaiban fel-felbukkanó gorillaálarc. – Nem, az tíz évvel ezelőtt történt.
Azért hagytam abba az egyetemet.

– A mindenit! – nézett rá Max.
– Igen – bólintott Robin, és mintha Max szavait visszhangozná, hozzátette:

– Hát nem volt nagyon jó.
– És akkor a késes dolog az mikor történt? – érdeklődött Max, a

tekintetével a lány alkarját vizsgálva. Robin ismét felnevetett. Mert mégis, mi
mást csinált volna?

– Az csak néhány éve.
– Már Strike-nak dolgozott?
– Igen – felelte Robin, és már nem nevetett. – Figyeljen, a tegnap estéről…
– Én jól éreztem magam – szakította félbe Max.
– Ezt nem mondja komolyan!
– De teljesen komolyan mondom. Nagyon hasznos volt a figurám

felépítéséhez. Van ebben a pasasban valami rendes nagydarab, nem
lacafacázós energia, nem?

– Úgy érti, hogy faszfejként viselkedik?
Most Max nevetett, aztán vállat vont.
– Józanul nagyon más?
– Igen – vágta rá Robin. – Vagyis… nem is tudom. Nem akkora faszfej. –

És mielőtt Max tovább kérdezgethette volna a társáról, gyorsan hozzátette: –
De a maga főztjét jól ítélte meg, fantasztikus volt! Nagyon köszönöm, ez
most nagyon kellett.

Robin elmosogatott, aztán lement a szobájába, lezuhanyozott, és nekiállt
felöltözni a megfigyeléssel töltendő éjszakához. Még volt egy órája, amíg át
kell vennie Hutchinstól, így visszaült az ágyára, és szórakozottan Paul
Satchwell nevének variációit kezdte pötyögni a Google-be. Paul L.
Satchwell. LP Satchwell. Paul Leonard Satchwell. Leo Paul Satchwell.

Csörgött a telefonja. Lepillantott rá: Strike volt az. Néhány pillanatnyi
habozás után fel is vette, de nem szólt semmit.

– Robin?
– Igen.
– Tud most beszélni?
– Igen – mondta megint. A szíve a szokottnál jóval gyorsabban kalapált,

ahogy fintorogva felnézett a mennyezetre.
– Azért hívom, hogy bocsánatot kérjek.
Robin annyira meglepődött, hogy másodpercekig nem tudott szólni. Aztán



megköszörülte a torkát, és megkérdezte:
– És emlékszik egyáltalán, hogy miért kér bocsánatot?
– Ööö… igen, azt hiszem – válaszolta Strike. – Én… hát, nem akartam én

azt felhozni. Tudhattam volna, hogy nem olyasmi ez, amit maga
vacsoraasztalnál akar megbeszélni. Csak nem gondolkodtam.

Robin szeméből végre megindultak a könnyek.
– Jól van – nyögte ki. Igyekezett fesztelenül kimondani.
– És azt is sajnálom, hogy goromba voltam az öccsével meg a barátaival.
– Köszönöm – mondta Robin.
Hallgattak mindketten. Kint esett az eső. Aztán Strike szólalt meg először:
– Ilsától hallott valamit?
– Nem – sóhajtott Robin. – És maga Nicktől?
– Nem.
Megint hallgattak.
– Na, akkor rendben vagyunk, ugye? – kérdezte Strike.
– Igen – felelte Robin. De vajon tényleg így van-e?
– Ha készpénznek vettem magát – folytatta Strike –, hát sajnálom. Maga a

legjobb emberem.
– Ó, az istenit már, Strike! – Robin most már nem is próbált úgy tenni,

mintha nem sírna, és nagy horkanással szívta vissza a könnyeit.
– Mi az?
– Hát csak maga olyan… olyan szörnyen dühítő!
– Most miért?
– Hogy ezt mondja. És pont most!
– Hát nem most mondtam először!
– De, pontosan most mondta először.
– Másoknak már mondtam!
– Na jó. – Robin már egyszerre nevetett és sírt, és közben nyúlt a papír

zsebkendőért. – De azt azért belátja, hogy az nem teljesen ugyanaz, mintha
nekem mondta volna?

– Igen, gondolom – felelte Strike. – Most, hogy mondja.
A műanyag tetejű kis konyhai asztalánál ülve cigarettázott, a padlásszoba

ablakából pedig látszott a végeérhetetlen eső. Valahogy Charlotte üzeneteitől
rádöbbent, hogy fel kell hívnia Robint, hogy ki kell vele békülnie, mielőtt
elindul le Cornwallba, Joanhoz. Most pedig máris úgy hatott rá a lány hangja,
a nevetése, ahogy általában szokott: egy icipicit kevésbé rettenetes lett tőle
minden.



– Mikor indul? – kérdezte Robin a szemét törölgetve.
– Holnap reggel nyolckor. Az autókölcsönzőnél találkozunk Lucyvel.

Szereztem egy terepjárót.
– Hát, legyenek óvatosak! – tanácsolta Robin. A híradóban hallott a három

emberről, akik utazás közben haltak meg a nagy szélben-árvízben.
– Ja. Hát nem mondom, hogy nem örülnék, ha maga vezetne. Lucy

rohadtul rettenetes sofőr.
– Jó, most már abbahagyhatja a hízelgést, már megbocsátottam!
– Komolyan mondom! – felelte Strike, és csak nézte a könyörtelenül

zuhogó esőt.
– Gondolja, hogy sikerül lejutniuk?
– Hát lehet, hogy nem végig a terepjáróval. De Polworth készen áll, hogy

megmentsen. És ő tud csónakot is szerezni. De hát muszáj mennünk. Joannak
talán csak napjai vannak hátra.

– Hát drukkolok maguknak – mondta Robin. – Minden erőmmel.
– Köszönöm, Robin! Akkor majd hívjuk egymást.
Miután Strike letette, Robin csak ült egy ideig, és élvezte ezt a hirtelen jött

könnyedségérzést, amely most eltöltötte. Aztán maga elé húzta a laptopját,
hogy lecsukja, mielőtt elindul az egész éjszakás megfigyelésre a Land
Roverrel. Mintegy mellékesen, valahogy úgy, mint ahogy az ember még
egyszer eldobja a kockát, mielőtt feláll a játékasztaltól, beírta a Google-be,
hogy „Paul Satchwell festő”.
 

… Paul Satchwell festő… karrierjének nagy részében egy görög szigeten…

 
– Mi van? – nyögte ki hangosan Robin, mintha a laptop mondott volna
valamin. Rákattintott a találatra, és a képernyőn a Leamington Spa-i Múzeum
és Galéria honlapja jelent meg. Ezzel még nem találkozott, amióta Satchwell
után kutakodott. Ez az oldal vagy most került fel, vagy most módosították.
 

Időszakos kiállítás: 2014. márc. 3−7.
Helyi festők
A Leamington Spa-i Múzeum és Galéria ad otthont a warwickshire-i festők munkáit bemutató időszakos
kiállításnak. A belépés díjtalan.

 
Robin lejjebb görgetett az oldalon, el mindenféle festők arcképei mellett, míg
meg nem látta.

Kétséget kizáróan ugyanaz a férfi volt. Az arca lehet, hogy barnára
cserzett, ráncos, a fogai is besárgultak, sűrű, göndör haja megőszült és meg is



ritkult, de még most is a válláig ért, és a nyitott ingéből kilátszott a sűrű, ősz
mellszőrzet.
 

Paul Satchwell festőművész Leamington Spában született, Warwickban nőtt fel, és karrierjének nagy
részében egy görög szigeten, Kószon élt. Paul főleg olajjal dolgozik, s a jelentős görög hatást mutató
mítoszábrázolásainak érzéki vonal- és színhasználatával ősi félelmekkel való szembenézésre,
előítéleteik megvizsgálására ösztönzi nézőit…
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Te nagy gyötrelmeknek mély tengere,
hol gyönge bárkámat viszi a szél,
az enyhek öble már jó messzire,

s kegyetlen hullámok haragja kél,
hogy mélybe húzva magaddal vigyél,

miért félemlíted meg éltem?

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A viharok után maradt belvíz, az eső meg az orkán erejű szél, amelyekkel
szembekerültek, persze igaziak voltak, Strike és Lucy azonban valahogy
furcsán álomszerűnek érezték a küzdelmet az elemekkel az úton St.
Mawesba. Mindketten tudták, hogy az út végén a halál várja őket, és
mindketten elhatározták azt is, hogy ha sikerül úgy odaérniük, hogy Joan még
életben van, akkor ott maradnak vele, míg meg nem hal.

Hajladoztak, ropogtak a fák mellettük az autópálya szélén. Időnként
hatalmasra szétterjeszkedő tavakat kellett kikerülniük ott, ahol korábban még
szántóföldek voltak, és ezek több mérföldes kerülőket kényszerítettek rájuk.
Kétszer is megállították őket egy-egy útzárnál, ahol az ingerült rendőrök azt
javasolták, forduljanak vissza. De ők nem adták fel, olyan is volt, hogy ötven
mérföldes kerülővel alig tizenöt mérföldet jutottak előre, meghallgattak
minden időjárás-jelentést a rádióban, és egyre biztosabbak lettek benne, hogy
el fognak érni egy pontra, ahol ott kell majd hagyniuk a kocsit. Verte az eső
az autót, a nagy szél fel-felkapta az ablaktörlőket a szélvédőről, ők pedig
váltva vezettek, egyetlen céllal, ideiglenesen félretéve minden más
aggodalmat.

Strike nagy örömmel és meglepetéssel tapasztalta, hogy a válsághelyzetben
egy egészen más Lucy jelent meg, ahogy a betegség Joanból is egy másféle
embert hozott elő. A húga kizárólag a végrehajtandó feladatra koncentrált.



Még vezetni is máshogy vezetett, hogy a hátsó ülésen nem ült ott a három
hangos kisfia, nem veszekedtek, nem verték egymást, ha az út húsz percnél
tovább tartott. Strike már el is felejtette, milyen hatékony, milyen praktikus is
tud lenni Lucy, milyen türelmes, milyen eltökélt. Higgadt határozottsága csak
akkor tört meg, amikor St. Mawestól harminc mérföldre végleg képtelenek
voltak továbbmenni, mert az árvíz és a kidőlt fák teljesen járhatatlanná tették
az utat.

Amíg Lucy a kormánykerékre borulva zokogott, Strike kiszállt a
terepjáróból, és megállt egy fa alatt, itt pedig, a folyamatosan zuhogó esőtől
védve és megragadva az alkalmat a dohányzásra, felhívta Dave Polwortht, aki
felkészülten várta, kell-e nekik segíteni.

– Igen, gondoltuk is, hogy ott már mindenképp meg kell állnotok – felelte
Polworth, miután Strike elmondta, hol akadtak el.

– Ki az a „mi”?
– Hát ezt kurvára nem tudom egyedül csinálni, Diddy, ugye nem

gondolod? Ott leszünk egy órán belül. Várjatok meg a kocsiban!
És ahogy ígérte is, egy órával később az egyre sűrűsödő sötétből fel is tűnt

Dave Polworth meg öt másik férfi, akik közül ketten a helyi életmentők
kötelékében szolgáltak, hárman pedig Strike régi iskolatársai voltak. A
vízálló ruhába öltözött férfiak hoztak csizmanadrágokat is a legrosszabb
szakaszokhoz, és rögtön a vállukra is kapták Strike és Lucy csomagjait. A
terepjárót leparkolták egy mellékutcában, majd elindultak gyalog.

Strike lábcsonkjának vége fájdalmasan kidörzsölődött, pedig még két órája
sem voltak úton a sáros földeken, a csúszós aszfalton. Hamarosan félre kellett
tennie a büszkeségét, és hagyni, hogy két régi iskolatársa támogassa két
oldalról. Már leszállt az éjszakai sötét, mire elérték a két csónakot, amelyeket
Polworth hozott az elárasztott mezőn való átkeléshez. Az evezőkkel időnként
húzták a vizet, máskor csak tolták velük előre a csónakot, így haladtak előre
viharlámpák és iránytűk segítségével.

Polworth minden barátját és ismerősét mozgósította, hogy Strike és Lucy
át tudjon kelni a viharvert félszigeten. Több mérföldet is egy traktorral húzott
pótkocsin tettek meg, de egyes helyeken muszáj volt majd egyméternyi jeges
vízen átgázolni, és itt az aprócska Lucy a legnagyobb termetű életmentő fickó
hátára kapaszkodott.

Négy órával azután értek St. Mawesba, hogy a terepjárót otthagyták. Ted
és Joan kapujában a két testvér minden segítőt egyenként megölelt.

– Ne kezdd! – szólt rá Polworth, ahogy a kimerült, minden tagjában sajgó



Strike már próbálta volna szavakba önteni a kimondhatatlant. – Nyomás
befelé, különben mi a picsa értelme volt az egésznek?

Ted, akit útközben is rendszeresen tudósítottak, pizsamában várta őket a
hátsó ajtónál, ráncos arca mély barázdáiban csorogtak a könnyek.

– Hát sose gondoltam volna, hogy tényleg ideértek! – ismételgette,
miközben teát főzött nekik. – Sose gondoltam volna!

– És hogy van? – érdeklődött az átfagyva remegő Lucy, amikor már
mindhárman a konyhában ültek, a kezükben teáscsészékkel, és pirítóst ettek.

– Ma tudott enni egy kis levest – felelte Ted. – Még mindig… nagyon
sokat alszik most. De amikor fent van, akkor szeret beszélgetni. De hogy
milyen boldog lesz, ha látja, hogy itt vagytok!

Az innentől kezdődő napokban ugyanaz a fura, időtlen érzés járta át őket,
mint útközben. Strike lábcsonkját annyira kidörzsölte a fájdalmas menetelés,
hogy az első napokban fel sem csatolta a műlábát, és ugrálva, a székek
támlájába, falakra támaszkodva közlekedett a kis házban. Robin e-mailjeit a
nyomozóiroda ügyeiről mindig elolvasta, és válaszolt is rájuk; de mintha ezek
a hírek valami Londonnál jóval távolabbi helyről érkeztek volna.

Joan most már egészen madárszerűen törékeny volt, látszottak a csontjai az
áttetsző bőr alatt. Egyértelművé tette, hogy otthon szeretne meghalni, nem
pedig a trurói kórházban, így hát az apró, összetöpörödött asszony ott feküdt
a hálószoba nagy részét elfoglaló kétszemélyes ágyban, amelyet még arra
vettek, hogy elférjen benne a valaha magas, egészséges, izmos Ted, a Királyi
Katonai Rendőrség volt tisztje, később pedig a helyi életmentők szilárd
bástyája is.

Napközben Strike, Ted és Lucy felváltva ültek Joan ágya mellett, mert akár
ébren volt, akár aludt, szerette tudni, hogy valamelyikük ott van a közelében.
Kerenza délelőtt és délután is eljött, a család tagjai egyedül ilyenkor hagyták
el a szobát. Joan most már nem tudta lenyelni a gyógyszereket, így Kerenza
injekcióban adta be neki a morfiumot. Strike tudta, hogy ilyenkor meg is
mosdatta a nagynénjét és más, még intimebb dolgokban is segítségére volt:
az amputációja utáni hosszú lábadozási időszak után nagyon is jól
emlékezett, mi mindent kell az ápolóknak megtenniük. A kedves, szorgalmas,
humánus Kerenza azon nagyon kevesek egyike lett, akiket Strike örömmel
fogadott a huzatos kis konyhában.

És Joan még mindig kitartott. Három nap is eltelt az érkezésük óta, aztán
négy. Joan már szinte mindig aludt, de még mindig kapaszkodott az életbe.

– Ez miattatok van – jelentette ki Ted. – Nem akar addig elmenni, amíg ti



itt vagytok.
Strike lassan már kezdett félni az akkora csendektől, amelyekhez túl

kicsinek bizonyult az emberi hang. Az idegei pattanásig feszültek a
teáskanalak folyamatos csilingelésétől – állandóan teáztak, hogy valamit
lehessen csinálni; Ted bácsikája könnyeitől, amelyeknek akkor engedett, ha
azt hitte, nem látja senki, meg a jó szándékú szomszédok fojtott hangú
érdeklődéseitől is.

Az ötödik napon megérkezett Lucy férje, Greg is a három fiúval. A
házaspár megvitatta, mennyire jó ötlet kikérni a fiúkat az iskolából, és
kockáztatni a továbbra is nehéz utat (bár a viharok végre csendesülni
látszottak), de Lucy már nem bírta tovább nélkülük. Amikor megérkeztek, a
fiúk a kocsitól rögtön az anyjukhoz szaladtak, és az egész család
összeölelkezett; Strike és Ted pedig nézték, összefogta őket külön
magányosságuk – az agglegény a hamarosan özveggyé váló nagybátyja
mellett. A fiúkat aztán felkísérték Joan szobájába, hogy meglátogassák, ő
pedig mindegyikre rá tudott még mosolyogni. Utána még Luke is csendesebb
volt, Jack pedig el is sírta magát.

Most már mindkét vendégszobára szükség volt az újonnan érkezettek
elszállásolásához, így Strike szó nélkül visszatért a kanapéra aludni.

– Elég szarul nézel ki – jegyezte meg szokott őszinteségével Polworth a
hatodik napon, és Strike, aki a lószőr kanapén éjjel óránként felébredt,
valóban szarul is érezte magát. – Menjünk, igyunk egy sört!

– Jöhetek én is? – kérdezte reménykedve Jack. Újabban inkább Strike
körül sertepertélt, és nem az apja körül, amíg Lucy fent volt az emeleten Joan
ágya mellett.

– Ha apád megengedi, jöhetsz – felelte Strike.
Greg ekkor épp a kertben mászkált körbe-körbe, a telefonját a fülére

szorítva: egy konferenciahívást igyekezett figyelemmel követni a londoni
irodával. Luke és Adam körülötte fociztak. Greg felemelt hüvelykujjal
megadta az engedélyt.

Így aztán Strike, Polworth és Jack együtt sétáltak be St. Mawesba. Bár az
ég még mindig sötét volt, az utak pedig nedvesek, legalább a szél elállt. Épp
leértek a tengerpartra, amikor csöngött Strike telefonja. Menet közben
felvette.

– Strike.
– Itt Shanker. Megkaptam a üzeneted!
– Azt tíz nappal ezelőtt hagytam – jegyezte meg Strike.



– Elfoglalt vótam, te hálátlan szar!
– Bocs – felelte Strike.
Intett a többieknek, hogy menjenek csak előre, ő meg megint megállt a

tengerparti fal mellett, nézte a zöldes-szürkés tengert, a homályos láthatárt.
– Na kicsit körbekérdeztem – kezdte Shanker –, de nem fogol tudni

rájönni, ki vót az a csaj, Bunsen. A filmbe’. Nem tudja senki. De biztos
valami kibaszottú’ durvát csináhatott, ha eztet kapta.

– Gondolod, hogy megérdemelte? – kérdezte Strike, és közben a nyugodt
tengert kémlelte. Most egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ami olyan erővel
tud rázúdulni a városra, mint nem is olyan rég.

– Há’ nem azt mondom én, hogy megérdemelte… hanem hogy még
Mocsok Ricci se nagyon csinát ilyesmit – felelte türelmetlenül Shanker. – Mi
van, te magánba’ vagy?

– Hogy mi?
– Há’ hol a faszba’ vagy? Nincs semmi zaj!
– Ja! Cornwallban.
Strike egy pillanatig azt hitte, Shanker most megkérdezi, az meg hol van.

Shanker annyira semmit sem tudott a Londonon kívüli világról, hogy az már
szinte lenyűgöző volt.

– Mi a faszt csinász Cornwallba’?
– A nagynéném haldoklik.
– Óbazmeg – mondta Shanker. – Sajnálom.
– Na és hol van most?
– Ki hol van?
– Hát Ricci.
– Otthonba’. Mondtam má’ neked.
– Jól van. Kösz, hogy megpróbáltad, Shanker, értékelem.
Talán most először Shanker kiabált a telefonba, hogy Strike nehogy

letegye.
– Hé, hé!
– Mi az? – emelte a füléhez megint a készüléket Strike.
– Minek akarod tudni, hol van? Nehogy odamenjé’ nekem beszélni

Riccivel! Ezt mos’ befejezted!
– Még nem fejeztem be – hunyorgott Strike a tengerről jövő szellőben. –

Még nem derítettem ki, mi történt a doktornővel.
– Appicsába már! Há’ azt akarod, hogy szétlőjék a kurva fejedet?
– Na viszlát, Shanker! – felelte Strike, és még mielőtt a régi barátja bármit



mondhatott volna, letette és le is némította a telefont.
Polworth már ott ült egy asztalnál Jackkel, amikor Strike belépett a

Victoryba, előttük két sör és egy kóla.
– Épp most mondom Jacknek – fordult Strike-hoz Polworth, ahogy ő is

leült. – Hát nem? – nézett a fiúra, aki ragyogó képpel bólogatott. – Hogy
majd mikor nagyobb lesz, tudja. Hogy ez a törzshelye.

– Egy kocsma háromszáz mérföldre onnan, ahol lakik?
– Cornwallban született! Most mondta!
– Ja persze – bólintott Strike. – Hát ezt elfelejtettem.
A család épp Tedéknél volt látogatóban, amikor Lucy, egy hónappal a kiírt

idő előtt, vajúdni kezdett. Jack ugyanabban a trurói kórházban született, ahol
Strike is.

– És anyád oldaláról Nancarrow vagy – folytatta Polworth Jack oktatását,
aki nagyon élvezte ezt a kitüntetett figyelmet. – Szóval cornwalli vagy,
tősgyökeres cornwalli!

Polworth most Strike-hoz fordult:
– Na és ki volt a nagyságos úr a telefonban? Idáig hallottuk a londoni

kiejtését!
– Egy Shanker nevű pasas – felelte Strike. – Már meséltem neked róla.

Anyám szedte össze az utcán egyszer, meg volt késelve. Aztán örökbe
fogadott minket.

Strike ivott egy kortyot a söréből, és elgondolkodott, vajon hogy jönne ki
egymással Polworth és Shanker, már ha igen valószínűtlen módon valaha
találkoznának. Azt gondolta, lehet, hogy összeverekednének. Úgy tűnt neki,
ezek ketten két egészen más kirakós darabkái: nincs köztük semmilyen
kapcsolat. A késelésre való hivatkozás hallatán Polworth Jackre pillantott, de
Strike csak lerakta a sörét, és megjegyezte:

– Miatta ne aggódj, ő Vörössapkás akar lenni, mint én meg Ted.
Jacknek megint felragyogott az arca. Remekül érezte itt magát.
– Megkóstolhatom a sört? – kérdezte a nagybátyját.
– Azért ne told túl! – szólt vissza Strike.
– Ezt nézd meg! – mutatott Polworth egy cikkre az újságban, amit épp

elvett az asztalról. – Westminster próbál erősködni a skótokkal, akkur…
Strike megköszörülte a torkát. Jack nevetgélt kicsit.
– Bocs – mondta Polworth. – Na de ne már! Hogy azt mondják nekik, nem

tarthatják meg a fontot, ha a függetlenségre szavaznak! Jó hogy megtartják a
fontot! Mindenkinek ez az érdeke…



További tíz percig beszélt ezután a kis népek nacionalizmusáról, a skót és
cornwalli függetlenség melletti nyilvánvaló érvekről, és hogy mekkora
idióták azok, akik ellenzik ezt; végül Jack már üveges tekintettel bámult,
Strike pedig végső megoldásként inkább a focira terelte a szót. Ahogy előre is
látta, az Arsenal vesztett a tavalyi bajnok Bayern München ellen, és semmi
kétsége nem volt, hogy a visszavágón végleg ki is esik. Teddel együtt nézték
a meccset, és egész jól tettették, hogy érdekli is őket az eredmény. Strike
hagyta, hogy Polworth is mondjon egy rosszalló megjegyzést a
szabálytalanságra, amiért Szczęsnyt kiállították, és a politika szerencsére
elfelejtődött.

Strike-nak aznap este még eszébe jutott Polworth, ahogy megint ott hevert
a sötétben a lószőr kanapén, és nem tudott elaludni. Most már volt valami
lázas is ebben a fáradtságban, és ezt csak súlyosbította a sajgás az egész
testében, az ittlét folyamatos feszültsége: a túl sok ember a házban, a
várakozás, hogy az aprócska test az emeleten végül megadja magát.

Ebben a szinte lázas állapotban összevissza kavarogtak a gondolatok a
fejében. Kategóriákra gondolt és határvonalakra, amelyeket meg akarunk
alkotni és aztán betartatni, meg amelyekből ki akarunk törni, le akarjuk
rombolni őket. Eszébe jutott az a fanatikus csillogás Polworth szemében,
ahogy szigorúbb elhatárolást követelt az országa meg Anglia többi része
között. Az asztrológia hamis csoportosításain gondolkodva aludt el, és
Ledáról álmodott, ahogy réges-rég a norfolki kommunában leosztja a tarot-
ját.

Hajnali ötkor a saját teste sajgására ébredt. Mivel tudta, hogy hamarosan
felkel Ted is, kikászálódott az ágyból és felöltözött, hogy át tudja venni a
virrasztást Joan ágya mellett, amíg a nagybátyja megreggelizik.

És valóban, amint meghallotta Strike lépteit a lépcső felső végén, Ted ki is
lépett a hálóból a fürdőköpenyében.

– Csináltam teát – suttogta Strike. – Ott van a kannában a konyhában. Most
bemegyek én hozzá kicsit.

– Jó gyerek vagy – suttogta vissza Ted, és meglapogatta Strike karját. –
Most alszik, de négykor beszélgettem vele kicsit. Ennyit már napok óta nem
beszélt.

Úgy tűnt, felvidította, hogy beszélgethetett a feleségével. Elindult lefelé a
teához, Strike pedig halkan bement az ismerős szobába, és leült a helyére az
egyenes támlás széken Joan mellett.

Amennyire tudta, a tapétát azóta nem cserélték itt le, amióta Ted és Joan



beköltöztek a házba. Ez volt az egyetlen otthonuk, amióta ő otthagyta a
sereget, a városkában, ahol mindketten felnőttek. Ted és Joan mintha észre
sem vették volna, hogy az évtizedek alatt mennyire rozoga lett a ház:
akármilyen gondosan is takarított Joan, ő már egyszer berendezte és
felszerelte ezt a házat, és talán sosem jutott eszébe, hogy változtasson rajta. A
tapéta mintája kis lila virágcsokrokat ábrázolt, és Strike emlékezett rá, hogy
kisgyerekkorában a mutatóujjával próbálta követni a geometrikus mintát,
amikor kora reggel bemászott az ágyba Ted és Joan mellé. Még mindketten
álmosak voltak, de ő már reggelizni akart, és lemenni a partra.

Húsz perccel azután, hogy leült mellé, Joan kinyitotta a szemét, és olyan
üres tekintettel nézett Strike-ra, hogy az azt hitte, meg sem ismeri.

– Én vagyok az, Joan – mondta halkan, kicsit közelebb húzta a széket az
ágyhoz, és felkapcsolta a rojtos ernyős kislámpát. – Corm. Ted épp
reggelizik.

Joan elmosolyodott. A keze most már mintha csak egy apró karom lett
volna. Rángatóztak az ujjai. Strike megfogta a kezét. Joan mondott valamit,
amit nem hallott, ezért odahajtotta hozzá a nagy fejét.

– Mit mondtál?
– …hogy olyan… jó ember vagy.
– Jaj, hát azt én nem tudom – mormogta Strike.
Könnyedén tartotta a nagynénje kezét, félt jobban megszorítani. A szemén,

a szivárványhártya szélén görbülő öregkori ívtől a kék most még
halványabbnak látszott. Eszébe jutottak azok az idők, amikor jöhetett volna
látogatóba, de nem jött. Az a sok elszalasztott lehetőség, hogy felhívja. A sok
elfelejtett születésnap.

– …segítesz másokon…
Joan felnézett rá, és hatalmas erőfeszítéssel suttogta:
– Büszke vagyok rád.
Strike felelni akart, de valamitől elszorult a torka. Néhány másodpercen

belül látta, hogy Joannak megint lecsukódik a szeme.
– Szeretlek, Joan!
Annyira tompán jöttek ki a szavak, hogy szinte nem is lehetett őket hallani;

de Strike úgy látta, Joan még elmosolyodik, aztán belesüpped az álomba,
amelyből végül már nem ébredt fel többé.
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Az ősi forrás fák között lapult,
s belőle hűs ezüst sugár eredt,

ki itta, gondja mind feledve lett.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Robin még az irodában volt, amikor Strike este felhívta a hírrel, hogy
meghalt Joan.

– Nagyon sajnálom, de attól félek, muszáj lesz lent maradnom, amíg el
nem intézzük ezt a temetést – mondta. – Túl sok a teendő, és Ted teljesen
kivan.

Épp az előbb mondta el Tednek és Lucynek, hogyan képzelte el a
temetését Joan, és ettől most mindketten zokogva ültek a konyhaasztalnál.
Ted könnyeit az váltotta ki, ahogy a felesége még most is az ő kényelméről és
könnyebb életéről akart gondoskodni, akárcsak a házasságuk ötven éve alatt,
és hogy megtudta, Joan végül a tengerben kíván várni rá. Lucy a sír elveszett
lehetőségét siratta, amelyet reményei szerint jöhetett volna gondozni. Strike
húga önként vállalt kötelezettségekkel töltötte ki a napjait: ezek adtak célt,
formát az életének, mert eltökélte, semmiképp sem lesz olyan, mint az
állhatatlan biológiai anyjuké.

– Semmi baj – biztosította Robin. – Bírjuk így.
– Biztos?
– Teljesen biztos.
– Várólista van a krematóriumban, az árvizek miatt – folytatta Strike. – A

temetés most egyelőre március 3-ára van kitűzve.
Robin ezen a napon tervezett elmenni Leamington Spába, hogy ott

lehessen Paul Satchwell kiállításának megnyitóján. Ezt még nem mondta
Strike-nak: hallotta rajta, hogy pillanatnyilag kevésbé tud figyelni bármire,
ami nem kapcsolódik Joanhoz és a cornwalli teendőihez.



– Ne aggódjon! – ismételte. – És nagyon sajnálom, Cormoran! – tette
hozzá aztán.

– Köszönöm – felelte Strike. – Már el is felejtettem, milyen ez. Temetést
intézni. Már volt is egy vita, amit el kellett döntenem.

Miután közölte velük, mit tervezett Joan a saját búcsúztatására, Lucy és
Ted meg végül abbahagyták a sírást, és Ted felvetette, hogy a gyászolóknak
szólhatnának, hogy virágok helyett inkább támogassák a rákbetegeket segítő
Macmillan Alapítványt.

– …de Lucy meg azt mondja, Joan szeretett volna virágokat – mesélte
Robinnak. – Én mondtam, hogy szerintem, mondjuk, bármelyiket. Ted
szerint ebből az lesz, hogy az emberek majd virágot is hoznak, meg pénzt is
adnak, amikor nem is engedhetik meg maguknak, de a kurva életbe, Lucynek
igaza van. Joan tényleg szeretett volna virágokat, amennyit csak lehet. Ő is
mindig ez alapján ítélte meg mások temetését.

Miután elköszöntek, Robin csak ült egy ideig a nagy íróasztalnál, és azon
gondolkodott, vajon illő lenne-e a nyomozóiroda nevében virágot küldeni
Strike nagynénjének a temetésére. Ő sosem találkozott Joannal, ezért
aggódott, hogy furának tűnne, vagy tolakodónak, ha csokrot küldene. Eszébe
jutott, hogy amikor felajánlotta előző nyáron, hogy felveszi Strike-ot
Joanéknál St. Mawesban, az gyorsan rövidre zárta ezt a javaslatát, és ahogy
szokta is, határozottan elválasztotta egymástól Robint és a magánéletét.

Ásított egyet, kikapcsolta a számítógépet, becsukta Képeslap lezárt
dossziéját, amelynek frissítésén addig dolgozott, felállt, és a kabátjáért indult.
A külső ajtónál megállt. A sötét üvegen üresnek tűnt az arca. De aztán,
mintha valami néma parancsnak engedelmeskedne, mégis visszament a belső
irodába, újra bekapcsolta a számítógépet, és még mielőtt meggondolhatta
volna magát, rendelt egy csokor sötét rózsaszín rózsát a St. Mawes-i
templomba, március 3-ára, a szalagon az „Őszinte részvéttel, Robin, Sam,
Andy, Saul és Pat” szöveggel.

A hónap végéig Robin már megállás nélkül dolgozott. Levezette a záró
találkozót a meteorológussal és a feleségével, amikor is elárulta nekik,
kicsoda Képeslap, megadta nekik a valódi nevét és címét, és átvette a
megbízási díj utolsó részletét. Aztán megkérte Patet, hívja fel a következő
ügyfelet a várólistán, egy árutőzsdei brókert, aki arra gyanakodott, a férje a
gyerekfelügyelőjükkel csalja, és másnapra már be is jött az irodába, hogy
megadja az adatait, és kifizesse az első részletet.

A brókerasszony meg sem próbálta leplezni a csalódottságát, hogy Robin



tárgyal vele, nem pedig Strike. Vékony, színtelen szőke nő volt, negyvenkét
éves, túlmelírozott haja közelről mintha vékony drótszálakból állt volna.
Robin nem is találta rokonszenvesnek egészen a megbeszélésük végéig,
amikor a férjéről kezdett beszélni: a férfi cége tönkrement, így most otthonról
dolgozik, azaz sok-sok ideje van egyedül a gyerekfelügyelővel.

– Tizennégy év! – mondta az asszony. – Tizennégy év, három gyerek, és
erre…

Remegő kezével takarta el az arcát, Robinban pedig, aki iskolás korától
volt együtt Matthew-val, a nő kellemetlen személyisége ellenére is hirtelen
felvillant az együttérzés.

Miután az új ügyfél elment, Robin behívta Morrist az irodába, és kiosztotta
neki az első napi munkát: a gyerekfelügyelő megfigyelését.

– Okéka! – felelte Morris. – Na és mit szólna, ha GP-nek hívnánk az új
ügyfelet?

– Az minek a rövidítése? – érdeklődött Robin.
– Gazdag Picsa! – felelte Morris vigyorogva. – Hát kőgazdag!
– Nem – jelentette ki mosoly nélkül Robin.
– Hűűű! – nézett rá kérdőn Morris. – Feminista riadó?
– Olyasmi.
– Na jó, és mit szól ahhoz, hogy…
– Mrs. Smithnek fogjuk hívni, az utcájuk neve alapján – válaszolt hűvösen

Robin.
A következő napokban Robin is követte a gyerekfelügyelőt: a csillogó

barna hajú lány egy kicsit Strike exbarátnőjére, Loreleira emlékeztette. Az
árutőzsdei bróker gyerekei nagyon úgy tűnt, hogy imádják, és Robin attól
tartott, bizony az apjuk is. Bár egyetlenegyszer sem ért hozzá romantikus
módon, a megigézett férfiak minden jellemzője kiütközött rajta: utánozta a
lány testbeszédét, túlzón nevetett a viccein, és előresietve kinyitott neki
minden ajtót és kaput.

Néhány nappal később este Robin néhány másodpercre elaludt a volánnál,
ahogy Elinor Dean házához igyekezett Stoke Newingtonban. Megrándulva
ébredt fel, azonnal bekapcsolta a rádiót, és lehúzta az ablakot is, úgyhogy már
könnyezett a szeme a hideg, kormos esti levegőtől, de azért megrémítette a
dolog. A következő napokban egyre több koffeint fogyasztott, hátha úgy
jobban ébren tud maradni. Ettől kissé nyugtalan is lett, és nehezen aludt el
azon ritka alkalmakkor, amikor végre lehetett.

Robin mindig pontosan olyan óvatosan bánt az iroda pénzével, mint maga



Strike is: minden egyes elköltött pennyt úgy élt meg, mintha a saját
fizetéséből kellene levonni. Ez a takarékos szokása megmaradt most is,
amikor a cég már nem szorult rá, hogy a végső elszámolás előtt is folyton
pénzt kérjen az ügyfelektől. Robin jól tudta, hogy Strike nagyon keveset vesz
ki a bevételből a saját céljaira, inkább visszaforgatja a nyereséget. Továbbra
is spártai módon élt az iroda fölötti két és fél szobában, és voltak hónapok,
amikor Robin, a fix fizetésen lévő üzlettárs több pénzt vitt haza, mint a cég
alapítója.

Mindettől csak nagyobb bűntudatot érzett, hogy a Leamington Spa-i
Premier Innben foglalt szállást vasárnapra, a Satchwell kiállításmegnyitója
előtti estére. A városka autóval alig kétórányira volt, és Robin jól tudta, hogy
kelhetne korán hétfő reggel, és akkor nem kéne ott aludnia. De annyira
kimerült már, hogy attól félt, így megint elaludna vezetés közben.

Azzal mentegette maga előtt a szállodát, hogy huszonnégy órával a
kiállításmegnyitó előtt indul, hogy legyen ideje körülnézni a templomnál,
ahol Margot-t állítólag látták egy héttel az eltűnése után. Eltette Talbot
horoszkópos jegyzetei közül minden olyan oldalnak a fénymásolatát is,
amelyeken Paul Satchwellt említi, azzal, hogy majd a szállodai szobájában
nyugodtan áttanulmányozza őket. Ezekhez még hozzácsapta Evangeline
Adams Helyünk a Nap alatt című könyvének egy használt példányát, egy
bontatlan csomag tarot-kártyát, és a Thoth könyvét. Strike-nak nem mondta,
hogy megvette ezeket, és nem is gondolta, hogy elszámolja költségként.

Bármennyire is szerette Londont, Robin mégiscsak Yorkshire-ben
született, és időnként nagyon vágyott a fák, lápok, dombok látványára.
Ahogy a jellegtelen M40-es úton vezetett, el tanyák és falucskák, olyan régies
nevű helyek, mint Middleton Cheney, Temple Herdewyke vagy Bishop’s
Itchington mellett, lapos, zöld mezőket láthatott csak. Hűvös, nedves nap
volt, a levegőben már feltűnt a tavasz kellemes illata, és az égen száguldozó
nagy fehér felhők réseiből kemény, éles napsütés töltötte be a régi Land
Rovert, a mellette lévő koszos ablakra pedig odavetítette Robin
halványszürke szellemképét. Most már tényleg le kell mosnia a kocsit, sőt,
egy csomó más apró, személyes feladata is összegyűlt mostanában, hogy
folyamatosan dolgozott – felhívni az anyját, akinek a hívásait általában
próbálta elkerülni, és az ügyvédjét is, aki már hagyott neki üzenetet a
közeledő békéltetésről. Aztán ki kellett volna szednie a szemöldökét, venni
egy pár új lapos sarkú cipőt, és elintézni az átutalást Maxnek a helyi adó rá
eső részével.



Robin a mellette elsuhanó sövények meg e nyomasztó mindennapi
apróságok helyett tudatosan próbálta Paul Satchwell felé terelni a gondolatait.
Nem hitte, hogy őt magát meg fogja találni Leamington Spában: el sem tudta
képzelni, miért akarná egy hetvenöt éves ember otthagyni az otthonát
Kószon, csak hogy egy vidéki galériába eljöhessen. Satchwell minden
bizonnyal csak elküldte nekik a képeit Görögországból, vagy engedélyt adott
a kiállításukra. Robin képzeletében ragyogó fehérre festett falú villa jelent
meg, olajligettel körülvett műterem: minek akarná ezt otthagyni? Azt
tervezte, majd úgy tesz, mintha meg akarná venni egy képét, esetleg rendelni
akarna egyet, hátha így megtudhatja a címét. Néhány pillanatra el is merült
ebben a kis fantáziában: hogy elrepülnek Görögországba Strike-kal
kikérdezni az öreg festőt. Elképzelte a kemencéhez hasonló forróságot, ami
az arcukba vág, ahogy Athénben leszállnak a gépről, látta magát nyári
ruhában, szandálban, ahogy a Satchwell házához vezető poros utacskán sétál
felfelé. De amikor a képzeletében megjelent Strike is, ahogy a műláb
fémrúdja kilóg a rövidnadrágjából, hirtelen elszégyellte magát a képzelődés
miatt, lezárta ezt a kis fantáziát, mielőtt még a strandra vagy a szállodába is
eljutott volna benne.

Leamington Spa központjához közeledve Robin megkereste a
Mindenszentek-templomhoz vezető jelzéseket: eddigi kutatómunkájából
tudta, hogy ez az egyetlen lehetséges templom, amelynél Charlie Ramage
láthatta Margot-t. Janice egy „nagy templomot” említett, és a Mindenszentek-
templom épp a mérete miatt vált turistalátványossággá. Leamington Spa
egyetlen másik templomához sem kapcsolódott templomkert. Ráadásul a
Mindenszentek-templom pont az út mellett állt, amelyen a Londonból észak
felé tartó utazó érkezett volna. Bár nem nagyon értette, minek nézegetett
volna Margot sírköveket Leamington Spában, míg a férje az újságokban
fordult könyörögve az olvasókhoz információról a holléte felől, és a
Leamingtonban született szeretője is Londonban maradt; de támadt egy
furcsa érzése, hogy ha a saját szemével is látja a templomot, akkor majd
jobban meg fogja tudni ítélni, járt-e itt egyáltalán Margot. Az eltűnt doktornő
egyre valóságosabbá vált a számára.

Sikerült is parkolóhelyet találnia rögtön a templom mellett, a Priory
Terrace nevű utcán, aztán gyalog elindult körbejárni az épületet, és már ekkor
egészen megdöbbent rajta, milyen óriási is. Valóban hatalmas templom volt
egy ilyen viszonylag kicsi városhoz képest, szinte katedrálisnak nézett ki a
magas, csúcsíves ablakaival. Jobbra fordult, a Church Streetre, és



megjegyezte ezt az egybeesést is: mennyire hasonlít ez az utcanév Margot
otthoni címére. Jobb oldalon egy alacsony falon álló rácsos kerítés ideálisnak
tűnt, hogy megálljon itt az ember egy motorral, és a sírkertet nézegetve
megigyon egy teát a termoszából.

Csakhogy itt nem volt sírkert. Robin hirtelen meg is torpant. Csak két nagy
sírt látott: a földből kiemelkedő, jókora kőszarkofágokat, amelyekről az idő
már lekoptatta a feliratot. Különben csak szép, zöld gyep terült el a
templomkertben két utacskával.

– Lebombázták.
Vidámnak látszó anyuka sétált Robin felé, dupla babakocsiban tolta az

alvó ikerfiait. Kitalálta, miért állt meg olyan hirtelen Robin.
– Komolyan? – kérdezett vissza.
– Aha, még 1940-ben – lassított le a nő. – A Luftwaffe.
– Hű. Ez rémes – felelte Robin. Elképzelte a felszaggatott földet, a

diribdarabra tört sírköveket, és a talán a levegőben röpködő koporsó- és
csontdarabkákat.

– Az. De azt a kettőt nem találták el! – mutatott a nő egy tiszafa
árnyékában álló két régi sírra. Az egyik ikerfiú nyújtózott kicsit álmában,
megrezzent a szeme is. Az anyuka vicces fintort vágott Robin felé, aztán
fürge léptekkel továbbtolta őket.

Robin besétált a körbekerített területre, ahol valaha a sírkert volt;
körbenézett, és azon tűnődött, akkor mindennek fényében mire is vélje
Ramage meséjét. Itt nem is voltak sírok 1974-ben, pedig a férfi azt állította, a
sírkövek közt látta sétálni Margot-t. Vagy csak Janice Beattie vette úgy, hogy
egy háborítatlan temetőről van szó, amikor azt mesélte neki Ramage, hogy
Margot sírköveket nézegetett? Robin ment, és megnézte a két megmaradt sírt.
Mert ha Margot ezeket vizsgálgatta, akkor biztosan csak néhány méterre
lehetett a kint parkoló motorostól.

Robin megérintette a hideg, fekete rácsot, amely megakadályozta, hogy a
kíváncsiskodók konkrétan hozzá is érhessenek a régi sírkövekhez, és
alaposan megvizsgálta őket. Mi vonzhatta hozzájuk Margot-t? A mohával
benőtt kövekbe vésett feliratokat jóformán el sem lehetett olvasni.
Félredöntött fejjel próbálta kibetűzni őket.

Most csak képzelődik? Tényleg az az egyik szó, hogy „Virgo”, a Szűz
latinul – vagy csak túl sokat olvasta Talbot horoszkópos jegyzeteit? De minél
tovább nézegette, a név annál inkább „Virgo”-nak tűnt neki.

Robin két személlyel kapcsolta össze ezt a csillagjegyet mostanában: az



elhidegült férjével, Matthew-val, és Dorothy Oakdennel, a megözvegyült
titkárnővel Margot munkahelyén. Már annyira hozzászokott Talbot
horoszkópos jegyzeteihez, hogy ha a Szűz-szimbólumot meglátta, rögtön
eszébe jutott Dorothy neve is. Most elővette a telefonját, kikereste a sírt, és
némileg megerősítve érezte magát, amikor látta, hogy nem csak képzelődik:
ez itt valóban egy bizonyos James Virgo Dunn végső nyughelye.

De ugyan miért érdekelné ez Margot-t? Lejjebb görgetett a Virgo és a
Dunn család családfáját tárgyaló oldalon, és megtudta, hogy a férfi, akinek a
csontjai csak néhány méterre tőle a földben nyugszanak, Jamaicán született,
és ötvenhat rabszolgája volt. „Hát akkor téged aztán nem kell sajnálni”,
morogta magában, eltette a telefont, aztán körbesétált a templom elejéhez, és
megállt a tölgyfából-vasból készült hatalmas kétszárnyú ajtó előtt. Már indult
felfelé a kőlépcsőn, amikor halk éneklést hallott bentről. Hát persze, hisz
vasárnap reggel van!

Pillanatnyi habozás után, amilyen halkan csak tudta, kinyitotta az ajtót, és
bekukucskált. Óriási, félhomályos teret látott bent: szürke kőből épült hűvös
boltívek, vagy harmincméternyi hideg levegő a gyülekezet és a mennyezet
között. Nyilván a régensség korában ítélték meg úgy, hogy ilyen gigantikus
templomra van itt szükség, amikor a gyógyhatású víz miatt sereglettek az
emberek a fürdővárosba; de a modern kori gyülekezet már közel sem töltötte
meg. A fekete köpenyes templomszolga hátrafordulva ránézett, Robin pedig
bocsánatkérőn mosolygott, halkan becsukta az ajtót, azután kiment a járdára,
ahol egy acélból készült, nagy modern szobor állt, félig összegabalyodott
drótot, félig rugót formázott, és nyilvánvalóan a gyógyvízforrást volt hivatott
megjeleníteni, amelyre a városka épült.

A sarkon épp nyitott egy kocsma, Robinnak pedig kedve támadt egy
kávéhoz, úgyhogy átment az úton, és be a Régi Könyvtár nevű helyre.

Ez is tágas volt belül, és csak kicsivel kevésbé komor, mint a templom.
Többnyire a barna árnyalataival rendezték be. Robin vett egy kávét, leült egy
eldugott sarokba, ahol nem látta senki, és a gondolataiba mélyedt. Az az egy
pillantás a templom belsejére nem árult el számára semmit. Margot ateista
volt, de egy templom azon ritka helyek egyike, ahol az ember leülhet, és
háborítatlanul gondolkodhat. Talán Margot-t is ugyanaz a homályosan
felbukkanó szükség vonzotta a Mindenszentek-templomhoz, amely egyszer
őt magát is bevitte egy ismeretlen sírkertbe, hogy a fapadon üldögélve a meg-
megingó házasságán töprengjen?

Robin letette a kávéscsészét, kinyitotta a magával hozott oldaltáskáját, és



kivette belőle a kötegnyi fénymásolatot Talbot Paul Satchwellt is említő
jegyzeteiről. Az asztalon kisimította a lapokat, és gyorsan felpillantott a két
férfire, akik épp az előbb ültek le egy közeli asztalhoz. A neki háttal ülő
magas volt és széles vállú, sötét, göndör hajjal, és még mielőtt
emlékeztethette volna magát, hogy nem lehet Strike, mert ő még mindig St.
Mawesban van, máris végigfutott rajta valami izgatott, boldog érzés.

Az idegen mintha megérezte volna, hogy Robin őt nézi, mert odafordult,
mielőtt lesüthette volna a szemét. Egy pillanatra látta felvillanni a férfi
Morriséhoz hasonló kék szemét, gyenge állat, rövid nyakat látott, mielőtt
lehajtott fejjel belemélyedt a horoszkópjegyzetekbe, de érezte, hogy elpirul,
és hirtelen képtelen volt átlátni a telerajzolt, szimbólumokkal teleírt lapot.

Hullámokban tört rá a szégyen, olyan erősen, amit semmiképp sem
indokolhatott pusztán az, hogy egy idegen rajtakapta, hogy őt nézi. A
gyomrában kialudt az izgalom utolsó szikrája is, amely akkor lobbant fel,
amikor egy pillanatra azt hitte, Strike-ot látja.

Hirtelen érzéki csalódás volt, mondta magában. Egyáltalán semmi ok
aggodalomra. Nyugodj meg!

De ahelyett, hogy a jegyzetekbe temetkezett volna, Robin az arcát temette
a kezébe. Itt, ebben az idegen kocsmában, amikor az ellenálló képességét
kikezdte a kimerültség, rájött, hogy az utóbbi egy évben kerülte annak
kérdését, mit is érez valójában Strike iránt. Lefoglalta, hogy leválassza magát
Matthew-ról, megismerkedjen az új lakásával és új lakótársával, kezelje és
elhárítsa a szülei aggódását és bírálatait, leállítsa Morris folyamatos
közeledését, kikerülje Ilsa dühítően határozott kísérleteit, hogy összehozza
valakivel, és hogy kétszer olyan keményen dolgozott, mint eddig – könnyű is
volt nem gondolni ezeken kívül másra, például egy olyan bonyolult kérdésre,
hogy mit is érez igazából Cormoran Strike iránt.

Most pedig, itt a sarokban, ebben a kopott, barna kocsmában nem vonta el
semmi a figyelmét, és azon kapta magát, hogy azokra az estékre gondol a
nászútjukon, amelyeket a finom, fehér homokban fel-alá járkálva töltött,
miután Matthew már lefeküdt, és azt próbálta megállapítani, vajon szerelmes-
e a férfiba, aki akkor még csak a főnöke volt, nem az üzlettársa. Léptei mély
barázdát vágtak a homokba, ahogy ott ide-oda ment a sötétben, és végül arra
lyukadt ki, a válasz „nem”: amit érez, az inkább a barátság és a csodálat
keveréke, és vegyül bele hála is, amiért Strike lehetőséget adott neki arra a
hivatásra, amelyről valaha álmodozott, de már azt hitte, mindörökre bezárult
előtte. Kedvelte a társát, csodálta is, hálás is volt neki. Ennyi. Ennyi az egész.



Csakhogy… az is eszébe jutott, mennyire megörült Strike-nak, amikor
meglátta ott az asztalnál üldögélni a Notes Caféban, egyhétnyi távollét után,
és mennyire örül mindig, a körülményektől függetlenül, amikor Strike neve
villan fel a telefonja kijelzőjén.

Most már szinte megijedt az egésztől: erőnek erejével arra gondolt, milyen
rohadtul idegesítő is tud lenni a férfi. Mogorva, makacs és hálátlan, és a törött
orrával meg a hajával, amit még ő maga is „fanszőrszerűnek” szokott leírni,
közel sincs olyan jóképű, mint Matthew, vagy akár Morris…

De mégis ő a legjobb barátja. Ez a rég elfojtott beismerés most szinte fájón
facsarta Robin szívét, részben azért is, mert tudta, ezt lehetetlen elmondani
Strike-nak. Látta maga előtt, ahogy az megriadt bölényként visszatáncol a
csupasz érzelem ilyen kifejezése láttán, és még magasabbra építi a falait, mint
mindig, amikor túl közel kerülnek egymáshoz. De azért volt
megkönnyebbülés is e fájdalmas igazság beismerésében: hogy nagyon fontos
neki a társa. Bízik benne a nagy dolgokban, hogy helyesen cselekszik, és
helyes okokból. Csodálta Strike eszét, értékelte a makacs kitartását, hogy az
önfegyelméről ne is beszéljünk – ami még csodálatra méltóbb, hisz egy
csomó egészséges, kétlábú férfi soha nem is jut el erre a szintre. Gyakran
elképedt attól is, hogy Strike-ból szinte teljesen hiányzott az önsajnálat.
Szerette Strike-ban azt az igazságra való törekvést is, amely benne is
megvolt, azt az eltéríthetetlen eltökéltséget a dolgok eligazítására,
megoldására.

És volt még más is, valami kissé fura. Strike soha, egyetlenegyszer sem tett
olyat, amitől ő fizikailag kényelmetlenül érezte volna magát. Csak ketten
voltak az irodában, hosszú ideig csak ők dolgoztak ott, és bár Robin is magas
volt, Strike sokkal magasabb és nagyobb – és soha, egyetlenegyszer sem
éreztette ezt vele, ahogy más férfiak oly gyakran, még csak nem is azért,
hogy megfélemlítsék, hanem mert élvezték, mutogatni akarták, ahogy a páva
kiteríti a farktollait. Matthew képtelen volt túllépni ezen, hogy ők ott vannak
ketten, állandóan, abban a kis irodában, képtelen volt elhinni, hogy Strike
nem ragadja meg a lehetőséget, és tesz lépéseket felé, ha mégoly tapogatózón
is.

Robin viszont, aki mindig is nagyon érzékeny volt a kéretlen érintésekre, a
kéjsóvár oldalpillantásokra, a személyes terébe való behatolásra és a
konvencionális határok feszegetésére, Strike társaságában sohasem érezte azt
a bőrét zsibbasztó érzést, amelyet akkor szokott, ha valaki más irányba akarja
terelni a kapcsolatát vele. Strike mélységes tartózkodással kezelte a



magánéletét, és míg Robint ez néha bosszantotta (végül is akkor visszahívta
Charlotte Campbellt vagy nem?), ez a visszahúzódó természete mások
magánéletének tiszteletére is megtanította. Sosem engedett meg magának
látszólag segítőkész, de felesleges érintéseket, nem tette Robin hátára a kezét,
nem fogta meg a karját, nem nézett rá úgy, hogy felállt a hátán a szőr, vagy
hogy szeretett volna nyakig begombolkozni; mert Robin ezeket hozta
magával az erőszakos férfiakkal való összetűzésekből, nem csak a fizikai
sebhelyeket.

Igazság szerint (és miért is ne vallana be magának most már mindent, ha
már ilyen kimerült, ilyen védtelen?) négy év alatt összesen két pillanatban
érezte biztosan, hogy Strike most épp kívánatos nőként és nem barátként,
munkatársként vagy kishúgaként néz rá.

Az első akkor történt, amikor felpróbálta a boltban azt a zöld Cavalli ruhát,
az első közös nyomozásuk során: Strike úgy pillantott félre, ahogy azok
szoktak, akiknek hirtelen túl éles fény világít a szemébe. Robin később
szégyellte is a viselkedését; nem akarta ő, hogy a férfi azt gondolja, csábító
vagy provokatív akar lenni, csupán információt akart kiszedni az
eladólányból. De amikor Strike később megvette neki a ruhát, amikor azt
gondolta, többet úgysem látja, Robin megint elgondolkodott, nem volt-e az is
benne az ezzel küldeni próbált üzenetben, hogy Strike nem tagadja le azt a
pillantást, hogy igenis gyönyörűnek találta abban a ruhában. Ettől a gyanútól
pedig egyszerre érezte magát kényelmetlenül is meg boldognak is, mint aki
bókot kapott.

A második pillanat, amelyet sokkal fájdalmasabb volt felidézni, akkor
történt, amikor ő megállt a lépcső tetején az esküvője színhelyén, Strike pedig
alatta, visszafordult, amikor Robin a nevén szólította, és felnézett rá, az új
menyasszonyra. Meg volt sérülve és kimerült volt, és Robin akkor megint
látott az arcán felvillanni valamit, ami nem csak barátság volt, aztán össze is
ölelkeztek, és ő úgy érezte…

Jobb, ha nem is gondol rá. Jobb, ha nem idézi fel azt az ölelést, hogy
milyen otthonos érzés is volt, hogy ragadta el valami téboly abban a
pillanatban, és képzelte azt, hogy Strike azt mondja neki: „gyere velem!” – és
tudta, hogy ha azt mondta volna, ő ment volna.

Robin összerakta a horoszkópos lapokat a kocsmaasztalon, eltette őket az
oldaltáskájába, és kiment, a fél kávéját is otthagyva.

Hátha egy sétával maga mögött hagyhatja az emlékeket: átment egy kis
kőhídon a nagy békalencsefoltos Leam folyó fölött, el a Királyi Szivattyúház



oszlopsora előtt, ahol majd másnap megnyitják Satchwell kiállítását. Fürge
léptekkel sétált, kezét zsebre dugva, és igyekezett a főutcára figyelni, ahol
most boltok kirakatai torzították el a valaha lenyűgöző régens kori
sorházakat.

De Leamington Spa nem tudta jobb kedvre deríteni. Épp ellenkezőleg,
inkább csak egy másik fürdővárosra emlékeztette túlságosan: Bathra, ahol
Matthew egyetemre járt. Robinnak a hosszú, szimmetrikusan görbülő régens
kori épületek, az egyszerű, klasszikus homlokzataik örökre a későbbi
felfedezések által elcsúfított szép emlékeket idézték fel, ahogy Matthew-val
kéz a kézben sétálgatnak, csak épp már kiegészítve azzal a ténnyel, hogy a fiú
már ekkor is Sarah-val csalta.

– Jaj, a francba már az egésszel! – mormogta magában Robin, és könnyes
szemmel pislogni kezdett. Sarkon fordult, és visszament egyenesen a Land
Roverig.

Átállt a kocsival a szállodához közelebb, majd betért egy közeli
szövetkezeti boltba, hogy megvegyen egy-két dolgot. Aztán az automatánál
bejelentkezett a Premier Innbe, és felment az emeletre, az egyszemélyes
szobájába. Ez kicsi volt, majdnem üres, de tökéletesen tiszta és kényelmes.
Az ablakából a vörös-fehér téglából épült, tekercsekkel, oromzatokkal és
oroszlánokkal díszített, különösen ronda városházára lehetett látni.

Néhány szendvics, egy csokis fánk, egy doboz Diet Coke és egy alma után
viszont máris jobban érezte magát. Ahogy a nap lassan lebukott a főutca
épületei mögött, Robin lerúgta a cipőjét, a táskájából előszedte a Talbot
jegyzetfüzetéből lemásolt lapokat és a Thoth tarot-kártyát, amelyet Aleister
Crowley tervezett, és amelyben Bill Talbot Margot eltűnésének megoldását is
kereste. Kicsúsztatta a paklit a dobozából, és átnézte a lapokat és a rajtuk
látható ábrákat. Ahogy gyanította is, Talbot sok motívumot bemásolt a
jegyzetei közé, minden bizonnyal azokról a lapokról, amelyek gyakran
előjöttek, ahogy a tarot segítségével igyekezett megoldani az ügyet.

Robin most annak az oldalnak a másolatát vette elő, amit magában csak a
„szarvas lap”-nak hívott. Ezen Talbot az állatöv három, szarvakkal
rendelkező jegyét vizsgálta: a Bakot, a Kost és a Bikát. Ez a jegyzetfüzet
utolsó negyedében volt, ahol már sokkal gyakrabban fordultak elő Aleister
Crowley-idézetek, asztrológiai szimbólumok és furcsa rajzok, mint konkrét
tények.

A szarvas lap bizonyította, hogy Talbot ismét érdeklődni kezdett Satchwell
iránt, akit eredetileg kizárt azon az alapon, hogy Kos, és nem Bak.



Egyértelműnek tűnt, hogy felírta Satchwell teljes születési horoszkópját, és
még arra is odafigyelt, hogy bizonyos szempontokból ugyanaz, mint AC.
Ugyanaz, mint AC. ÉS NE FELEDJÜK AZ LS-kapcsolatot.

Ráadásul, ami még jobban megkavart mindent, ez a titokzatos Schmidt itt
is állandóan átírta a csillagjegyeket, bár Satchwellt meghagyta az eredeti
jegyének, Kosnak.

Robinnak ekkor furcsa ötlete támadt: nyilván nevetséges egy tizennégy
csillagjegyes állatöv (de egyébként mégis miért nevetségesebb, mint egy
tizenkét csillagjegyes?, kérdezte egy hang a fejében, amely gyanúsan Strike-
éra emlékeztetett) – de ha be akarunk szuszakolni még két csillagjegyet,
akkor nyilván megváltoznak a dátumok, nem?

Fogta a telefonját, és rákeresett arra, hogy „14 jegyes zodiákus Schmidt”.
– Jézusom! – mondta hangosan maga elé a néma szállodai szobájában.
Még mielőtt teljesen át tudta volna látni, mit is talált, megcsörrent a telefon

a kezében. Strike hívta.
– Hahó! – köszönt Robin, és gyorsan kihangosította a hívást, hogy közben

tovább tudja olvasni, amit talált. – Hogy van?
– Kivagyok – felelte Strike, és úgy is hangzott. – Mi történt?
– Hogyhogy mi történt? – kérdezte Robin, és a szeme villámgyorsan

szaladt a sorokon.
– Olyan a hangja, mintha épp most tudott volna meg valamit.
Robin elnevette magát.
– Hát igen, nem fogja elhinni, de épp most találtam rá Schmidtre!
– Hogy micsoda?
– Schmidt, keresztneve Steven. Egy valódi személy! 1970-ben írt egy

könyvet 14-es asztrológia címmel, amelyben felveti, hogy vegyünk be két
újabb csillagjegyet az állatövbe, Opiuchust, a Kígyótartót, és Cetust, a
Cethalat!

Rövid szünet után Strike morgása hallatszott:
– Ezt meg hogy a francba nem vettem észre?
– Emlékszik arra a szoborra, ami egy kígyót tartott, ott Margot-ék

házában? – kérdezte Robin, és hátradőlt az ágyán a párnák és a szétszóródott
tarot-kártyák közé.

– Aszklépiosz – felelte Strike. – Római nevén Ophiuchus. A gyógyítás
istene.

– Hát, ez megmagyarázza a változó dátumokat, nem? – folytatta Robin. –
És hogy miért is zavarodott össze ennyire szegény Talbot! Próbált mindenkit



Schmidt átírt dátumaiba illeszteni, de mintha nem ment volna. Az összes
többi asztrológus meg, akiket olvasott, még mind a tizenkét csillagjegyes
rendszert használta…

– Igen – vágott a szavába Strike –, ettől tényleg még egy bolond is még
bolondabb lesz.

Az érződött a hangjából: „ez ugyan érdekes, de fontosnak nem fontos”.
Robin kihúzta maga alól az Érmék 3-ast, és szórakozottan megvizsgálta.
Most már annyira jól ismerte az asztrológiai szimbólumokat, hogy nem is
kellett kikeresnie, anélkül is tudta, hogy a lap a Bakban álló Marsot is jelenti.





– Hogy mennek a dolgok maguknál? – kérdezte Strike-ot.
– Hát, a templomba nem fog beférni mindenki, aki jön holnap, ezt Joan

igazán örömmel hallaná. Csak azt akartam mondani, hogy kedden megyek is
vissza.

– Biztos benne, hogy nem kéne tovább maradnia?
– Az összes szomszéd megígérte, hogy odafigyel Tedre. Lucy próbálja

rávenni, hogy egy kicsit majd jöjjön fel Londonba később. Magánál van
valami újság?

– Ööö… lássuk csak… Képeslapot lezártam – kezdte a beszámolót Robin.
– Szerintem a meteorológusunk kicsit csalódott volt, amikor meglátta, ki az.
De a felesége nagyon örült!

Strike horkantva felnevetett.
– Szóval akkor elkezdtük az árutőzsdei brókert – mondta tovább Robin. –

Még nincs képünk semmi kompromittálóról a férje meg a gyerekfelügyelő
közt, de én azt hiszem, nem fog sokáig tartani.

– Nagyon hosszú szabadsággal tartozunk ezért magának, Robin – felelte
Strike. – Nem tudom eléggé megköszönni!

– Jaj, ne hülyéskedjen már!
Nem sokkal később le is tették.
Robin szobája mintha sokkal sötétebb lett volna hirtelen. Lement a nap, és

a városháza sziluettje valami szörnyűséges gótikus palotára emlékeztetett.
Felkapcsolta az olvasólámpát, és körbenézett az asztrológiai jegyzetekkel és
tarot-kártyákkal borított ágyon. Most, hogy Strike nem épp kitörő
lelkesedésének fényében nézte őket, Talbot rajzai inkább egy tizenéves
jegyzetfüzetébe firkált, direkt fura ábráknak tűntek, amelyek sehová sem
vezetnek, csak a furcsaság iránti vonzalom szülte őket.

Ásított egyet, újra összehajtotta a fénymásolt lapokat, és visszatette a
táskájába, majd elment zuhanyozni. Utána immár pizsamában jött vissza, és
összeszedte a tarot-kártyákat, egyben sorrendbe is rakva őket, hogy
megbizonyosodjék róla, egy sem hiányzik. Nem igazán szerette volna, ha a
takarító olyan embernek gondolja, aki széthagyja a tarot-kártyáit.

Már épp visszatette volna a lapokat a dobozba, amikor hirtelen ötlettel leült
az ágyra, és inkább megkeverte őket. Ahhoz túl fáradt volt, hogy
megpróbálkozzon egy tizenöt lapos kirakással, amelyet a dobozhoz kapott kis
könyvecskében szorgalmaztak; de Talbot jegyzeteinek alapos
tanulmányozásával megtanulta, hogy a nyomozó időnként úgy próbált
előrejutni az ügyben, hogy csak három kártyát rakott ki. Az első „a probléma



jellegét” jelentette, a második „az okot”, a harmadik pedig „a megoldást”.
Egypercnyi keverés után Robin megfordította a pakli legalján lévő lapot, és

letette az olvasólámpa fénykörébe: a Kelyhek Hercege. A kékeszöld,
meztelen férfi egy víztükörre lecsapó sas hátán lovagolt. Az egyik kezében
egy kupát tartott, benne kígyóval, a másikban egy lótuszvirágot. Robin
előhúzta a táskájából a Thoth könyvét, és kikereste a lap jelentését.
 

Az ezen kártya által ábrázolt személy morális tulajdonságai az éles
ész, a rejtett hatalom (kényszerítő erő) és az ügyesség. A
legnagyobb mértékben tartózkodó és minden cselekvésében és
magatartásában művészi.

 
Robinnak azonnal Dennis Creed jutott eszébe. A maga módján a gyilkosság
mestere.

Felfordította a következő lapot: a Kelyhek 4 volt, más néven a Fényűzés.
Ezen is egy lótuszból ömlött a víz négy, ezúttal aranyból készült kupába.
Robin ezt is kikereste.
 

Ez a kártya a Holdra vonatkozik a Rák jegyében, saját házában, de
a Rák olyan helyet foglal el, amivel egy bizonyos gyengeség együtt
jár, teljes odaadás a kívánságok területén.

 
Vajon a tarot most kritizálja őt a puhány életmódja miatt? Robin
körbepillantott az apró szobában, aztán felfordította a harmadik lapot is.

Még kelyhek, még lótuszok, és két összegabalyodott hal, amelyek két
újabb, ezúttal egy zöld tavon álló kehelybe öntöttek vizet.
 

Szeretet… a kártya a Vénuszra vonatkozik a Rák jegyében. A férfi
és a nő harmóniáját mutatja, a lehető legtágabb értelemben.
Tökéletes, békés harmónia ez…

 
Robin még nézegette kicsit a lapot, aztán letette a másik kettő mellé.
Mindhárom Kehely. Mint a Thoth tarot tanulmányozásából már tudta, a
kehely vizet jelent. És most meg itt ül egy fürdővárosban…

Megrázta a fejét, bár nem volt ott senki, aki láthatta volna, aztán visszatette
a tarot-lapokat a dobozukba, bebújt az ágyba, beállította az ébresztőt, és
lekapcsolta a lámpát.
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A zord pogány pihent, nem volt gyötört,
a forrás titkos árnyas oldalán,

habár elébb még szép Unára tört…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Robin éjszaka sokszor riadt fel hirtelen szorongó álmokból: hogy megint
elaludt a volánnál, vagy hogy elaludt, és amikor odaért a galériához,
Satchwell kiállítása már sehol sem volt. Amikor reggel hétkor megszólalt az
ébresztő a telefonján, kényszerítette magát, hogy azon nyomban felkeljen,
lezuhanyozott, felöltözött, majd a személytelen szobát örömmel otthagyva a
becsomagolt utazótáskájával lement a földszintre müzlit reggelizni és kávézni
a nyomasztó iszapos zöldre festett étkezőben.

Kint friss volt a reggel, de az ég felhős; a hideg, ezüstszínű nap csak
küszködött, hogy áthatoljon a felhőtakarón. Robin berakta az utazótáskát a
parkolóban álló Land Roverbe, és gyalog indult a Királyi Szivattyúházhoz.
Ebben volt a galéria, ahol hamarosan megnyitják Satchwell kiállítását.
Elment a díszes Jephson Gardens park mellett, meg egy halvány rózsaszín
kőből készült szökőkút mellett is, amely akár Crowley valamelyik tarot-
lapjának is lehetett volna az inspirációja. A tetején négy kagylómintás tálból
csorgott a víz.

…amivel egy bizonyos gyengeség együtt jár, teljes odaadás a kívánságok
területén…

Kezdesz olyan lenni, mint Talbot, szólt rá magára mérgesen Robin.
Megszaporázta a lépteit, és még bőven időben odaért a Királyi
Szivattyúházhoz.

Az épület épp csak kinyitott: egy fekete ruhás fiatal nő sétált el épp az
üvegajtótól, kezében nagy kulcscsomóval. Robin bement, de az eredeti
szivattyúháznak már vajmi kevés nyomát látta bent. A padló modern, szürke



járólappal volt lerakva, és fémoszlopok tartották a mennyezetet. A nyitott tér
egyik oldalát a kávézó foglalta el, a másikat az ajándékbolt. A galériához,
mint most látta, pont egyenesen tovább kell mennie, át még egy üvegajtón.

Egyetlen hosszú, téglafalú, fapadlós helyiségből állt, amelyet most
ideiglenesen a helyi művészek kiállításának engedtek át. Csak hárman voltak
bent: egy tömzsi, ősz bubifrizurás nő a fején hajpánttal, egy alacsony,
bűntudatos arcú férfi (Robin gyanította, hogy a nő férje), és egy másik, fekete
ruhás fiatal nő, aki minden bizonnyal itt dolgozott. Az ősz hajú nő hangja úgy
visszhangzott a helyiségben, mintha egy tornaterem lenne.

– Én megmondtam Shonának, hogy a Long Itchingtonra kell egy szpot!
Hát alig lehet látni, olyan sötét van ebben a sarokban!

Robin lassan körbesétált, végignézte a vásznakat és a rajzokat. Öt helyi
művész kapott lehetőséget az ideiglenes kiállításon, de gond nélkül
megtalálta Paul Satchwell festményeit: központi helyet kaptak, és különben is
eléggé elütöttek a vidéki tájképektől, buszmegállókban álldogáló sápadt brit
emberektől és csendéletektől körülöttük.

A görög mitológiából kölcsönzött jeleneteken meztelen alakok forgolódtak
és szökelltek. Perszephoné Hádész karjai közt küszködött, ahogy az vitte le
magával az alvilágba, Androméda nekifeszült a sziklához rögzített láncainak,
a hullámok közül pedig egy sárkányszerű szörnyeteg emelkedett ki, hogy
elnyelje, Léda csak hevert hanyatt a nádasban, míg Zeusz egy hattyú
formájában teherbe ejtette.

Ahogy nézegette a képeket, Joni Mitchell két sora bukkant fel a fejében:
„When I first saw your gallery, I liked the ones of ladies…”{10}

De Robin nem is volt benne olyan biztos, hogy tetszenek neki a képek. A
nőalakok mind fekete hajúak voltak, sötét bőrűek, nagy mellűek, és részben
vagy teljesen meztelenek. Technikailag jó képek voltak, de egy kissé túl
sikamlósnak találta őket. Minden nő arcán ugyanaz az üres, magatehetetlen
kifejezés ült, és Satchwell mintha kimondottan azokat a mítoszokat preferálta
volna, amelyekben kötözés, erőszak vagy nőrablás volt a központi motívum.

– Ütős, nem? – kérdezte a Long Itchingtont megfestő, dühös művésznő
beletörődő arcú férje, aki hirtelen ott termett Robin mellett, és elmerengett a
teljesen meztelen Ión, akinek hosszú hajába belekapott a szél, mellén
izzadság csillogott, ahogy a bika gigantikus erekciója elől menekült.

– Hmm – felelte Robin. – Azon gondolkodtam, vajon eljön-e a kiállításra.
Mármint Paul Satchwell.

– Mintha azt mondta volna, hogy később még majd visszanéz – válaszolt a



férfi.
– Vissza…? Úgy érti, itt van? Itt, Angliában?
– Hát, igen. – A férfi mintha meglepődött volna kissé. – Tegnap legalábbis

itt volt. Bejött megnézni, ahogy elhelyezik a képeket.
– Meglátogatja a családját, azt hiszem, azt mondta – szólt bele a fekete

ruhás fiatal nő is, aki láthatóan örömmel kapott az alkalmon, hogy valaki
mással beszélhessen, ne a magában füstölgő, hajpántos festőnővel.

– Véletlenül nem tudja valamilyen elérhetőségét? – fordult hozzá Robin. –
Esetleg a címet, ahol megszállt?

– Nem – felelte a fiatal nő, és most már látszott rajta az érdeklődés. A helyi
művészek általában nyilván nem váltanak ki ekkora érdeklődést. – De
meghagyhatja a nevét és a címét, ha gondolja, és ha benéz, megmondom
neki, hogy ön szeretne vele beszélni!

Így aztán Robin visszament a fiatal nővel a recepcióra, ahol leírta egy
papírra a nevét és a telefonszámát, és a szíve még akkor is izgatottan kalapált,
amikor utána átment a kávézóba, rendelt egy cappuccinót, és leült az egyik
magas ablak mellé, ahonnan kiláthatott a szivattyúház kertjére, és alaposan
megnézhetett magának mindenkit, aki belépett az épületbe.

Akkor most foglaljon mára is szobát a Premier Innben, és várjon itt
Leamington Spában, amíg Satchwell fel nem bukkan? Vajon Strike úgy
gondolná, érdemes az összes többi ügyüket hanyagolni egy kicsit, hogy itt
maradhasson, hátha előkerül Satchwell? Ma van Joan temetése, nem
terhelheti most ilyen kérdésekkel.

Vajon mit csinál most épp a társa, tűnődött el. Talán már öltözködik a
temetéshez. Robin nem túl sok temetésen volt eddigi életében. Az anyai
nagyapja pont azelőtt halt meg, hogy ő abbahagyta az egyetemet;
hazalátogatott a temetésére, aztán már nem is ment vissza. Nagyon kevésre
emlékezett ebből; minden erejére szüksége volt, hogy az összeszedettség
törékeny látszatát fenntartsa, de azt a fura testetlen érzést fel tudta idézni a
tojáshéjszerűen gyenge mosolyok mögött, amelyekkel azon családtagjai kissé
rémült kérdéseire válaszolgatott, akik tudták, mi történt vele. És Matthew
kezére is emlékezett az ő kezében. A fiú nem engedte el a kezét, kihagyott
előadásokat és egy fontos rögbimeccset is, hogy vele mehessen.

Egy másik temetés, amelyen ott volt, négy éve zajlott, amikor Strike-kal az
első gyilkossági nyomozásuk során elmentek egy meggyilkolt lány
hamvasztására: ott álltak ketten az elég kevés vendég mögött, a személytelen
krematórium hátuljában. Ez még azelőtt történt, hogy Strike belement volna,



hogy felvegye állandóra, amikor még csak helyettes titkárnő volt, akinek
Strike megengedte, hogy becsatlakozzon a nyomozói munkába is. Ahogy
Rochelle Onifade temetésére gondolt, Robin arra jött rá, hogy már akkor
gyengülni kezdett a kötelék közte és Matthew között. Akkor nem is látta, de
talált valamit, amelyet jobban szeretett volna, mint Matthew feleségének
lenni.

Végzett a kávéjával. Gyorsan elszaladt a mosdóba, aztán visszament a
galériába, hátha Satchwell pont akkor jött be, amikor nem figyelt oda, de nem
látta sehol. Néhányan közben betévedtek, és ott bóklásztak a kiállított képek
között. Satchwell képei vonzották a legtöbb érdeklődőt. Robin még egyszer
körbesétált a teremben, aztán a sarokban álló régi szökőkutat kezdte
tanulmányozni tettetett érdeklődéssel. A virágfüzérekkel, nyitott szájú
oroszlánfejekkel díszített kútból valaha az egészséget adó gyógyvíz tört itt
elő.

A kis kúton túl egy másik helyiség nyílt, amely pont az ellenkezője volt a
galéria tiszta, modern terének. Nyolcszögletű volt, téglafalakkal, különösen
magas mennyezettel, és bristoli kék üvegablakokkal. Robin belépett ide:
törökfürdő volt, vagyis lehetett valamikor, és úgy nézett ki, mint egy kis
szentély. A boltozatos helyiség legmagasabb pontján kupola domborodott
egy üveg nyolcágú csillaggal díszítve, amelyről egy lámpás lógott alá.

– Jó itt látni valami kis pogány hatást is, há’ nem?
Kissé affektált londoni kiejtést hallott a hangban, meg egy leheletnyi görög

akcentust. Robin sarkon fordult, és egy idős férfit látott a törökfürdő közepén
álldogálni kihúzott háttal. Farmert és egy régi farmeringet viselt, és a bal
szemét orvosi kötés fedte. A fehér kötés szinte világított a régi terrakotta
barnájára emlékeztető színű bőrön. Kócos, ősz haja a kissé már csapott
válláig ért, az inge kigombolt nyakánál ősz mellszőr bukkant elő. Ráncos
nyakában ezüstlánc lógott, az ujjain ezüst és türkizszínű gyűrűk.

– Maga a ifjú hölgy, aki velem akart beszé’ni? – kérdezte Paul Satchwell, a
mosolyával kimutatva a sárgás-barnás fogait.

– Igen! – felelte Robin. – Én vagyok. A nevem Robin Ellacott – tette
hozzá, és már nyújtotta is a kezét.

A férfi bekötetlen szeme palástolatlan érdeklődéssel pásztázta végig Robin
arcán és alakján. Egy kicsit tovább is tartotta a kezét, miután megrázta, de
Robin mosolygott tovább, ahogy elhúzta, és a táskájába nyúlva
névjegykártyát vett elő, majd átnyújtotta.

– Magánnyomozó? – mondta Satchwell, és kicsit lehervadt a mosoly az



arcáról, ahogy egy szemmel elolvasta. – Mégis mi a franc ez?
Robin elmondta neki.
– Margot? – nézett nagyot döbbenten Satchwell. – Jézus isten, há’ az már

vagy… negyven éve volt?
– Majdnem – bólintott Robin, és arrébb lépett, hogy néhány turista

állhasson a helyére a törökfürdő közepén, és elolvashassa a történetét a falon.
– Azért jöttem fel Londonból, hátha tudok önnel beszélni róla. A családnak
nagyon sokat jelentene, ha el tudná nekem mondani, amire csak emlékszik.

– Ela re! Hát mit vár, mire emlékszem ennyi idő után? – kérdezte
Satchwell.

De Robin biztos volt benne, hogy bele fog menni. Úgy találta, hogy az
emberek általában szeretnék kideríteni, mennyit is tud már, miért kereste meg
őket, vajon kell-e valamiért aggódniuk. És néha azért akartak beszélni, mert
magányosak, vagy úgy érzik, mellőzték őket, és hízelgő, ha valaki csügg
minden szavukon; és időnként, mint épp ebben az esetben (akármilyen idős is
volt Satchwell, az az egy szeme, a hideg, halványkék szem, most megint
végigmérte az egész testét, és visszatért az arcára) csak szerettek volna több
időt tölteni egy vonzónak tűnő fiatal nővel.

– Hát jó – mondta lassan Satchwell. – Ugyan nem t’om, mit tudnék
magának mondani, de éhes vagyok. Elviszem ebédelni!

– Az remek, de én hívom meg önt – felelte mosolyogva Robin. – Elvégre
ön tesz nekem szívességet!
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…a szent Ökör, mely gondtalan legelt,
aranyszarvú fején virágfüzér…

Lesújta rá egy távoli tüzér,
ím felbukott…

S a harcos Szűzet nem ingatta gyász,
lovát előre ösztökélte még…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Satchwell hosszú, kétkezes kézfogással búcsúzott el a galéria
munkatársnőjétől, és megígérte, hogy a héten később még benéz. Még a Long
Itchingtont megfestő háborgó festőnőtől is túlzón búcsúzkodott, az meg csak
fintorogva nézett utána, ahogy kiment.

– Ezek a vidéki galériák! – mondta Robinnak kuncogva, ahogy kiléptek a
Szivattyúházból. – Vicces is a képeimet látni ennek a vén szatyornak a
képeslapjai mellett, há’ nem? És kicsit azért izgalmas is ott kiállítani, ahol
született az ember. Nem is jártam itt már, Jézusom, há’ már ötvenvalahány
éve! Van kocsija? Remek. Tűnjünk el innét, menjünk át Warwickba! Nincs
messze.

Satchwellnek addig sem állt be a szája, amíg elsétáltak a Land Roverhez.
– Sose bírtam Leamingtont. – Mivel csak az egyik szemét tudta használni,

egészen eltúlzottnak tűnő mozdulattal kellett forgatnia a fejét, ha körül akart
nézni. – Túl finomkodó egy hely az ilyeneknek, mint én…

Robin megtudta, hogy csak hatéves koráig élt a fürdővárosban, amikor is
az őt egyedül nevelő édesanyjával elköltöztek Warwickba. Volt egy fiatalabb
féltestvére, egy kislány, aki az anyja második házasságából származott, és
akinél most is megszállt, és úgy döntött, ha már Angliában van, egyúttal
leszedeti a hályogot is a szeméről.

– Még mindig brit állampolgár vagyok, jogom van rá. Szóval amikor



megkérdeztek – intett nagyvonalú mozdulattal hátra, a Királyi Szivattyúház
felé –, nem adnék-e én is néhány képet, azt gondoltam, mér’ is ne? El is
hoztam őket magammal.

– Csodásak – hazudta Robin. – Csak egy testvére van? – Nem volt más
célja a kérdéssel, csak az udvarias beszélgetés fenntartása, de a szeme
sarkából látta, hogy Satchwell feje nagyot fordul, hogy a bekötetlen szemével
ránézhessen.

– Nem – felelte aztán néhány pillanat múlva. – Volt egy… volt egy
nővérem is, de meghalt még gyerekkoromban.

– Jaj, nagyon sajnálom – mondta Robin rögtön.
– Hát, olyan volt – folytatta Satchwell. – Súlyosan fogyatékos. Rohamai

voltak meg minden. Idősebb volt nálam, nem sok mindenre emlékszem erről.
De anyámat nagyon megrázta, nyilván.

– El tudom képzelni.
Odaértek a Land Roverhez. Robin ekkorra már kikalkulálta, mekkora

kockázatot jelenthet, ha Satchwell esetleg veszélyesnek bizonyul, és úgy
látta, nappal mindenképp biztonságban van, pláne, hogy ő vezet. Kinyitotta
az ajtókat, beült a volán mögé, és közben, a második próbálkozásra,
Satchwellnek is sikerült bemásznia az anyósülésre.

– Ja, akkó’ költöztünk át Warwickba innen, miután Blanche meghalt –
mesélte, és bekapcsolta a biztonsági övét. – Csak én meg anya. Nem mintha
Warwick sokkal jobb lenne ám, de legalább hitelessebb. Hitelessebben
maradtak meg a középkori épületek, tudja?

Mivel Satchwell Közép-Angliában született és nevelkedett, Robin úgy
gondolta, a londoni kiejtése régi affektált húzás lehet. Időnként megjelent, és
a beszédében közben egy leheletnyi idegen lejtés is feltűnt a sok éves
görögországi tartózkodás után.

– Ez a hely meg… eztet tönkretették a viktoriánusok – mondta, és ahogy
Robin kitolatott a parkolóból, felnézve egy mohával benőtt, kő Viktória-
szoborra, hozzátette: – Tessék, ott is van, a szerencsétlen vénasszony! – és
elnevette magát. – Az a épület is hogy néz ki – jegyezte meg, amikor a
városháza mellett elhajtottak. – Na, ez aztán közös bennem és Crowley-ban,
az biztos. Itten születtünk, de utáltunk itten.

Robin először azt hitte, rosszul hallotta.
– Önben és…?
– Aleister Crowley-ban.
– Crowley-ban? – ismételte Robin. Közben már a főutcán jártak. – Az



okkult szerzőben?
– Aha. Ő is itten született – felelte Satchwell. – Ez nincs nagyon benne az

útikönyvekben, mert nem szeretnek róla beszélni. Na, itt forduljon balra!
Aztán tovább egyenesen, arra megyünk.

Néhány perccel később Satchwell elkalauzolta a Clarendon Square-re, ahol
a magas, fehér sorházak (bár most már felosztva kisebb lakásokra) azért még
megőriztek valamit a régi pompájukból.

– Az az, ott született – mutatott Satchwell elégedetten a 30-as számú házra.
– Nincs ám emléktábla, meg semmi. Nem szeretnek róla beszélni a jó
Leamington Spa-i népek. Fiatalkoromban volt egy kisebb Crowley-
korszakom – tette hozzá, míg Robin a nagy, négyzet alakú ablakokat nézte. –
Azt tudta, hogy gyerekkorában egyszer halálra kínzott egy macskát, hogy
megnézze, tényleg kilenc élete van-e?

– Nem tudtam – felelte Robin, és visszatolatott.
– Biztosan az is ott történt bent – nézett vissza a házra Satchwell valami

morbid megelégedéssel.
Ugyanaz, mint AC. Ugyanaz, mint AC. Robin újabb megvilágosodást

tapasztalt. Talbot azonos komponenseket keresett Satchwell és Crowley
horoszkópjai között. Crowley, aki magát Fenevadnak, Baphometnek, a világ
leggonoszabb emberének nevezte! Az LS-kapcsolat! Hát persze: Leamington
Spa!

De miért döntött úgy Talbot hónapokkal a nyomozás kezdete után, hogy
Satchwellnek jár a teljes horoszkóp, amikor pedig egyetlen másik
gyanúsítottnál sem foglalkozott ezzel? Hiszen az alibije támadhatatlannak
tűnt! Vajon csak Talbot betegségének egy újabb tünete volt a Satchwell iránti
gyanú visszatérése, amit a Crowley-val közös születési helyük indíthatott el a
fejében – vagy talált valami fel nem jegyzett gyenge pontot a férfi alibijében?
Satchwell közben tovább beszélt az életéről Görögországban, a
festményeiről, és hogy mennyire csalódottan figyeli, merre tart a jó öreg
Anglia, Robin pedig kis időnként elvárt hangokat adott ki, míg fejben átfutott
újra Satchwell horoszkópjának azokon a részletein, amelyeket Talbot olyan
titokzatosnak érzett.

Mars a Bakban: erős akaratú, határozott, de hajlamos balesetekre.
Hold a Halakban: neurózisok/személyiségzavarok/őszintétlenség.
Oroszlán emelkedőben: nem tudja visszafogni magát. Gyűlöli, ha bármit

követelnek tőle.
Fél órán belül átértek Warwickba, és ahogy Satchwell ígérte, ez a városka



aligha különbözhetett volna jobban Leamingtontól a széles, nagyívű fehér
homlokzatos, kanyarodó utcáival. Egy régi kőboltozatról Clerkenwell jutott
Robin eszébe. Fagerendás házak, meredek, macskaköves utcák, keskeny
sikátorok mellett hajtottak el.

– Az Őzbakba megyünk – jelentette ki Satchwell, amikor Robin leparkolt a
piactéren. – Az mindig is itt volt. A város legrégebbi kocsmája.

– Ahová csak szeretne – mosolygott rá Robin, és ellenőrizte, megvan-e a
jegyzetfüzete a táskájában.

Együtt átsétáltak Warwick központján, és Satchwell meg is mutogatta
mindazokat a látványosságokat, amelyeket erre méltónak ítélt. Olyan ember
volt, akinek mindenképpen érintések kellettek: szükségtelenül is
megkocogtatta Robin karját, hogy felhívja valamire a figyelmét, megfogta a
könyökét, ahogy átmentek az úton, és általában véve is valami
tulajdonosszerű hozzáállást vett fel, így közeledtek a Smith Street felé.

– Nem bánja? – kérdezte a lányt, amikor a Pikareszk Művészellátóhoz
értek, és választ sem várva bevezette a boltba, ahol az ecsetek és olajfestékek
válogatása közben fellengzős önteltséggel beszélt tovább a művészet modern
irányzatairól és a kritikusok ostobaságáról. Jaj, Margot, gondolta Robin, de
aztán elképzelte, hogy a fejében magával hordott Margot Bamborough meg
Matthew alapján ítéli meg őt, a végtelenül sok anekdotával a sportsikereiről,
az egyre dagályosabb szövegével a fizetésemelésekről és jutalmakról, és
rögtön szerényebben, megbocsátóbban állt hozzá.

Végül meg is érkeztek az Őzbak fogadóba: alacsony, gerendás mennyezetű
kocsma volt, kint egy őz feje díszelgett a cégéren. Találtak is egy
kétszemélyes asztalt a hátsóbb részében. Robin óhatatlanul is felfigyelt egy
újabb egybeesésre: a Satchwell háta mögötti falat szarvas állatok trófeái
díszítették, köztük egy preparált szarvasfej és egy antilop és egy kos
bronzszínű verziója. Még az étlapon is nagy agancsú szarvasfej-sziluettek
díszelegtek. Robin egy Diet Coke-ot kért a pincérnőtől, és közben igyekezett
kizárni a gondolatai közül az állatöv szarvas csillagjegyeit.

– Nem zavarná – kérdezte mosolyogva, amikor a pincérnő visszaindult a
pulthoz –, ha feltenném most a kérdéseimet Margot-ról?

– Nem, tegye csak – felelte Satchwell. A mosolya ismét megmutatta a
besárgult fogait, de rögtön felkapta az étlapot, és tanulmányozni kezdte.

– És az sem, ha jegyzetelek? – húzta elő a jegyzetfüzetét Robin.
– Csak tessék – felelte a festő még mindig mosolyogva, és az étlap fölött

figyelte Robint a letakaratlan szemével, ahogy a lány kinyitotta a



jegyzetfüzetet, és bekapcsolta a tollát.
– Nos, elnézést kérek, ha bármelyik kérdés…
– Biztos nem akar egy rendes italt? – kérdezte Satchwell. Ő egy sört

rendelt. – Utálok magamba’ inni.
– Hát, én vezetek – mondta Robin.
– Maradhatna estére. Nem nálam, ne aggódjon! – tette hozzá gyorsan, egy

ennyire idős férfi arcán inkább egy szatír vigyorához hasonlító grimasszal. –
Úgy értem, elmegy egy szállóba, elszámolja költségnek. Gondolom, rendes
pénzt szakítanak Margot családjától ezér’, nem?

Robin elmosolyodott, azután válaszolt:
– Vissza kell mennem Londonba. Elég sok a munkánk. De jó lenne némi

háttér-információt szerezni Margot-ról – váltott vissza az előző témára. –
Hogy ismerkedtek meg?

A férfi elmesélte a történetet, amelyet Robin már amúgy is ismert: hogy
egy ügyfele vitte el a Playboy Clubba, és ott látta meg a hosszú lábú,
tizenkilenc éves nyuszilányt, hosszú fülekkel és pamacsfarokkal.

– Tehát összebarátkoztak?
– Hát… – felelte Satchwell –, nem tudom, ez-e rá a legjobb szó.
Hűvös tekintetét Robinra függesztve folytatta:
– Nagyon erősen szexuális jellegű volt a kapcsolatunk. Tudja, Margot szűz

volt, amikor megismerkedtünk.
Robin csak mosolygott tovább udvariasan. Nem fogja zavarba hozni ez a

pasas!
– Tizenkilenc éves volt. Én meg huszonöt. Gyönyörű lány volt! – sóhajtott

Satchwell. – Bár megtartottam volna a képeket, amiket csináltam róla, de
miután eltűnt, nem éreztem helyesnek megtartani őket.

Robin fejében Oonagh hangja szólalt meg: „csinált róla fényképeket.
Tudják. Olyan fényképeket.” Biztosan ezekről a sokat mutató vagy obszcén
képekről beszélt, mert hát más fényképek miatt aligha érzett volna
bűntudatot.

Megjött a pincérnő Satchwell sörével és Robin Diet Coke-jával.
Megrendelték az ételeket. Robin csak gyorsan átfutotta az étlapot, és csirkés-
baconös salátát kért, Satchwell pedig steaket és krumplit. Amikor a pincérnő
távozott, Robin tovább kérdezett, bár erre is tudta a választ:

– És meddig voltak együtt?
– Összesen néhány évig. Szakítottunk, aztán megint összejöttünk. Nem

szerette, hogy más modellekkel is dolgozom. Féltékeny volt. Nem egy



művész múzsájának való lány volt Margot. Nem szeretett mozdulatlanul ülni
és nem beszélni, haha… de nem, én nagyon belehabarodtam Margot
Bamborough-ba. Bizony, sokkal-sokkal több volt benne, mint hogy
Nyuszilány legyen!

Hát persze hogy több volt, gondolta Robin, és továbbra is udvariasan
mosolygott. Végül is csak elvégezte a rohadt orvosit!

– Lefestette valaha?
– Aha – bólintott Satchwell. – Egyszer-kétszer. Néhány vázlat meg egy

egész nagy kép volt. De eladtam őket. Kellett a pénz. Most má’ bánom.
Egy pillanatra elrévedt valahová, a bekötetlen szemével a kocsma belsejét

pásztázta, Robin pedig azon tűnődött, vajon valóban a régi emlékek éledtek
most fel a napbarnított arca mögött (olyan mély ráncok húzódtak rajta és
olyan barna volt, mintha teakfából lenne kifaragva), vagy csak a tőle elvárt
szerepet játssza, ahogy csendben hozzátette még:

– Elképesztő egy lány volt Margot Bamborough!
Ivott egy korty sört, aztán megkérdezte:
– És a férje fogadta fel magát, ugye?
– Nem – felelte Robin. – A lánya.
– Á! – bólogatott Satchwell. – Igen, hát persze, volt egy kislánya. Nem is

nézett ki úgy, mint aki közben szült, amikor találkoztunk, miután férjhez
ment. Vékony volt, mint mindig. Nekem mindkét nejem vagy hat-hét kilót
felszedett minden gyerek után.

– Hány gyereke van? – érdeklődött udvariasan Robin.
Szerette volna, ha már hozzák az ételt. Nem olyan könnyű kisétálni, ha étel

van az ember előtt, és az ösztönei azt súgták neki, lehet, hogy Satchwell fura
jókedve nem fog sokáig tartani.

– Öt – felelte a festő. – Kettő az első feleségemtől, három a másodiktól. De
nem így akartuk, csak az utolsónál ikrek lettek. Most már mind bőven felnőtt,
hála istennek. A gyerekek meg a művészet nem illenek össze. Én nagyon
szeretem őket – jelentette ki hevesen –, de Cyril Connollynak volt igaza.
Nincs sötétebb ellensége a jó művészetnek, mint a babakocsi a rohadt
előszobában.

Fürge pillantást vetett Robinra a bekötetlen szemével, aztán hirtelen
váltással tovább kérdezett:

– S akkor a férje még mindig azt hiszi, hogy volt valami közöm Margot
eltűnéséhez, mi?

– Hogy érti, hogy „még mindig”? – kérdezett vissza Robin.



– Ő dobta be a nevemet a rendőröknek – felelte Satchwell. – Még aznap
este, hogy Margot eltűnt. Aszitte, talán velem szökött el. Azt tudta, hogy
Margot meg én összefutottunk néhány héttel az eltűnése előtt?

– Igen, tudtam – mondta Robin.
– Na, ez ültette a bogarat a fülébe a hogyishívjáknak – folytatta a festő. –

Én nem hibáztatom, gondolom, tényleg cinkesnek tűnhetett. Biztos én is
ugyanezt gondoltam volna, ha a én csajom találkozik egy régi pasijával,
mielőtt lelép… úgy értem, eltűnik.

Megjött az étel: Satchwell steakje-krumplija elég étvágygerjesztően nézett
ki, Robin viszont, akit annyira lefoglaltak a kérdései, nyilván nem olvasott el
az étlapon valami apró betűs részt. Salátát várt egy tálban, de helyette egy
fatálat tettek elé, rajta pedig kis tálkákban csípős kolbászkarikákat, humuszt
és majonézzel leöntött, ragadós salátaleveleket. Jegyzetelés közben elég
nehéz ilyesmit enni.

– Kér krumplit? – kínálta meg Satchwell, és feléje tolta a sült krumplit
tartalmazó kis fémvödröcskét.

– Nem, köszönöm – mosolygott Robin. Beleharapott egy kenyérrúdba, és
jobb kezében a tollal tovább kérdezett: – Beszélt önnek Royról Margot,
amikor összefutottak?

– Egy kicsit – felelte Satchwell steakkel teli szájjal. – Igyekezett jól
beállítani. Hát mit csinál az ember, ha összefut az exszel, nem? Úgy tesz,
mintha biztos lenne benne, hogy helyesen döntött. Nem bánt meg semmit.

– Gondolja, hogy megbánta? – nézett rá Robin.
– Hát nem volt boldog, azt láttam. Senki sem figyel rád oda, gondoltam.

Próbált jó képet vágni hozzá, de nekem elég leharcoltnak tűnt. Kimerültnek.
– Csak akkor egyszer találkoztak?
Satchwell csak rágta a falatot, és elgondolkodva méregette Robint. Végül

lenyelte, és megszólalt:
– Olvasta a rendőrségi vallomásomat?
– Igen – bólintott a lány.
– Hát akkor pontosan tudja – ingatta a villáját Robin felé Satchwell –, hogy

csak egyszer találkoztunk. Ugye?
Mosolyogva mondta, igyekezett a sugalmazott figyelmeztetést tréfának

beállítani, de Robin megérezte benne az agresszió apró szúrását is.
– Tehát elmentek meginni valamit és beszélgetni? – kérdezte továbbra is

mosolyogva, mintha nem is hallotta volna a felhangot a válaszban,
pókerarccal próbálta védekezésre késztetni Satchwellt.



A férfi valóban enyhébben felelt:
– Ja, bementünk valami bárba Camdenben, nem messze a lakásomtól.

Valami beteghez kellett kimennie, azért mászkált ott.
Robin leírta ezt a részletet.
– És emlékszik, hogy miről beszéltek?
– Mesélte, hogy az orvosi egyetemen ismerkedett meg a férjével, hogy a

pasas nagyon ambiciózus, meg ilyenek. Mi is volt? – És ahogy most rá
nézett, Robin erőltetett érdektelenséget látott rajta. – Kardiológus, vagy mi?

– Hematológus – javította ki Robin.
– Az mivel is foglalkozik, vérrel? Hát igen, Margot-t mindig lenyűgözték

az okos emberek. Az eszébe sem jutott, hogy ugyanúgy lehetnek azok is
szarháziak, mint bárki más.

– Önnek az volt a benyomása, hogy dr. Phipps is ilyen szarházi? – kérdezte
könnyedén Robin.

– Nem igazán – felelte Satchwell. – De azt hallottam, elég karót nyelt alak,
és kicsit anyuka kisfia még mindig.

– Kitől hallotta ezt? – állt meg Robin keze a tollal a jegyzetfüzet lapja
fölött.

– Olyasvalakitől, aki találkozott vele – rándított egy kicsit a vállán a férfi.
– Maga nincs férjnél? – érdeklődött, a tekintete Robin gyűrű nélküli bal
kezén.

– Együtt élek valakivel – felelte a lány kurta mosollyal. Már kitapasztalta,
hogy ezzel a válasszal rövidre tudja zárni a tanúk, ügyfelek flörtölési
szándékait, megmutathatja nekik a határt.

– Ó, hát mindig is tudtam én – mondta erre Satchwell –, hogy ha egy csaj
házasság nélkül él együtt egy pasival, akkor biztosan nagyon bele van esve.
Más nem tarthatja ott, csak az érzelmei, há’ nem?

– Gondolom, igen – felelte Robin újabb rövid mosollyal. Tudta, hogy a
férfi zavarba akarja hozni. – Említett Margot bármit, ami esetleg aggasztotta,
ami gondokat okozott? Otthon, vagy a munkahelyén?

– Mondtam már, kirakat volt az egész – nyammogott a sült krumpliján
Satchwell. – Remek munka, remek férj, cuki gyerek, remek ház: minden
összejött. – Végre lenyelte a krumplit. – Én is ugyanezt toltam neki,
mondtam, hogy kiállítok, az egyik képem nyert egy díjat, vagyok egy
zenekarban, komoly barátnőm van… ez, mondjuk, nem volt igaz – tette
hozzá kis horkantással. – Csak azért emlékszem arra a csajra, mert aznap este
szakítottunk. Ne is kérdezze, hogy hívták. Nem is voltunk együtt rég. Hosszú



fekete haja volt és egy hatalmas pókháló-tetoválás a köldöke körül, leginkább
erre emlékszem… de mindegy, én szakítottam vele. Hogy megint találkoztam
Margot-val…

Habozott kicsit. A letakaratlan szeme elfelhősödött, úgy folytatta:
– Harmincöt éves voltam. Az egy fura kor. Az embernek kezd derengeni,

hogy ő is lesz negyvenéves, nem csak mások. Maga mennyi, huszonöt?
– Huszonkilenc – felelte Robin.
– A nőknek ez hamarabb jön, az aggódás az öregedés miatt – mondta a

festő. – Gyereke van már?
– Nincs – válaszolt Robin, és inkább kérdezett: – Tehát Margot nem

mondott önnek semmit, ami arra utalhatott volna, hogy tudatosan, saját
akaratából tűnt volna el?

– Margot nem lépett volna le és hagyott volna ott mindenkit – felelte
Satchwell, pont olyan határozottan, mint Oonagh. – Margot soha. A
„Felelősségteljes” lehetett volna a második keresztneve. Jó ember volt, tudja?
Olyan iskolai prefektus típus.

– Akkor nem állapodtak meg, hogy találkoznak megint?
– Nem. – Satchwell megint nekiesett a krumplinak. – Megemlítettem, hogy

a zenekarommal játszunk a Dublin Castle-ben a következő héten. Mondtam
neki, hogy ugorjon be, ha arra jár, de azt mondta, nem fog tudni. A Dublin
Castle az egy kocsma Camdenben – tette hozzá. – Lehet, hogy még mindig
ott van.

– Igen – bólintott Robin. – Ott van.
– Mondtam a nyomozónak, hogy említettem Margot-nak a koncertet. Meg

hogy én aztán szívesen találkoztam volna vele megint, ha ő akart volna. Nem
volt rejtegetnivalóm.

Robinnak eszébe jutott Strike véleménye, hogy Satchwell szinte már
túlságosan is segítőkészen dobta be ezt az információt, és hirtelen gyanúját
palástolandó gyorsan tovább kérdezett:

– Látta valaki Margot-t a kocsmában aznap este, amikor önök ott
játszottak?

Satchwell kényelmesen lenyelte a falatot, csak azután válaszolt:
– Amennyire én tudom, nem.
– Az a kis fa vikingfigura, amit öntől kapott – kezdett új irányt Robin, és

nagyon figyelt a reakcióra –, amelyiknek az alján az áll, hogy „Brünhilda”…
– Ami ott volt az íróasztalán a munkahelyén? – kérdezett vissza Satchwell,

és Robin mintha egy kis önelégültséget is érzett volna ebben. – Igen, azt én



adtam neki a régi időkben, amikor még találkozgattunk.
Vajon lehetséges lenne, gondolta Robin. A keserű szakításuk után, azután,

hogy Satchwell bezárta a lakásba, hogy ne tudjon dolgozni menni, hogy
megütötte, és azután, hogy Margot hozzáment egy másik férfihoz – tényleg
lehetséges lenne, hogy Margot megtartotta volna Satchwell hülye kis
ajándékát? Hát nem válnak fájdalmassá, elviselhetetlenné a közös viccek, a
becenevek egy kínkeserves szakítás után, amikor már csak rájuk gondolni is
szinte rosszabb, mint a veszekedések, sértések emlékei? Robin a legtöbb
Matthew-tól ajándékba kapott dolgot adományboltoknak adta, miután
tudomást szerzett a hűtlenségéről, még a plüsselefántot is, amelyet az első
Bálint-napjukon kapott tőle, és az ékszeres dobozkát is, amelyet a
huszonegyedik születésnapjára kapott. De azt most látta, hogy Satchwell már
nem fog változtatni ezen a sztorin, így továbblépett a jegyzetfüzetébe leírt
következő kérdésre.

– Volt egy nyomda a Clerkenwell Roadon, akikkel önnek, azt hiszem, volt
valamilyen kapcsolata.

– Parancsol? – nézett rá fintorogva a festő. – Milyen nyomda?
– Egy Amanda White nevű diáklány azt állítja, hogy látta Margot-t ennek a

nyomdának az emeleti ablakában azon az estén, amikor…
– Tényleg? – kérdezett vissza Satchwell. – Hát, nekem sose volt

semmilyen kapcsolatom nyomdával. Ki mondja, hogy volt?
– A ’80-as években megjelent egy könyv Margot eltűnéséről…
– Tényleg? Ezt nem tudtam.
– …és abban írta a szerző, hogy a nyomda készített szórólapokat annak az

éjszakai lokálnak, amelynek ön is festett egy faliképet.
– Az isten szerelmére! – Satchwellt mintha egyszerre mulattatta és

bosszantotta volna a dolog. – Hát ez nem „kapcsolat”! Még véletlennek is
épp csak lehet nevezni. Soha nem is hallottam erről a rohadt nyomdáról!

Robin leírta, és ment tovább a következő kérdésre.
– Mi volt a véleménye Bill Talbotról?
– Kiről?
– A nyomozást vezető felügyelőről. Az elsőről – tette még hozzá Robin.
– Á, igen – bólintott Satchwell. – Nagyon fura pasas volt. Amikor később

hallottam, hogy valami ideg-összeroppanása volt, vagy mi, hát nem lepett
meg. Folyton azt kérdezgette, mit csináltam ekkor és ekkor. Később persze
rájöttem, hogy azt próbálta ellenőrizni, nem én voltam-e az Essexi Mészáros.
És a születési időmet is tudni akarta, de hogy annak mi az isten köze volt



bármihez…
– A horoszkópját próbálta felírni – felelte Robin, és elmesélte

Satchwellnek Talbot asztrológiai kísérleteit.
– Den to pistevó, nem hiszem el! – nézett bosszúsan Satchwell. –

Asztrológia? Hát ez nem vicces. És ő irányította a nyomozást… meddig is?
– Hat hónapig.
– Jézusom! – A festő olyan fintort vágott, hogy a kötést a szemén tartó

átlátszó ragasztószalag is meggyűrődött tőle.
– Azt hiszem, a munkatársai nem is tudták, hogy beteg, amíg túl

egyértelmű nem lett, és nem tudták nem észrevenni – felelte Robin, és most
néhány bejelölgetett papírlapot húzott elő a táskájából: Satchwell Talbotnak
és Lawsonnak adott vallomásainak fénymásolatai voltak.

– Ez meg mi? – kérdezte a festő hirtelen.
– A rendőrségi vallomásai – válaszolta Robin.
– És miért van tele… mik ezek, csillagok…?
– Pentagrammák – mondta Robin. – Ez az a vallomás, amit Talbot vett fel

öntől. Ez csak rutin – tette hozzá, mert Satchwell már kezdett gyanakvóan
nézni. – Mindenkivel végigmegyünk rajta, akit a rendőrség kikérdezett.
Tudom, hogy akkor már le is ellenőrizték a vallomásaikat, de szeretnék most
végigvenni még egyszer, hátha eszébe jut valami hasznos apróság.

Satchwell nem felelt, Robin pedig ezt beleegyezésnek véve folytatta:
– Ön egyedül volt a műtermében október 11-én délután, de ötkor felhívta

ott egy bizonyos Mr…. Hendricks, ugye?
– Hendricks, igen! – bólintott Satchwell. – Az ügynököm volt akkoriban.
– Fél hét körül elment vacsorázni egy helyi kávézóba, ahol elbeszélgetett a

pénztárosnővel, aki emlékezett is erre. Aztán hazament átöltözni, és ismét
elment otthonról néhány barátjával találkozni nyolc körül egy Joe Bloggs
nevű bárban. Mindhárom barátja, akivel találkozott, megerősítette ezt…
szeretne bármit hozzátenni ehhez?

– Nem – felelte Satchwell, és Robin mintha némi megkönnyebbülést
hallott volna a hangjában. – Ez így rendben van.

– Ezek közt a barátai közt volt az is, aki ismerte Roy Phippst? – kérdezte
mintegy mellékesen Robin.

– Nem – mondta Satchwell mosoly nélkül, aztán új témát hozott fel: –
Margot lánya most már lassan negyven lesz, nem?

– Tavaly volt negyven – felelte Robin.
– Ela! – csóválta a fejét a festő. – Az idő, az…



Az egyik mahagónibarna, ráncos kezével, amelyet vastag ezüst és
türkizszín gyűrűk díszítettek, tett egy finom mozdulatot: mint egy levegőben
lebegő papírrepülő.

– …aztán egyszerre csak megöregszik az ember, és még csak észre se
vette!

– Ön mikor költözött külföldre?
– Nem is akartam kiköltözni, legalábbis kezdetben nem. Csak utazgattam

kicsit, ’75 végétől – felelte Satchwell. Már majdnem végzett a steakkel.
– És miért kezdett…?
– Már korábban is azon gondolkodtam, hogy utazni kéne egy kicsit –

folytatta a férfi. – De miután Creed megölte Margot-t… annyira rémes egy
dolog volt… akkora megrázkódtatás… nem is tudom, környezetváltozásra
vágytam.

– Akkor úgy gondolja, ez történt vele? Hogy Creed megölte?
Satchwell bekapta az utolsó darab húst, megrágta és lenyelte, csak azután

válaszolt.
– Hát, igen. Először nyilván reméltem, hogy csak lelépett a férjétől, és

meghúzta magát valahol. De aztán csak nem került elő… persze, mindenki
azt gondolta, hogy az Essexi Mészáros volt, még a rendőrség is. És nemcsak
a bolond nyomozó, hanem a másik is, aki átvette tőle az ügyet.

– Lawson – jegyezte meg Robin.
Satchwell vállat vont, mintha azt mondaná, mit számít a nyomozó neve,

aztán ő kérdezett:
– Fognak beszélni Creeddel is?
– Reméljük.
– És ugyan miért mondaná el épp most az igazat?
– Szereti a nyilvánosságot – felelte Robin. – Talán tetszik neki a gondolat,

hogy most megint bekerülhet az újságokba. Akkor tehát önt megrázta Margot
eltűnése?

– Hát persze hogy megrázott! – bólintott Satchwell, és közben a fogait
piszkálta a nyelvével. – Épp nemrég találkoztam vele újra, és… azt nem
fogom mondani, hogy még mindig szerettem, vagy bármi ilyesmit, de…
maga volt már, hogy belekeveredett egy rendőrségi nyomozásba? – Megint
egy kis agresszió csengett ki a kérdésből.

– Igen – válaszolta Robin. – Többször is. Stresszes és ijesztő volt, minden
alkalommal.

– Hát igen, pontosan – helyeselt megbékélve Satchwell.



– Miért Görögországot választotta?
– Nem választottam én. Nagyanyám után örököltem pénzt, és gondoltam,

akkor pihenek egy kicsit, megnézem Európát, festek… végigutaztam
Franciaországot és Olaszországot, aztán ’76-ban érkeztem Kószra. Egy
bárban dolgoztam. Szabadidőmben festettem. Jó néhány képet eladtam
turistáknak. Megismerkedtem az első feleségemmel… és ott maradtam –
mesélte Satchwell, és megvonta a vállát.

– Volt még valami, amit meg akartam öntől kérdezni. – Robin a kis
halomnyi papír aljára tette a rendőrségi vallomásokat. – Tudomást szereztünk
róla, hogy lehetséges, hogy valaki még látta Margot-t egy héttel azután, hogy
eltűnt. De ezt soha nem jelentették be a rendőrségen.

– Igen? – Satchwellt láthatóan érdekelte a dolog. – Hol?
– Leamington Spában – felelte Robin. – A templomkertben a

Mindenszentek-templom mellett.
Satchwell vastag, fehér szemöldöke jó magasra futott, és megint

megfeszítette a szemén a kötést tartó átlátszó ragasztót.
– A Mindenszentekben? – ismételte meg láthatólag elképedve.
– A sírokat nézte. És állítólag feketére volt festve a haja.
– Ki látta?
– Egy férfi, aki motorral túrázott a környéken. Két évvel később mesélte a

Szent János rendelő védőnőjének.
– A védőnőnek mondta?
Satchwellnek megfeszült az állkapcsa.
– És még mit mondott maguknak a védőnő? – kérdezte, és Robin arcát

fürkészte közben. Hirtelen, váratlanul mintha elfutotta volna a méreg.
– Ön ismeri Janice-t? – kérdezte Robin, mert nem értette, mi dühítette fel a

férfit.
– Szóval ez a neve? – kérdezett vissza Satchwell. – Nem emlékeztem.
– Akkor ismeri?
Satchwell megint bekapott egy falat krumplit. Robin látta rajta, hogy

próbálja eldönteni, mit mondjon neki, és beléhasított az izgalom – ez az,
amiért megéri ez a munka a hosszú, unalmas megfigyelések, az álmatlan
éjszakák dacára is!

– Az egy szarkeverő – bökte ki hirtelen Satchwell. – Nagy szarkeverő az a
nő. Nem bírták ők egymást Margot-val. Margot mondta nekem, hogy nem
szereti.

– Mikor mondta?



– Amikor összefutottunk, hát mondtam, csak úgy az utcán…
– De mintha azt mondta volna, nem beszélt a munkájáról.
– Nos, hát ezt elmondta. Összevesztek, vagy valami. Nem tudom. Csak

épp említette. Hogy nem bírja azt a védőnőt – ismételte Satchwell.
Olyan volt, mintha egy kemény maszk tűnt volna fel a sötétre cserzett bőr

alatt: a kissé komikus, megereszkedett bőrű nőcsábászból hirtelen gonosz,
egyszemű vénember lett. Robinnak eszébe jutott, Matthew arca hogy
megfeszült, ha mérges volt, olyan lett tőle, mint egy kutya, amire szájkosarat
tettek; de most nem ijedt meg ettől a férfitől. Ugyanazt a ravasz önfenntartó
ösztönt érezte meg Satchwellben most, mint az exférjében is. Akárhogy is
viselkedett Satchwell annak idején Margot-val, vagy a feleségeivel, akik el is
hagyták – azt kétszer is meggondolja, hogy megüsse-e őt itt, a forgalmas
kocsmában, abban a városban, ahol még mindig ott lakik a húga.

– Mérgesnek tűnik – jegyezte meg.
– Jia khári tu, a francba is! Hát persze hogy mérges vagyok! Az a védőnő,

a hogyishívják? Próbálja rám terelni a gyanút, mi? Kitalál egy ilyen sztorit,
hogy úgy nézzen ki, mintha azért lépett volna le, hogy velem…

– Ezt a sztorit nem Janice találta ki. Beszéltünk Mr. Ramage özvegyével,
és ő is megerősítette, hogy a néhai férje mondogatta másoknak, hogy látott
egy eltűnt nőt…

– Na és mit mondott még maguknak Janice? – kérdezte Satchwell.
– Janice nem is említette önt – felelte Robin, és már szörnyen kíváncsi

volt. – Nem is tudtuk, hogy önök ismerik egymást.
– De azt állítja, valaki látta Margot-t Leamington Spában azután, hogy

eltűnt? Dehogy, pontosan tudja ő, mi a francot akar ezzel!
Satchwell megint evett egy krumplit, aztán hirtelen felpattant, és elsétált

Robin mellett. A lány hátrafordulva nézett utána, és látta, hogy bemegy a
férfimosdóba. Hátulról öregebbnek nézett ki, mint elölről: látszott a rózsaszín
fejbőre a ritkuló ősz haján keresztül, és a farmere feneke sem feszült már úgy,
mint régen.

Robin arra jutott, Satchwell valószínűleg lezártnak tekinti a beszélgetést.
De még volt egy adu a kezében – talán veszélyes dolog, de inkább
felhasználja, mint hogy be kelljen itt fejeznie a beszélgetést, amikor több
kérdés merült fel, mint amennyire választ kapott.

Öt teljes perc telt el, mire a festő visszajött, és Robin rögtön látta, hogy a
mosdó magányában jól felhergelte magát. Nem is ült le, hanem fölé
tornyosulva szólalt meg:



– Szerintem maga kurvára nem is nyomozó. Hanem újságíró.
Így alulról nem festett kimondottan vonzón a bőrlebernyeg a nyakán. A

nyaklánc, a türkiz és ezüstgyűrűk, a hosszú haj mintha farsangi jelmez lett
volna.

– Felhívhatja Anna Phippst, és megkérdezheti, ha szeretné – felelte neki. –
Megvan a száma. Miért gondolja, hogy érdekelné ön az újságokat?

– Legutóbb már épp elegem lett belőlük. Megyek is. Nincs nekem erre
szükségem. Gyógyulnom kéne éppen.

– Még valami – vágta rá Robin. – És ez biztosan érdekelni fogja.
Ezt a trükköt Strike-tól leste el. Nyugodtnak maradni, mégis határozottan

viselkedni. Hadd aggódjon csak a másik, vajon még mit tudunk róla!
Satchwell visszafordult, acélkeményen villant a letakaratlan szeme. Nem

maradt benne semmi flörtölés, nem próbált lekezelően viselkedni. Robin
most már egyenrangú fél volt a szemében: ellenfél.

– Mért nem ül még le egy kicsit? – kérdezte Robin. – Nem tart sokáig.
A festő némi habozás után visszaereszkedett a helyére. Az ősz fejével épp

eltakarta a preparált szarvasfejet a téglafalon, a háta mögött. Robin
nézőpontjából úgy tűnt, mintha az agancs a Satchwell vállára hulló, ritkás,
göndör ősz hajzatából nőne ki.

– Margot Bamborough tudott önről valamit, amit maga nem akart
nagydobra verni – jelentette ki Robin. – Ugye?

A férfi csak bámult rá.
– A párnás álmot?
Satchwell arcán minden vonás megkeményedett, és ettől valami rókaszerű

kinézete lett. Az ősz szőr alatt megbúvó napbarnított, ráncos mellkas
besüllyedt, ahogy kifújta a levegőt.

– Elmondta valakinek, mi? Kinek? – De mielőtt Robin válaszolhatott
volna, már folytatta is: – A férjének, gondolom? Vagy annak a kurva ír
csajnak, mi?

Járt az állkapcsa, mintha rágna valamit.
– Nem lett volna szabad elmondanom neki – mondta aztán. – Ez van, ha az

ember részeg és szerelmes, vagy akármik is voltunk mi. Aztán meg évekig
járt rajta az agyam, hogy ő majd…

De nem fejezte be a mondatot.
– Említette ezt, amikor összefutottak? – kérdezte Robin tapogatózva, úgy

téve, mintha többet tudna, mint valójában.
– Szegény anyámról kérdezett – felelte Satchwell. – Akkor is azt



gondoltam, na, máris kezded? De szerintem nem ezzel akart jönni. Lehet,
hogy csak megjött az esze, hogy orvos lett, talán változott a véleménye.
Biztos látott olyanokat, mint Blanche. Nem élet az.

– De egyébként meg – hajolt előre kicsit – én azért azt hiszem, tényleg
álom volt. Jó? Hatéves voltam. Csak álmodtam. És még ha nem is álmodtam,
most már mindketten halottak, és mondhat bárki bármit. Szegény anyám
meghalt ’89-ben. Most már nem húzhat rá semmit, szegényre! Egyedülálló
anya, csak próbált egyedül boldogulni velünk. Ez kegyelem! – jelentette ki. –
Véget vetni valaki szenvedésének. Kegyelem!

Azzal felállt. A nap barnája alatt már sápadt volt, az arca petyhüdt. Sarkon
fordult, és távozott, de abban a pillanatban, amikor már eltűnt volna Robin
szeme elől, hirtelen megfordult, és bizonytalan léptekkel visszament. Még
mindig némán járt az állkapcsa.

– És szerintem – mondta annyi rosszindulattal, amennyit csak ki tudott
préselni magából – maga egy utálatos kis kurva!

És végleg otthagyta.
Robinnak jóformán a szíve sem vert gyorsabban. Leginkább valami

emelkedett hangulatot érzett. A nem egészen étvágygerjesztő tálkáit
félretolva maga elé húzta a kis fémvödröt, amit Satchwell ott hagyott, és
megette a festő maradék sült krumpliját.
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Hosszú idő telt már azóta el,
a hölgy szavára, hogy Sir Artegall,
mint hű lovag, kalandos útra kelt,

s most útján tengerparti szél fuvall…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Joan temetési szertartása a tengerészeknek legkedvesebb himnusszal, az
„Örök Atyánk, erős oltalmunk”-kal zárult. Míg a gyülekezet a jól ismert
szöveget énekelte, Ted, Strike, Dave Polworth és Ted három életmentő
bajtársa a vállukra véve kivitték a koporsót az egyszerű, krémszínűre festett
falú templomból. A fagerendás mennyezetű épület színes üvegablakai a lila
köpenyes Szent Maudezt ábrázolták, akiről a falut meg a templomot is
elnevezték. A külön sziklaszigeten álló torony meg egy sziklán heverő fóka is
végigkövette az útjukat.

 
Ó, Megváltónk, dicső igéd
hallván, szél s tenger hull eléd,
ki jársz, hol mélyt tajték befed,
s viharba veted fekhelyed…{11}

 
Polworth volt a legalacsonyabb a hat koporsóvivő közül. Közvetlenül Strike
mögött jött, és megtette, amit csak tudott, hogy kivegye a részét a feladatból.

A gyászolók közül sokan csak a templom leghátuljában állva vagy
egyenesen kintről tudták meghallgatni a szertartást. Most tiszteletteljesen
körülállták kint a halottaskocsit, ahogy a hat férfi becsúsztatta a csillogó
tölgyfa koporsót. Alig hallatszott elmormogott szó, amikor a hátsó ajtót
rácsukták Joan földi maradványaira. A vastag fekete kabátos, karót nyelt
temetkezési vállalkozó beült a volán mögé, Strike pedig átkarolta Ted vállát.



Együtt nézték, ahogy a halottaskocsi eltűnik a szemük elől. Strike érezte,
hogy Ted egész testében remeg.

– Nézd ezt a sok virágot, Ted! – szólalt meg Lucy, akinek úgy bedagadt a
szeme a sok sírástól, hogy alig látott. Mindhárman visszafordultak szemügyre
venni az aprócska templom külső falánál ünnepi színpompával felhalmozott
koszorúkat, csokrokat, virágokat.

– Milyen gyönyörű liliomok, Ted, ezt nézd… Mariontól és Garytől,
egyenesen Kanadából…

Bentről még mindig csak tódultak ki az emberek a már kint állók
tömegéhez. Mindenki távolabb maradt a családtól, úgy oldalaztak el a
templom fala mellett. Joan minden bizonnyal nagy örömét lelte volna a
rengeteg virágban, Strike pedig váratlanul maga is vigasztalást nyert az
üzenetekből, amelyeket Lucy felolvasgatott Tednek. Akárcsak a húgáé, a
nagybátyja szeme is megdagadt és kivörösödött.

– Ian és Judy – mondta most épp Lucy. – Terry és Olive…
– Jó sok van, nem? – nézett álmélkodva Ted.
A gyászolók immár sutyorgó, mozgolódó tömege nyilván azt próbálja

most eldönteni, gondolta Strike, érzéketlennek tűnne-e, ha rögtön
elindulnának, át a Hajó és Kastélyba, ahol a tort tartják majd. Nem hibáztatta
őket: ő is nagyon vágyott egy sörre, meg talán egy felesre is vele.

– „Őszinte részvéttel, Robin, Sam, Andy, Saul és Pat” – olvasta fel épp
Lucy. Mosolyogva hátranézett Strike-ra. – Milyen kedves! Te mondtad
Robinnak, hogy a rózsaszín rózsa volt Joan kedvence?

– Nem hiszem – felelte Strike, mivel ő maga sem tudta ezt.
Sokat jelentett neki, hogy az ő nyomozóirodája is képviseltette magát a

Joannak szóló tiszteletadásban. Nem úgy, mint Lucy, ő egyedül megy majd
vissza Londonba vonattal. Bár erősen vágyott már a magányra az utóbbi tíz
napban, a néma tetőtéri lakása nem tűnt most valami vidám kilátásnak a
rettegés, a veszteség hosszú napjai után. A Joannak küldött rózsák őhozzá is
szóltak: azt súgták, nem lesz egyedül, ott lesz az, amit felépített, és jó, lehet,
hogy nem épp család, de akkor is vannak Londonban, akiknek sokat jelent.
Strike többes számban gondolt erre, mert a kártyán öt név is állt, de amikor
elfordult, már csak Robin volt a fejében.

Ted kocsijában mentek át a Hajó és Kastélyba, Lucy vezetett, Greg pedig a
másik autóval jött utánuk a gyerekekkel. Egyikük sem szólt a kocsiban,
valami érzelmi kimerültség ütközött ki rajtuk.

Joan tudta jól, mit csinál, gondolta Strike, és a mellettük elsuhanó ismerős



utcákat nézte. Hálás volt, hogy nem kell elmenniük még a krematóriumba is,
hogy majd olyan formában kaphatják vissza a nagynénje testét, amit
magukhoz szoríthatnak, hajóba szállhatnak vele, és később, egy napsütéses
délután a szűkebb család majd nyugodtan búcsút vehet tőle.

A Hajó és Kastély különtermének ablakai a St. Mawes-i öbölre néztek:
felhős volt az ég, de a tenger nyugodt. Strike vett egy sört Tednek és
magának is, és a nagybátyját aztán egy aggódó barátokkal körülvett székben
hagyva visszament a pulthoz egy dupla Famous Grouse-ért, amit egy korttyal
meg is ivott, aztán a sörével az ablakhoz lépett.

Világosszürke volt a tenger, időnként felcsillant, ahol a felhők ezüstös
szélén kicsusszanó napfény elkapta. A szálló ablakából egér- és palaszürke
tájképnek tetszett St. Mawes városa, de az apály sarában rekedt kis csónakok
kellemesen vidám színfoltokat tettek hozzá.

– Minden oké, Diddy?
Hátrafordult: Ilsa jött oda Polworthtel, kitárta a karját, és megölelte.

Mindhárman a St. Mawes-i általánosba jártak annak idején. Strike úgy
emlékezett, akkoriban Ilsa nem nagyon kedvelte Polwortht. A lány
osztálytársaik között Dave sosem volt népszerű. A barátja válla fölött látta is
a feleségét, Pennyt, aki egy csoportnyi barátnőjével beszélgetett.

– Nick is nagyon szeretett volna itt lenni, Corm, de muszáj volt dolgoznia
– mondta most Ilsa.

– Persze – felelte Strike. – Nagyon kedves, hogy eljöttél, Ilsa!
– Hát szerettem Joant – válaszolta Ilsa egyszerűen. – Anya és apa elhívták

hozzánk Tedet péntek estére. És apa elviszi golfozni kedden.
Polworthék két lánya, akik nem épp a példás magaviseletükről voltak

ismertek, most ott fogócskázott a gyászolók között. A kisebbik (Strike sosem
tudta megjegyezni, melyik Roz és melyik Mel) most elrohant Strike mögött,
és egy pillanatra belekapaszkodott a lábába, mintha valami bútordarab lenne,
aztán visszanézett a testvérére, és nevetgélve továbbszaladt.

– Szombaton meg hozzánk hivatalos – mondta Polworth, mintha nem is
történt volna semmi. Sem Dave, sem a felesége nem szóltak rá soha a
gyerekekre, kivéve, ha őket magukat zavarták. – Szóval ne aggódj, Diddy,
gondját viseljük az öreg harcosnak!

– Köszi, Cimbi – nyögte ki némi nehézséggel Strike. A templomban nem
sírt, nem sírt ezekben az utóbbi rettenetes napokban sem, mert annyi mindent
kellett megszervezni, és a tevékenykedésben megnyugvást talált. De a régi
barátai kedvessége átszivárgott a gáton: szerette volna rendesen kifejezni a



háláját, mert Polworth még mindig nem hagyta neki, hogy elmondja a
mondókáját arról, ahogy segített nekik Lucyvel a haldokló Joanhoz sietni. De
mielőtt belekezdhetett volna, odajött hozzájuk Penny Polworth is, két másik
nővel, akiket nem ismert. Ezek mindketten szélesen mosolyogtak rá.

– Hahó, Corm! – köszönt Penny. Sötét szemű, fitos orrú nő volt, a haját
vagy ötéves kora óta praktikus lófarokba fogta össze hátul. – Abigail és
Lindy nagyon szeretne veled megismerkedni!

– Heló – köszönt mosoly nélkül Strike. Kezet rázott mindkettejükkel, és
mivel biztos volt benne, hogy a nyomozói sikereiről akarnak beszélni, máris
idegesítették. Ezen a napon most kizárólag Joan unokaöccse kívánt lenni.
Természetesnek vette, hogy Abigail Lindy lánya, mert ha leszámítja a
fiatalabb nő gondosan felrajzolt, geometrikusan precíz szemöldökét és
önbarnítóval elért színét, ugyanolyan kerek, jellegtelen arca volt.

– Annyira büszke volt önre! – kezdte Lindy.
– Követjük ám mindig, mit ír önről az újság! – szólalt meg a duci Abigail

is, és mintha elnevetni készült volna magát.
– Most min dolgozik? Vagyis gondolom, nem beszélhet róla, ugye? –

kérdezte Lindy, és majd felfalta a szemével.
– A királyi családdal nem kerül kapcsolatba időnként? – kérdezte Abigail.
A picsába már!
– Nem – felelte Strike. – Bocsássanak meg, muszáj elszívnom egy cigit.
Tudta, hogy megsérti őket, de nem érdekelte, bár ahogy az ablak mellett

álló csoporttól elsétált, el tudta képzelni, mennyire nem tetszene ez Joannak.
Ugyan mibe került volna, kérdezné a nagynénje, hogy elszórakoztassa egy
kicsit a barátait a munkájáról szóló történetekkel? Joan is szerette őt
mutogatni, ő volt az unokaöccse, aki már majdnem olyan, mintha a fia lenne,
és most hirtelen eszébe jutott a bűntudat hosszú napjai után, miért is nem jött
le olyan sokáig ebbe a kisvárosba – mert úgy érezte, agyonnyomják a
csészealjak és csipketerítők, a gondosan irányított beszélgetések, és Joan
fojtogató büszkesége, és a szomszédok kíváncsisága, és a gyors pillantások a
műlábára, amikor azt hitték az emberek, nem látja.

A folyosón kifelé sétálva előhúzta a telefonját, és mindenféle szándékosság
nélkül egyszerűen csak rányomott Robin számára.

– Hahó! – köszönt be a lány, és Strike hallotta a hangján a kis meglepetést
is.

– Hahó – felelte, megállt a szálló ajtajában, hogy a fogaival kihúzzon egy
cigarettát a dobozból. Átment az úton és rágyújtott, és a tenger mellett az



apályban maradt sárlapályt bámulta. – Csak gondoltam, felhívom, hogy
köszönjük szépen.

– De mit?
– Hát a virágokat az irodától. A családnak sokat jelentett.
– Ó, hát örülök – mondta Robin. – Milyen volt a temetés?
– Hát olyan, tudja… temetéses – válaszolt Strike, és egy fel-le bukdácsoló

sirályt nézett a nyugodt tengeren. – Magánál van valami újság?
– Nos, ami azt illeti, van – kezdte Robin pillanatnyi habozás után. – De

most, gondolom, annyira nem alkalmas. Majd elmondom, amikor…
– Nagyon is alkalmas – vágott közbe Strike, aki már vágyott egy kis

normalitásra, valami gondolkodnivalóra, ami nem kapcsolódik Joanhoz, vagy
a veszteséghez, vagy St. Maweshoz.

Így aztán Robin elmesélte neki a beszélgetését Paul Satchwell-lel, Strike
pedig csendben végighallgatta.

– …és a végén azt mondta, egy utálatos kis kurva vagyok – fejezte be
Robin –, és elment.

– Jézusom! – nyögte ki Strike. Őszintén el volt ámulva, nem is csak azon,
hogy mennyi mindent tudott Robin kihúzni Satchwellből, hanem főleg azon,
amit felfedezett.

– Itt ülök már egy ideje, és iratokat nézegetek a telefonomon… a Land
Roverben ülök, mármint, nemsokára majd indulok haza. Blanche Doris
Satchwell, 1945-ben halt meg, tízéves korában. Egy Leamington Spa melletti
temetőben van eltemetve. Satchwell azt mondta, kegyelemből ölték meg.
Vagyis… – javította ki magát Robin –, azt mondta, álmodta, legalábbis így
mondta Margot-nak is, gondolom, hogy ha kell, még nyugodtan letagadhassa,
nem? Azért elég traumatikus emlék ez, hogy az ember hatéves korától
magával cipelje.

– Az biztos – értett egyet Strike –, és valamilyen indíték is lehet épp, ha azt
gondolta, Margot elmondja a hatóságoknak…

– Pontosan. Na és mit gondol a Janice-es dolgokról? Ő miért nem említette
nekünk, hogy ismeri Satchwellt?

– Nagyon jó kérdés – felelte Strike. – Mondja csak el megint, mit mondott
Janice-ről?

– Amikor közöltem vele, hogy Janice-től tudjuk úgy, hogy látták Margot-t
Leamington Spában, azt mondta, Janice egy szarkeverő, és hogy csak bele
akarja őt keverni valahogy Margot eltűnésébe.

– Ez tényleg nagyon érdekes – mondta Strike, és fintorogva nézte a



bukdácsoló sirályt. Az nagy figyelemmel bámulta a láthatárt, kegyetlen,
görbe csőre egyenesen arra fordítva. – És mi volt az a másik dolog, Royjal?

– Azt mondta, valakitől azt hallotta, Roy „anyuka kisfia” és „karót nyelt
alak” – ismételte el Robin. – De azt nem árulta el, kitől.

– Hát ez nem úgy hangzik, mint ami Janice-től jön, de sose lehet tudni –
gondolkodott el Strike. – Hát, remek munkát végzett, Robin.

– Köszönöm.
– Átbeszéljük rendesen a Bamborough-s újdonságokat, ha visszaérek –

mondta Strike. – Egyébként is át kell beszélnünk úgyis mindent.
– Jól van. Remélem, már minden rendben zajlik ott – felelte Robin valami

olyan véglegességgel a hangjában, amiből Strike hallotta, hogy mindjárt vége
a beszélgetésnek. Szeretett volna még beszélni kicsit, de a lány nyilván úgy
gondolta, nem kellene teljesen lefoglalnia a gyászoló családjával töltött utolsó
délutánján, és nem jutott semmi sem az eszébe, amivel tovább húzhatta volna
a hívást. Elköszöntek, és Strike zsebre tette a telefonját.

– Na, tessék, Diddy!
Polworth jött ki a szállóból, a kezében két újabb sörrel. Strike köszönettel

elvette tőle az egyiket, aztán mindketten az öböl felé fordulva belekortyoltak.
– Mész vissza Londonba holnap, hm? – érdeklődött Polworth.
– Ja – bólintott Strike. – De nem túl sok időre. Joan azt kérte, vigyük ki a

hamvait Ted hajóján, és szórjuk a tengerbe.
– Szép gondolat – mondta Polworth.
– Figyelj, Cimbi… nagyon köszönök mindent!
– Hagyjál már! – nézett rá Polworth. – Te is megtennéd nekem.
– Igaz – felelte Strike. – Megtenném.
– Mondjuk, könnyű mondani, te pöcs! – vágta rá pléhpofával a barátja. –

Tekintve, hogy anyám meghalt, az apámról meg fogalmam sincs, hol a
faszba’ lehet.

Strike elnevette magát.
– Hát, végül is magánnyomozó vagyok. Akarod, hogy megkeressem

neked?
– Jézusom, dehogy! – nézett rá Polworth. – Örülök, hogy nincs vele gond.
Itták tovább a sörüket. A felhők közt rövid időre besütött a nap, és a tenger

hirtelen gyémántos szőnyeggé alakult, a bukdácsoló sirály pedig valami
hófehér papírból hajtogatott figurává. Strike épp azon tanakodott
meglehetősen feleslegesen, vajon nem az eltűnt birminghami születésű apja-e
az oka, hogy Polworth ilyen szenvedélyesen ragaszkodik Cornwallhoz,



amikor a barátja megint megszólalt:
– Ha már az apákról van szó… Joan mesélte, hogy a tiéd is ki akar békülni.
– Tényleg elmesélte?
– Ne kapd fel a vizet! – nézett rá Polworth. – Hát tudod, milyen volt. A

tudtomra akarta adni, hogy nehéz időszakon mész át. De akkor, gondolom,
lófasz?

– Igen – bólintott Strike. – Lófasz.
A rövid csendet Polworthék két lánya törte meg, ahogy kiabálva, sikítozva

kirohantak a szállóból. Az apjukra és Strike-ra ügyet sem vetve átbújtak az
utat a nedves palaparttól elválasztó lánc alatt, és kiszaladtak egészen a vízig.
Egy pillanattal később Strike unokaöccse, Luke követte őket, a kezében két
krémes sütivel, amelyeket nyilvánvalóan hozzá akart vágni a lányokhoz.

– HÉ! – kiabált rá Strike. – NE MÁR!
Luke erre teljesen elkámpicsorodott.
– Ők kezdték! – mentegetőzött, és meg is fordult, hogy Strike is láthassa a

fehér foltot a fekete zakója hátán, amit épp most vettek a nagynénje
temetésére.

– Én meg befejezem – jelentette ki Strike, a Polworth lányok meg csak
nevetgéltek, ki-kikukkantva a csónak pereme mögül, ahová elbújtak. – Vidd
vissza ezeket, ahonnan elhoztad!

Luke dühös pillantást vetett a nagybátyjára, aztán dacosan beleharapott az
egyik sütibe, sarkon fordult, és visszament az épületbe.

– A kis dög – morogta Strike.
Polworth közönyösen figyelte, ahogy a lányok elkezdték egymásra

rugdalni a hideg tengervizet meg a homokot. Csak akkor reagált bármit,
amikor a kisebbik elvesztette az egyensúlyát, háttal beleesett a vagy harminc
centinyi jeges vízbe, és rémülten felsikoltott.

– A picsába már… nyomás befelé! Gyerünk! Ne nyafogj már, a francba, te
tehetsz róla! Gyerünk, befelé, de rögtön!

Mindhárom Polworth visszaindult a Hajó és Kastélyba, Strike pedig
megint egyedül maradt.

A bukdácsoló sirályt, aki már nyilván hozzászokott a turisták dagály-
apály-szerű hullámaihoz, a falmouthi komp meg az öbölben mindennap ki- és
bejáró halászhajók pöfögéséhez-zörgéséhez, a Polworth lányok sikolyai,
kiabálása teljesen hidegen hagyta. Éles szeme a tengeren, távol, figyelt
valamit, amit Strike nem látott innen. Csak amikor a felhők megint
összezártak, és a tenger fémesen elsötétült, a madár akkor reppent fel végre.



Strike tekintete követte, ahogy széles ívben, meghajlított szárnyakkal
elvitorlázott, ki az öböl menedékéből a nyílt tengerre, készen tovább küzdeni
a túlélésért folyó kemény, de szükséges harcban.



ÖTÖDIK RÉSZ

Az évszakok forgását nyitja a
virágos és leveles kikelet…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

(KÁROLYI AMY FORD.)
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Midőn a tomboló vihar csitult,
a nap derűje megmutatkozott;

miként a sors dühe, ha elsimult,
az éj pár csöndes órát elhoz ott,

másként az élet nem más, átkozott…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Azon a napon, amikor az elhidegült férjével kellett volna találkoznia
békéltetés céljából, Robin ragyogó kék eget pillantott meg, ahogy reggel
nyolckor felért a Tottenham Court Road-i metrómegállóból. A napsütés
kisebbfajta csodának tetszett a hosszú hónapokon át tartó esők és viharok
után, és mivel ma épp nem kellett megfigyelnie senkit, Robin nagyon örült,
hogy felvehet egy ruhát, és nem kell megint farmerben-pulcsiban lennie.

Akármilyen dühös is volt, amiért Matthew alig huszonnégy órával a
békéltetés előtt mondta le a dolgot („Ügyfelem sajnálattal közli, hogy
személyes jellegű, halaszthatatlan elfoglaltsága akadt. Mivel március
hátralévő részében magam is elfoglalt vagyok, javaslom, keressünk
mindannyiunknak megfelelő időpontot áprilisban.”), és arra gyanakodott, a
fiú csak azért húzza el ezt a dolgot, hogy a hatalmát fitogtassa, és további
nyomás alá helyezze Robint, hogy mondjon le a közös bankszámlájukról
követelt összegről, mégiscsak jobb kedve lett attól, ahogy a kora reggeli
napsütés poros ragyogást vont a Charing Cross Road elején most már
mindörökké zajló építkezés köré. Az igazság az, és ezt Robin kénytelen volt
belátni abban az ötnapnyi szabadságában, amihez Strike ragaszkodott, hogy
jobban érzi magát, ha dolgozik. Nem akart hazamenni Yorkshire-be, és
odaállni az anyja szokásos kérdésözöne elé a válásáról, a munkájáról; nem
volt elég pénze, hogy elutazzon Londonból, és csináljon egyedül egy kisebb
hosszú hétvégét. Többnyire a rég húzódó apró feladatokkal és a



Bamborough-üggyel töltötte el az idejét.
Ha új nyomokra épp nem is bukkant, ötletei támadtak, és most abban

reménykedve tartott az iroda felé, hogy még a munkanap rendes kezdete előtt
elkaphatja Strike-ot. Az úton dolgozó munkások kiabálását elnyomta a
légkalapács zaja, ahogy Robin elsétált mellettük, és végül elérte az
árnyékosan nyugodt Denmark Streetet, ahol még ki sem nyitottak a boltok.

Már majdnem fent járt a vaslépcső tetején, amikor az iroda üvegajtaja
mögül hangokat hallott. Még negyed kilenc sem volt, és már égett bent a
villany.

– Reggelt! – köszönt Strike, amikor Robin benyitott. A vízforralónál állt,
és kicsit meglepettnek tűnt, hogy a lány már ilyen korán bejött. – Azt hittem,
csak ebédre ér ide.

– Lemondták – felelte Robin.
Nem tudta, vajon Strike elfelejtette-e, mi is lett volna a programja

délelőttre, vagy csak diszkrét akar lenni, mert a műbőr kanapén ott ült Morris
is. Ugyanolyan jóképű volt, mint mindig, de a ragyogó kék szeme most
véreres, az arcán pedig sötét borosta nőtt.

– Heló, hölgyem! – köszönt. – Nézzünk csak oda! Igazi reklámarc lehetne
a nyuginak.

Robin fel sem vette ezt, de amíg a kabátját felakasztotta, már azt kívánta,
bár ne vett volna fel ilyen ruhát. Nagyon haragudott Morrisra, amiért ilyen
zavarban érzi magát miatta, de talán egyszerűbb is lett volna csak felvenni
megint egy farmert, ahogy szokta.

– Morris elkapta Mr. Smitht a gyerekfelügyelővel – mondta Strike.
– Hát ez gyors volt! – nézett oda Robin, és próbált dicsérő lenni, noha azt

kívánta, bár ne Morrisnak sikerült volna.
– Rendesen rajtakaptam hajnali egy után tíz perccel – nyújtott át Morris

egy éjjellátós digitális fényképezőgépet. – A férj azt mondta, a haverokkal
találkozik. A gyerekfelügyelőnek meg mindig szabad a kedd estéje. Hülye
csórik az ajtóban álltak neki búcsúzkodni. Béna egy hiba.

Robin végigpörgette a képeket. Az érzéki kinézetű gyerekfelügyelő, aki
olyannyira hasonlított Strike exbarátnőjére, Loreleira, egy sorház bejárati
ajtajában állt Mrs. Smith férjének ölelésében. Morris nemcsak az ölelést,
hanem az utcanevet és házszámot is lefényképezte.

– Hol ez a hely? – kérdezte az ölelkezős képeket nézegetve.
– Shoreditchben. A csaj legjobb barátnője bérli – felelte Morris. – Mindig

jól jön egy olyan barátnő, aki kölcsönadja a kecóját egy titkos kefére, mi?



Megvan az ő neve meg az adatai is, szóval ő is bele fog keveredni
hamarosan.

Morris kényelmesen kinyújtózott a kanapén, két kezét a tarkóján
összefonta, és még ásítva hozzátette:

– Az embernek ritkán adódik lehetősége egyszerre három nőnek is
megkeseríteni az életét, hát nem?

– A férjről nem is beszélve – nézegette Robin az árutőzsdei bróker férjének
kellemes profilját az utcai lámpa fényében, ahogy a családi kocsi felé tartott.

– Hát ja – maradt kinyújtózva Morris. – Meg neki is.
A pólója felhúzódott, és kilátszott egy sáv az izmos hasából. Biztosan

nagyon is tisztában van vele, gondolta Robin.
– Nincs kedve véletlenül reggeli közben megbeszélni? – kérdezte Strike

Robint. Épp egy kekszes dobozt nyitott ki, de az üresnek bizonyult. – Most
már muszáj átbeszélnünk a Bamborough-s dolgokat. És még nem is
reggeliztem.

– De, remek! – felelte Robin, és már akasztotta is le a kabátját a fogasról.
– Bezzeg engem sose visz el reggelizni! – mondta Morris Strike-nak, és

felállt a kanapéról. Strike mintha meg sem hallotta volna.
– Szép munka volt Smithszel, Morris. Később értesítem a feleségét.

Holnap találkozunk.
– Rémes, nem? – kérdezte Robin később, amikor Strike-kal kiléptek a

fekete ajtón a hűvös Denmark Streetre, ahová még mindig nem kukkantott be
a napsütés. – Ez az eltűnt repülő.

Tizenegy nappal azelőtt a Malaysia Airlines 370-es járata felszállt Kuala
Lumpurból, aztán nyom nélkül eltűnt. Több mint kétszáz ember utazott a
fedélzetén. Az utóbbi hétben több, egymással versengő elmélet tartotta
izgalomban a közvéleményt arról, mi is történhetett a géppel: eltérítették, a
személyzet okozta a tragédiát, vagy esetleg technikai hiba történt. Robin
egész úton erről olvasott, amíg bejött dolgozni. Az a sok rokon, hogy
várhatják a híreket! Most már csak kiderül hamarosan, nem? Egy majd 250
utast szállító repülőgép csak nem tűnhet el olyan könnyedén, mint egyetlen
doktornő a clerkenwelli esőben!

– Rémes lehet a családoknak – mondta Strike is, és kiléptek a napra a
Charing Cross Roadon. A férfi megállt, és jobbra-balra nézelődött. – Nem
akarok a Starbucksba menni!

Így hát elsétáltak a Frith Streetre, a Bar Italia nevű helyre, a Ronnie Scott
Jazzklubbal szemben, alig ötpercnyire az irodától. A járdára kirakott kis



fémasztaloknál és -székeknél nem ült senki. A napsütés dacára az ígéretes
márciusi reggel még elég hűvös volt. Bent a kávézó pultjánál viszont minden
bárszék foglalt: a vendégek a kávéjukat iszogatták, mielőtt bemennének
dolgozni, és a telefonjukon híreket olvastak, vagy a velük szemben lévő
tükörben szemlélték a polcokon sorakozó árukat.

– Nem fog fázni, ha kiülünk? – kérdezte kétkedőn Strike, és előbb Robin
vékony ruhájára pillantott, majd a pultra bent. A lány most már tényleg azt
kívánta, bár farmert vett volna fel.

– Dehogy – felelte. – És csak egy cappuccinót kérek, már reggeliztem!
Míg Strike kávékat és reggelit vásárolt, Robin leült az egyik hideg

fémszékre, szorosabbra húzta magán a kabátját, és kinyitotta a táskáját, hogy
kivegye belőle Talbot bőrkötéses jegyzetfüzetét. De aztán rögtön
meggondolta magát, és hagyta bent a táskájában. Nem akarta, hogy Strike azt
gondolja, az utóbbi néhány napban Talbot asztrológiai elmélkedéseire
koncentrált, bár valójában sok-sok órát töltött a jegyzetek tanulmányozásával.

– Tessék, a cappuccino! – tette le elé a kávét Strike. Magának egy dupla
presszót vett meg egy mozzarellás-szalámis zsemlét. Leült az asztalhoz, és
rögtön megkérdezte: – És hogyhogy lemondták a békéltetést?

Robin örült neki, hogy mégis emlékezett erre.
– Matthew állítja, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága akadt – felelte.
– És elhiszi neki?
– Dehogy. Szerintem csak játszmázás. Nem vártam nagyon, mondjuk, de

legalább túl lettünk volna rajta. Na szóval – próbálta másra terelni a szót
Matthew-ról –, van valami Bamborough-s híre?

– Nem sok – válaszolt Strike, aki minden idejében a többi ügyön dolgozott,
amióta Cornwallból visszajött. – Van egy laboreredmény arról a vérfoltról a
könyvben, amit Athornék lakásában találtam.

– És?
– Nulla pozitív.
– És felhívta Royt, hogy kiderítse…?
– Igen. És Margot A pozitív volt.
– Ó – nézett rá Robin.
– Nem nagyon reménykedtem úgysem – vont vállat Strike. – Inkább úgy

nézett ki amúgy is, mint ami úgy került oda, hogy a papírlappal elvágta magát
valaki. Viszont Mocsok Riccit megtaláltam. Egy Szent Péter nevű
magánotthonban van Islingtonban. Elég rendes színészi teljesítményt kellett
nyújtanom a telefonban, hogy megerősítsék.



– Remek! Akarja, hogy…?
– Nem! Mondtam már magának, Shanker erősen javasolja, nehogy

feldühítsük a vén szemetet, és megtudják a fiai!
– És akkor maga szerint kettőnk közül én szoktam feldühíteni az

embereket?
Strike elvigyorodott a zsömléjébe harapva.
– Nincs értelme Luca Riccivel packázni, amíg nem muszáj. Shanker is

mondta, hogy Mocsok teljesen el van hülyülve, én meg reméltem, hogy ez
csak azt jelenti, nem vág úgy az esze, mint régen. Még jól is jöhetett volna.
De sajnos abból ítélve, amit sikerült kihúznom a nővérből, most már nem is
beszél.

– Egyáltalán?
– Úgy néz ki. A nővér csak úgy mellékesen mondta. Próbáltam megtudni,

azért-e, mert depressziós, vagy agyvérzést kapott, vagy demens, mert akkor
nyilván semmi értelme kérdezgetni, de nem mondta meg. Elmentem, és
megnéztem magamnak ezt az otthont. Reméltem, hogy valami nagy
intézmény, ahol az ember be-ki surranhat, és nem veszik észre, de ez inkább
egy panzióra hasonlít. Csak tizennyolc bentlakójuk van. Azt mondanám, elég
kicsi az esélye, hogy be lehet oda jutni észrevétlenül, vagy azt mondani, hogy
valami távoli rokon vagyok.

Most, hogy Ricci elérhetetlennek bizonyult, Robin, aki addig nem
érdeklődött jobban iránta, mint a többi gyanúsított iránt, érthetetlen módon
azt érezte, hogy valami a nyomozáshoz elengedhetetlenül szükséges dolog
veszett el számukra.

– Nem mondom, hogy a végén még nem próbálkozom meg vele – mondta
Strike. – De egyelőre amit nyerhetünk ezzel, az nem indokolja, hogy
magunkra haragítsunk egy csapat profi gengsztert. Más részről viszont, ha
augusztusig nem lesz a kezünkben valami más, lehet, hogy muszáj lesz
megpróbálnom Ricciből kiszedni valamit.

Ebből a megjegyzésből Robin is látta, hogy Strike is pontosan tudatában
van: a Bamborough-ra szánt egy évük fele máris eltelt.

– És aztán – folytatta Strike – kapcsolatba léptem Margot életrajzírójával,
ezzel a C. B. Oakdennel, de ő még kéreti magát. Szerintem azt hiszi, sokkal
fontosabb ebben a nyomozásban, mint amennyire én hiszem.

– Pénzt akar?
– Azt mondanám, azt akar, amit csak ki tud szedni belőlünk – felelte

Strike. – Legalább annyira érdekli, hogy velem beszéljen, mint engem az,



hogy vele.
– Az is lehet – vetette fel Robin –, hogy magáról is könyvet akar írni, mint

Margot-ról?
Strike nem is mosolyodott el.
– Valahogy egyszerre tűnik ravasznak is és ostobának is. Mintha eszébe

sem jutott volna, hogy biztos tudok egy csomó mindent a sötét múltjáról, ha
már a több névváltoztatás után is megtaláltam. De azért azt már értem, hogy
tudta átverni azokat az öregasszonyokat. A telefonban remekül el tudja
játszani, hogy ismert mindenkit Margot körül, és emlékszik is rájuk. Olyan
igazán gördülékeny: „igen, dr. Gupta, kedves ember volt”, meg „jaj, igen,
Irene, nehéz egy eset”. Egészen meggyőző, amíg az ember nem tudja, hogy
tizennégy éves volt, amikor Margot eltűnt, és valószínűleg mindegyikükkel
legfeljebb egyszer-kétszer találkozott. De nem hajlandó semmit sem mondani
Brennerről, pedig engem igazán ő érdekel. „Hát ezt meg kell gondolnom”, azt
mondja, és „nem vagyok biztos benne, hogy ebbe bele szeretnék menni”.
Eddig kétszer hívtam fel. Mindkétszer megpróbálta rám terelni a szót, én
visszarángattam Brennerre, mire ő rövid úton elköszönt, úgy tett, mintha
valami fontos dolga lenne. Mindkétszer megígérte, hogy visszahív, de nem
hívott.

– Gondolja, hogy talán felveszi a beszélgetéseket? – kérdezte Robin. –
Próbál magáról megtudni valamit, amit eladhatna az újságoknak?

– Eszembe jutott – bólintott Strike, és cukrot tett a kávéjába.
– Lehet, hogy legközelebb nekem kéne vele beszélnem.
– Lehet, hogy nem rossz ötlet – helyeselt Strike. – Különben – és nagyot

kortyolt a kávéból – ennyi Bamborough-sat sikerült csinálnom, amióta
visszajöttem. De szeretnék beugrani Janice nővérhez, amint lesz egy-két
szabad órám. Most már csak hazaért Dubajból, és tudni szeretném, miért nem
említette, hogy ismeri Paul Satchwellt. És szerintem ezúttal nem szólok előre,
hogy megyek. Megvan az előnye annak is, ha készületlenül kapjuk el a
tanúkat. Na és magánál mi újság van?

– Hát – válaszolt Robin –, Gloria Conti, vagyis Jaubert, ahogy manapság
hívják, nem válaszolt Anna e-mailjére sem.

– Kár – fintorodott el Strike. – Azt hittem, nagyobb eséllyel szóba áll
velünk, ha Anna kéri.

– Én is azt hittem. Szerintem érdemes adni neki még egy hetet, aztán
megkérni Annát, hogy írjon neki újra. Annál rosszabb úgysem történhet,
hogy egyszerűen nemet mond. A kicsit jobb hír az, hogy elvileg ma beszélek



Amanda White-tal, aki most Amanda Laws.
– És mibe kerül ez nekünk?
– Semmibe. A jó szívére apelláltam – felelte Robin –, ő meg úgy tett, mint

akit meggyőztem, de érzem rajta, hogy nagyon tetszik neki a nyilvánosság
gondolata, és maga is, és hogy hátha bekerül megint az újságokba, mint a
bátor diáklány, aki kitartott a „láttam a nőt az ablakban” sztorija mellett, bár a
rendőrség nem hitt neki. Annak ellenére, hogy amikor először megkerestem,
pont azért állt ellen, merthogy nem akar még egyszer keresztülmenni a
sajtóérdeklődés okozta stresszen, hacsak nem keres vele valamennyit.

– Még mindig férjnél van? – kérdezte Strike, és a zsebéből cigarettát húzott
elő. – Csak mert nekem úgy tűnik, szép pár lehetnének Oakdennel. Lehet,
hogy nem is lenne rossz mellékes ez nekünk, összehozni egymással a
mindenféle szélhámosokat.

Robin elnevette magát.
– Hogy a simlis gyerekeik majd örökkön örökké munkát adjanak nekünk?
Strike rágyújtott, kifújta a füstöt, csak aztán válaszolt.
– Nem egy tökéletes üzleti terv. Semmi garancia, hogy ha két szarházit

összepárosítunk, a gyerekük is szarházi lesz. Ismertem nagyon rendes
embereket, akiket iszonyat mocskok neveltek fel, és fordítva is.

– Akkor maga szerint a természet lenyomja a nevelést? – érdeklődött
Robin.

– Lehet – bólintott Strike. – A három unokaöcsémet például ugyanúgy
nevelték, nem? És mégis…

– …az egyik aranyos, a másik egy mamlasz, a harmadik egy seggfej –
fejezte be Robin. Strike hangos nevetése, úgy tűnt, nagyon zavarta az űzött
tekintetű öltönyös pasast, aki a telefonját a fülére szorítva épp elsietett
előttük.

– Jól emlékszik – mondta Strike, és vigyorogva nézte a dühös képpel
elmasírozó pasast. Mostanában neki is volt néha olyan rossz kedve, hogy
mások jókedve is zavarta; de épp ebben a pillanatban, a napfény, a jó kávé és
Robin társasága hatására hirtelen rájött, hogy jobban érzi magát, mint
hónapok óta bármikor.

– De az embereket sosem nevelik ugyanúgy – folytatta Robin. – Még
ugyanabban a háztartásban sem, ugyanazok a szülők sem! A születési sorrend
is számít, meg még mindenféle más is. És ha már itt tartunk, Wilma Bayliss
lánya, Maya, határozottan belement, hogy beszél velünk. Most próbálunk
megfelelő időpontot találni. Azt hiszem, mondtam már, hogy a legfiatalabb



lány épp mellrák után lábadozik, szóval nem akarom nagyon zargatni őket.
– És van még valami – tette még hozzá kicsit zavarban.
Strike közben megint nekilátott a zsemléjének, és most meglepve látta,

hogy Robin előhúzza a táskájából Talbot bőrkötéses jegyzetfüzetét, amiről ő
azt hitte, az irodában van, bezárva az iratszekrénybe.

– Nézegettem ezt még egy kicsit.
– Gondolja, hogy valami fölött átsiklottam? – kérdezte Strike teli szájjal.
– Nem, hanem…
– Semmi baj – nyugtatta meg. – Teljesen lehetséges. Senki sem

tévedhetetlen.
A napfény lassan beért már a Frith Streetre is, sárgásan ragyogtak fel a régi

füzet lapjai, ahogy Robin kinyitotta.
– Szóval, Skorpióról van szó. Emlékszik Skorpióra?
– Arra, akinek a halála talán aggasztotta Margot-t?
– Pontosan. Maga úgy ítélte meg, Skorpió talán Steve Douthwaite férjezett

barátnője, aki megölte magát.
– De nyitott vagyok más elméletekre is – felelte Strike. A zsemlével

végzett, most lerázta a kezéről a morzsákat, és elővette a cigarettáját. – A
jegyzetek közt van egy kérdés, hogy vajon Vízöntő kérdőre vonta-e Halakat,
nem? Amit én úgy értettem, hogy Margot kérdőre vonta-e Douthwaite-et.

A közönyössége ellenére Strike-ot idegesítette, hogy emlékszik a
csillagjegyekre. Közel sem volt a kedvenc része a nyomozásból a
munkaigényes és végső soron nem túl hasznos tanakodás, hogy melyik
gyanúsított vagy tanú állhat az asztrológiai szimbólumok mögött.

– Hát – folytatta Robin, és a jegyzetfüzetből elővett két összehajtott
fénymásolt lapot –, én azon gondolkodtam… nézze meg ezeket!

Átadta Strike-nak a két lapot, aki széthajtotta őket, és látta, hogy két
születési anyakönyvi kivonat másolatai: az egyik Olive Satchwellé, a másik
Blanche Satchwellé.

– Olive Satchwell anyja volt – mondta Robin, míg Strike dohányzás
közben a dokumentumokat nézegette. – Blanche pedig a nővére, aki tízéves
korában meghalt… talán egy arcára nyomott párna miatt.

– Ha most azt várja, hogy a születési idejükből megállapítsam a
csillagjegyüket… – nézett rá Strike. – Nem tudom fejből az egész állatövet!

– Blanche október 25-én született, tehát Skorpió – segített Robin. – Olive
pedig március 29-én. A hagyományos rendszer szerint Kos lenne, mint maga
Satchwell…



És Strike nagy meglepetésére, Robin előkapta Steven Schmidt könyvét, a
14-es asztrológiát.

– Elég nehéz volt megszerezni. Már réges-rég nem kapható.
– Egy ilyen alapmű? Megdöbbent ez! – jegyezte meg Strike, és nézte,

ahogy Robin a Schmidt által felülbírált csillagjegyek dátumait tartalmazó
oldalra lapoz. A lány ugyan elmosolyodott, de nem hagyta elvonni a
figyelmét.

– Ezt nézze! Schmidt rendszerében Satchwell anyja Halak – mondta.
– Most akkor összekeverjük a két rendszert? – érdeklődött Strike.
– Hát, Talbot is összekeverte – mutatott rá Robin. – Úgy döntött, Irene-nek

és Roynak a Schmidt-féle csillagjegyét fogadja el, de másokat meg
meghagyott a hagyományos csillagjegyükben.

– Na de – kezdte Strike, és persze jól tudta, hogy valami alapvetően
logikátlan dolgot próbál logikusan megközelíteni –, Talbot nagy horderejű,
átfogó előfeltevéseket épített a szereplők eredeti csillagjegyére! Brennert ki is
zárta, mint gyanúsítottat, csakis azért, merthogy ő…

– …Mérleg, igen – bólintott Robin.
– Na és mi lesz azzal, hogy Janice valami jós, az Essexi Mészáros meg

Bak, ha az összes dátum elkezd csúszkálni?
– Ahol van különbség a hagyományos csillagjegy meg Schmidté között,

úgy tűnik, Talbot mindig azt választotta, amely szerinte jobban illett az adott
személyre.

– Ami még ebben az egész hülyeségben is egy vicc. Ráadásul – tette hozzá
Strike – kétségbe vonja minden megállapításomat a csillagjegyekről meg a
gyanúsítottakról.

– Tudom – mondta Robin. – Úgy néz ki, még Talbot is nagyon
megszenvedte, hogy egyszerre akart mindkét rendszerben dolgozni, és ekkor
kezdett főként a kisbolygókra és a tarot-ra koncentrálni.

– Oké – bólintott Strike, és gondosan Robintól elfelé fújta ki a füstöt –,
folytassa csak, amit elkezdett… ha Satchwell nővére Skorpió, az anyja meg
Halak… és egyébként hogy is volt pontosan az a rész Skorpióról?

Robin visszalapozott Talbot jegyzetfüzetében, amíg meg nem találta a
rákot, a halat, a skorpiót, a halfarkú kecskét meg a vízöntő edényét ábrázoló
rajzokat.

– „Vízöntő aggódik, hogyan halt meg Skoprió, kérdőjel” – olvasta fel. –
És, csupa nagybetűvel: „SCHMIDT EGYBEVÁG ADAMSSZEL.” Aztán
„Vízöntő kérdőre vonta Halakat Skorpió ügyében? Ott volt Rák is, Rák



tanúsítja? Rák kedves, ösztönösen védelmez”, aztán nagybetűkkel: „ÚJRA
KIHALLGATNI. Skorpió és Vízöntő kapcsolat, víz, víz, Rák és Bak”, aztán
nagybetűkkel „HALFAROKKAL”.

Strike a homlokát ráncolta.
– Mi úgy vesszük, hogy a Rák az még mindig Janice, ugye? – kérdezte.
– Hát, Janice és Cynthia a két egyedüli Rák az ügyben, és Janice-re, úgy

tűnik, jobban illik mindez – bólintott Robin. – Mondjuk, hogy Margot
eldöntötte, hogy tesz is valamit, mert gyanítja, hogy Satchwell anyja ölte meg
a nővérét. Ha felhívta Olive-ot a rendelőből, Janice esetleg kihallgathatta a
beszélgetést, nem? És ha Janice ismerte a Satchwell családot, vagy volt velük
valami olyan kapcsolata, amelyről nem tudunk, lehet, hogy nem akarta
elmondani a rendőrségnek, hogy hallotta, mert félt, hogy bemárthatja vele
Olive-ot.

– De miért várt volna Margot évekig, hogy ellenőrizze a gyanúját erről a
párnás álomról? – érdeklődött Strike, de mielőtt Robin válaszolhatott volna,
felelt magának: – De persze, néha tényleg évekig tart az embernek eldönteni,
pontosan mit is csináljon egy ilyen ügyben. Vagy összeszedni a bátorságát,
hogy neki is kezdjen.

Visszaadta Robinnak a két fénymásolatot.
– Hát, ha ez a sztori a Skorpiós dolgok mögött, akkor még mindig

Satchwell az elsődleges gyanúsított.
– A görögországi lakcímét nem tudtam megszerezni – mondta bűntudattal

Robin.
– Majd a még élő húgán keresztül elérjük, ha kell.
Strike ivott egy korty kávét, aztán saját jobbik eszének ellentmondva

megkérdezte:
– Na és mit kezdett el a kisbolygókról?
Robin előrébb lapozott a jegyzetfüzetben, hogy megmutathassa Strike-nak

azt az oldalt, amelyen Leamington Spában töprengett: amit csak a „szarvas
lapnak” hívott magában.

– Ahogy telt az idő, mintha feladta volna a rendes asztrológiát. Szerintem
Schmidt túlságosan összezavarta, és már nem látta át az egészet, úgyhogy
elkezdett egy saját rendszert kidolgozni. Kiszámolta a kisbolygók helyzetét
azon az estén, amikor Margot eltűnt. Nézze csak…

És a  szimbólumra mutatott.
– Ez a szimbólum a Pallas Athéné nevű kisbolygót jelöli… emlékszik arra



a ronda órára Phippsék házában? És Talbot Margot-ra használja. A Pallas
Athéné kisbolygó az állatöv tizedik házában járt azon az estén, amikor
Margot eltűnt, és a tizedik házat a Bak uralja. Elvileg az üzleti
tevékenységeket, felsőbb osztályokat és felsőbb emeleteket is ez
kormányozza.

– Gondolja, hogy Margot valakinek a padlásán lehet?
Robin elmosolyodott, de nem hagyta elterelni a szót.
– És nézze ezt… – Azzal odafordította Strike felé a jegyzetfüzetet. – Ha

feltételezzük, hogy a többi kisbolygó is élő személyeket jelent, akkor van itt
nekünk Ceres, Juno és Vesta.

– Szerintem a Vestát, azaz a „tűzhely őrzőjét” Cynthiára használja. A
Vesta a hetedik házban volt, amely a házasság háza. Talbot oda is írta, hogy
„RÁILLIK”, szóval szerintem arra gondol, hogy Cynthia Margot otthonában
volt, a Broom House-ban. És azt hiszem, a „gondoskodó, védelmező Ceres”
megint eléggé Janice-esen hangzik. Ez meg a tizenkettedik házban állt, és
egyébként a Juno is, ami meg „feleségekkel és a hűtlenséggel” kapcsolatos,
és ez visszavihet Joanna Hammondhoz, Douthwaite férjezett barátnőjéhez…

– Mit jelent a tizenkettedik ház?
– Ellenségek, titkok, bánatok és romlás.
Strike felhúzott szemöldökkel nézett rá. Eddig elviselte ezt, mert sütött a

nap, és élvezte Robin társaságát, de már kezdett a végéhez közeledni a
türelme az asztrológiával szemben.

– És ez a Halak háza is – folytatta Robin –, ami meg Douthwaite
csillagjegye, szóval talán…

– Gondolja, hogy Janice és Joanna Hammond is ott voltak Douthwaite
lakásában, amikor Margot-t elrabolták, hm?

– Nem, csak…
– Csak mert az elég furcsa lenne, tekintve, hogy Joanna Hammond

hetekkel azelőtt meghalt, hogy Margot eltűnt. Vagy azt akarja mondani, hogy
a szelleme ott kísértett Douthwaite-nél?

– Jól van, hát tudom, hogy talán nem jelent semmit! – tiltakozott félig
nevetve Robin, de azért nem adta fel. – Csak Talbot írt még ide valami mást
is: „Ceres tagadja a kapcsolatot Junóval. Cethalnak van igaza?”

Most a bálnaszimbólumra mutatott, amely Irene-t jelentette.
– Nehezen tudom elképzelni, hogy Irene Hicksonnak szinte bármiben

igaza legyen – jegyezte meg Strike. Maga elé húzta a bőrkötéses füzetet,
hogy jobban megnézhesse Talbot apró betűs, kényszeres írását, aztán kissé



türelmetlen vállrándítással el is tolta magától. – Nézze, könnyű
belebolondulni ebbe a dologba. Amikor én néztem ezeket végig, kezdtem
kapcsolatokat látni én is, ahogy próbáltam követni a gondolatmenetét, de hát
Talbot beteg volt, nem? Ebből semmi nem vezet semmi konkrétumhoz!

– Csak elgondolkodtam ezen a „Cethalnak van igazá?”-n, mert Talbot az
elejétől fogva nem bízott Irene-ben, nem? Aztán itt meg azon kezd tűnődni,
nem lehet-e, hogy igaza volt a… valami olyannal kapcsolatban, ami
ellenségekhez, titkokhoz és romláshoz kapcsolódik…

– Ha valaha kiderítjük, mi történt Margot Bamborough-val – mondta erre
Strike –, lefogadom egy százasban, hogy pont olyan jól lehet majd érvelni
amellett, hogy Talbot okkult hülyeségei pontosan megmondták a megoldást,
mint amellett, hogy a közelében sem voltak. Ezt a szimbolikus maszlagot
mindig úgy lehet alakítani, hogy illeszkedjen a tényekhez. Anyám egyik
barátnője mindig megpróbálta kitalálni, mi a csillagjegye az embernek, és
mindig igaza lett.

– Komolyan?
– Hát persze – bólintott Strike. – Merthogy még ha nem volt igaza, akkor

is igaza volt. Kiderült, hogy egy csomó bolygó épp abban a csillagjegyben
állt, vagy mit tudom én, a bába, aki a szülésnél segédkezett, annak volt ez a
csillagjegye. Vagy a kutyájuknak.

– Na jó – mondta türelmesen Robin. Végül is számított Strike szkeptikus
hozzáállására, és most a bőrkötéses jegyzetfüzetet és a 14-es asztrológiát is
elrakta a táskájában. – Tudom én, hogy lehet, hogy semmit sem jelent, de én
csak…

– Hát ha szeretne menni és újra beszélni Irene Hicksonnal, csak nyugodtan.
Mondja meg neki, hogy Talbot szerint talán valami mélységes tudása lehetett
a kisbolygókkal kapcsolatban, meg mit tudom én, a sajttal…

– A tizenkettedik ház nem uralja a sajtot! – próbált szigorúan nézni Robin.
– Jó, akkor melyik a tejtermékek háza?
– Jól van, hagyjon már! – nevette el magát akarata ellenére a lány.
Ekkor rezgett a zsebében a telefonja, rögtön elő is húzta. Szöveges üzenet

érkezett:
 

Hahó, Robin, ha jó magának, akkor beszélhetünk? Most cseréltem el egy műszakot, szóval még
néhány óráig nem kell bemennem dolgozni. Különben ma este 8 után kell – Amanda

 
– Amanda White – mondta Strike-nak. – Most akar beszélni.

– Nekem jó – bólintott Strike megkönnyebbülve, hogy megint szilárd



nyomozói talajon állnak. Akár hazudozó, akár nem, Amanda White legalább
egy valódi ablaknál látott valódi nőről beszél.

Robin rányomott Amanda számára, kihangosította a telefont, és letette az
asztalra kettejük közé.

– Haló! – jelentkezett be egy magabiztos női hang, kissé észak-londoni
kiejtéssel. – Robin?

– Igen – felelte Robin –, és itt van Cormoran is.
– Reggelt! – köszönt Strike.
– Ó, hát maga az? – Amanda hangjában érződött az öröm. – Hát ez aztán a

megtiszteltetés! Eddig az asszisztensével tartottam a kapcsolatot.
– Igazából a társam – felelte Strike.
– Tényleg? És üzlet- vagy a másik fajta? – érdeklődött Amanda.
– Üzlettársam – válaszolt Strike, és nem is nézett Robinra. – Úgy hallom,

Robinnal beszéltek már arról, mit látott ön Margot Bamborough eltűnésének
estéjén.

– Így van – helyeselt Amanda.
– Nem bánja, ha felvételt készítünk a beszélgetésről?
– Hát, gondolom, nem – mondta Amanda. – Úgy értem, csak helyesen

akarok cselekedni, bár nem mondom, hogy nem dilemmáztam rajta egy
kicsit, mert legutóbb is annyira stresszes volt. Újságírók, két külön rendőrségi
kihallgatás, akkor csak tizennégy évesen… De mindig kitartó lány voltam,
haha, és kitartottam amellett, amit…

Így hát Amanda elmesélte a sztorit, amit Strike és Robin már úgyis
ismertek: az esőt, a mérges iskolatársát, a felső emeleti ablakot, azt, hogy
utólag jött rá, hogy Margot volt, amikor látta a fotóját az újságban. Strike
feltett néhány kérdést, de látta, hogy Amandát semmi sem fogja ettől
eltántorítani. Akár őszintén azt hitte, hogy Margot Bamborough-t látta aznap
este az ablakban, akár nem, most már nyilván elszánta magát, hogy sosem
adja fel a kapcsolatát ezzel a negyvenéves titokzatos üggyel.

– …és mondhatnám, hogy azóta is kísért a gondolat, hogy nem csináltam
semmit, de hát tizennégy éves voltam, és csak később jöttem rá, pedig én
lehettem volna, aki megmenti! – fejezte be a nő.

– Nos – szólalt meg Robin, mert Strike odabólintva jelezte, hogy neki már
nincs kérdése –, nagyon köszönjük, hogy szánt ránk időt, Amanda. Tényleg
nagyon…

– De van még valami – folytatta a nő. – Várjanak csak, amíg ezt
meghallják! Csak egy hihetetlen véletlen, és szerintem még a rendőrség sem



tud róla, mert hát mindketten halottak.
– Kik halottak? – kérdezte Robin, Strike pedig újabb cigarettára gyújtott.
– Hát – kezdte a nő –, na, ehhez mit szólnak? A legutóbbi munkahelyemen

volt egy fiatal lány, akinek az anyjának a nagynénje…
Strike vágott egy pofát.
– …mit gondolnak, kivel volt a hospice-ban?
– Nem tudom – mondta udvariasan Robin.
– Violet Cooperrel! – vágta ki Amanda. – Valószínűleg nem tudják, ki…
– Dennis Creed főbérlője – közölte Robin.
– Pontosan! – Amanda, úgy látszik, örömmel vette, hogy Robin érti a

történet jelentőségét. – Szóval csak hát nem fura, hogy hát láttam Margot-t az
ablakban, aztán meg, egy csomó idővel később, együtt dolgozom valakivel,
akinek egy rokona meg ismeri Vi Coopert? Csak akkor már valami más neve
volt, mert az emberek utálták.

– Ez tényleg véletlen – mondta Robin, és még véletlenül sem nézett Strike-
ra. – Nos, köszönjük szé…

– De ez még nem minden! – nevetett Amanda. – Dehogy, van ám tovább
is! Szóval ennek a lánynak az anyjának a nagynénje azt mesélte, hogy Vi
mondta neki, hogy egyszer írt Creednek, és megkérdezte, ő ölte-e meg
Margot Bamborough-t.

Amanda elhallgatott. Nyilván valamilyen válaszra várt, úgyhogy Robin,
aki már olvasott erről a Paradise Park démonában, illedelmesen meg is adta:

– Hű!
– Ugye? – folytatta Amanda. – Na és úgy veszem ki, hogy Vi azt mondta,

de egyébként a halálos ágyán, szóval, tudják, igazat mondott, mert na, hát
nem? Szóval Vi azt mondta, a válaszlevélben az volt, hogy igen, ő ölte meg.

– Komolyan? – kérdezte Robin. – Én azt hittem, az a levél…
– Nem, de hát ez az infó egyenesen Violettől van – erősködött Amanda,

Strike meg vágott még egy pofát. – És Vi azt mondta, Creed határozottan, hát
épp csak, hogy nem írta pont ezt, hogy ő volt. Úgy írta, hogy csak Vi értse, de
ő pontosan értette, hogy mire gondol. Szóval őrület, nem? Hogy láttam
Margot-t az ablakban, aztán meg, évekkel később…

– Fantasztikus – szakította félbe Robin. – Hát, nagyon köszönjük, hogy
szakított ránk időt, Amanda, ez tényleg nagyon… ööö…

Beletelt még néhány percbe és még több őszintétlen köszönetnyilvánításba,
mire Robin végre elérte, hogy Amanda letegye a telefont.

– Na, mit gondol? – fordult Strike-hoz, amikor végre sikerült.



Strike felfelé mutatott.
– Mi az? – nézett fel Robin a ragyogó kék égre.
– Ha jól megnézi – mondta Strike –, szerintem ki tudja venni, hogy egy

kisbolygó épp áthaladt a kamuzás házán.
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Nos (szólt a hölgy), ím kik között vagyok?
Az élők vagy a halottak között?

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A következő néhány napban Strike-ot lefoglalta a munka más ügyekben.
Amikor először próbálta Janice Beattie-t, a védőnőt meglepni otthon, nem is
járt sikerrel. Senki nem nyitott ajtót a kopogásra, így el is jött a Nightingale
Grove nevű jellegtelen kis utcácskából, amely közvetlenül a Southeastern
vasúti vonal mellett húzódott.

Másodjára a következő szerdán próbálkozott, egy szeles délutánon, amikor
lógott az eső lába is. Strike a Hither Green vasúti megállóból közelítette meg
Janice házát. A járdát jobbról korlát és sövény választotta el a sínektől.
Robinra gondolva sétált, és dohányzott, mert a lány épp az előbb utasította el,
hogy jöjjön el vele Janice-szel beszélni. Azt mondta, „valami mást” kell
elintéznie, de nem árulta el, mi az. Strike mintha valami óvatosságot hallott
volna, már majdnem mentegetőzést, ahogy nemet mondott a javasolt közös
beszélgetésre, pedig általában csak csalódott szokott lenni ilyenkor.

Amióta Robin elhagyta Matthew-t, Strike hozzászokott, hogy könnyedebb,
nyitottabb a kapcsolata a lánnyal, ez az elutasítás tehát, a hanghordozással
meg a magyarázat hiányával együtt most kíváncsivá tette. Míg persze
lehettek dolgok, amelyről nem várta volna el, hogy beszámoljon (mondjuk,
egy nőgyógyászati vizsgálat), azért lehetett volna azt mondani, hogy „orvosi
vizsgálatra megyek”.

Az ég már kezdett sötétedni, ahogy odaért Janice házához: ez jóval kisebb
volt, mint Irene Hicksoné. Egy házsoron állt, az ablakokban csipkefüggöny, a
bejárati ajtó piros. Strike-nak nem is tűnt fel rögtön, hogy a csipkefüggöny
mögött ég a villany, csak amikor már az utca közepén járt. De amikor
meglátta, hogy a keresett személy minden bizonnyal otthon van, rögtön



félretette az üzlettársára vonatkozó gondolatokat, fürgébb léptekkel átment az
úton, és határozott mozdulattal bekopogott az ajtón. Várakozás közben
hangosra vett tévé tompa hangját hallotta a földszinti ablak üvegén keresztül.
Már épp arra gondolt, nem kéne-e újra kopognia, hátha Janice nem hallotta az
előzőt, amikor kinyílt az ajtó.

Legutóbbi találkozásukkal ellentétben a védőnő, aki most acélkeretes
szemüveget viselt, döbbentnek tűnt, mintha nem nagyon örült volna Strike-
nak. Mögüle két amerikai női hang zengett az innen láthatatlan tévéből:
„Szóval tetszik a fuksz?” „Ú, igen, imádom!”

– Ööö… nem kaptam volna meg a üzenetet, vagy…?
– Elnézést, hogy nem szóltam előre – felelte nem egészen őszintén Strike.

– De épp erre jártam, és meg akartam kérdezni, lenne-e rám néhány perce?
Janice hátrapillantott a válla fölött. Egy affektált férfihang beszélt éppen:

„az a ruha, amibe Kelly így beleszeretett, hát aaaaz egy teljesen egyedi,
kifutóra készült darab…”

Janice nyilvánvalóan kelletlenül fordult vissza Strike-hoz.
– Hát… jól van – mondta –, de bazi nagy rendetlenség van… és legyen

szíves, törölje meg a lábát rendesen, mert aki legutóbb idejött bejelentés
nélkül, hát az behozta a kutyaszart. Csukja is be a ajtót!

Strike belépett az ajtón, míg Janice előrement a nappaliba. Strike arra
számított, hogy kikapcsolja a tévét, de nem ezt tette. Míg ő megtörölte a lábát
a kókuszlábtörlőn az ajtón belül, egy férfihang folytatta: „Ezt az egyedi,
kifutóra készült ruhát talán nem is lehet majd megszerezni, mindenesetre
Randy már keresi…” Habozott egy kicsit a lábtörlőn, aztán úgy döntött,
Janice valószínűleg arra számít, hogy megy utána, úgyhogy belépett az apró
nappaliba.

Miután Strike fiatalkorának jelentős részét foglaltházakban töltötte az
anyjával, nagyon más fogalmai voltak a rendetlenségről, mint Janice-nek. Bár
zsúfolt volt, és szinte minden felületen állt valami más, a helyiségben egyedül
az egyik fotelben heverő Daily Mirror jelenthetett rendetlenséget, az
összegyűrt csomagolás az alacsony dohányzóasztalon, egy kinyitott csomag
datolya mellett, meg az oda nem illő hajszárító a padlón, a kanapé mellett,
amelyet Janice épp most húzott ki a konnektorból.

– … Antonella fogja a Kelly választásához legközelebb álló ruhát, egy
flancos, 15 000 dolláros…

– Ez a tükör itt lent jobb, hogy a hajamat megszárítsam – adott
magyarázatot Janice, és kissé elpirulva felállt a kezében a hajszárítóval.



Valamelyest mérgesnek is látszott, mintha Strike kényszerítette volna, hogy
megmagyarázzon valamit. – Azért, tudja, örültem volna, ha szól előre – tette
hozzá, és olyan szigorúan nézett, amennyire csak egy természetes módon
mosolygósnak tűnő nő tud. – Jól meglepett most.

Strike-nak váratlanul és szívbemarkoló módon Joan jutott eszébe, aki
mindig bosszús lett, ha vendégek jöttek, és a porszívó vagy a vasalódeszka
nem volt épp elrakva.

– Elnézést. Ahogy mondtam, épp erre jártam…
– De miközben Kelly az egyes számú ruhát próbálja, még mindig az

álomruhán jár az esze – mondta hangosan a narrátor, és Strike és Janice is a
tévé felé pillantott. A képernyőn egy fiatal nő próbált épp felvenni egy
testhezálló, félig áttetsző, ezüst flitterekkel borított ruhát.

– Mondj igent a ruhára – mondta Janice, aki most is ugyanazt a
tengerészkék pulóvert és pantallót viselte, mint legutóbb. – Ilyen bűnös
szenvedélyem nekem… Kér egy csésze teát?

– Csak ha nem nagy fáradság – felelte Strike.
– Hát úgyis valamennyi fáradság, nem? – kérdezett vissza Janice, és most

először kicsit el is mosolyodott. – De úgyis akartam magamnak csinálni egyet
az első reklám alatt, szóval akár maga is ihat egyet.

– Akkor köszönöm szépen, kérek – bólintott Strike.
– Ha nem találom meg ezt a ruhát… – mondta épp az affektált

esküvőszervező a képernyőn, miközben több fogasnyi fehér ruhát nézett
végig. A szemöldöke annyira ki volt szedve, hogy úgy nézett ki, mintha csak
odarajzolták volna. – … akkor nem lesz…

A tévé elsötétült. Janice kikapcsolta a távirányítóval.
– Kér datolyát? – kérdezte Strike-tól, és odanyújtotta a dobozt.
– Köszönöm, nem – felelte az.
– Egy csomót hoztam Dubajból – mondta Janice. – Gondoltam, majd

elajándékozgatom, de elkezdtem enni, és nem bírom abbahagyni. Na, üljön
le! Rögtön jövök.

Mintha megint vetett volna egy pillantást a lábszárára, ahogy az egyik
kezében a hajszárítóval, a másikban a datolyás dobozzal kiment, gondolta
Strike. Leült a fotelbe, az recsegett-ropogott a súlya alatt.

Strike nyomasztónak találta a kis nappalit. Főleg piros volt, a szőnyeget
skarlátvörös, örvényszerű minta díszítette, de a tetején még egy olcsó,
karmazsinvörös perzsaszőnyeg is hevert. A piros falon szárazvirágból készült
képek lógtak a régi fényképek között: akadtak fekete-fehérek, de a színesek is



eléggé kifakultak a fakereteikben. Egy vitrin teli volt olcsó üvegdíszekkel. A
legnagyobb, Hamupipőke hintója hat üveglóval, ott díszelgett az elektromos
kandalló párkányán. Janice hétköznapi ruhái alatt nyilván romantikus szív
dobogott.

A védőnő néhány perc múlva vissza is jött, egy vesszőfonatos fogójú
tálcán két csésze teával, amelybe eleve beleöntötte a tejet, és egy tányéron
csokis keksszel. A teakészítés során mintha kissé megenyhült volna a
vendége irányában.

– Az ott az én Larrym – mondta, amikor látta, hogy Strike a mellette lévő
kisasztalon álló dupla keretes fényképet nézi. Az egyik oldalon álmos
tekintetű, túlsúlyos férfi volt dohányzástól sárga fogakkal. A másikon egy
szőke nő, nagydarab, de csinos.

– Á. És ő itt mellette…?
– A kishúgom, Clare. ’97-ben halt meg. Hasnyálmirigyrákban. Túl későn

vették észre.
– Ó, ezt sajnálattal hallom – felelte Strike.
– Hát igen – sóhajtott nagyon Janice. – Mindkettőjüket nagyjából

ugyanakkor veszítettem el. Az igazat megvallva – folytatta, és ahogy leült a
kanapéra, jól hallhatóan kattant egyet mindkét térde –, hazaértem ide most
Dubaj után, és azt gondoltam, most már kéne új képeket kirakni. Olyan
nyomasztó volt, visszaérek, és teli halottakkal… Van most néhány igazán
csodás képem Kevről meg az unokákról a nyaralás után, csak még nem
nyomtattattam ki őket. A szomszéd srác majd megcsinálja. A régiek, Kevről
meg a gyerekekről, már vagy kétévesek. Odaadtam ennek a srácnak a
memória… lapot, úgy hívják?

– Kártyát – javította ki Strike.
– Azt. A szomszéd gyerekek csak nevetnek rajtam. De azért, mondom,

Irene még nálam is rosszabb, jó, hogy egy elemet ki tud cserélni! Na – fordult
Strike-hoz –, miért akart megint beszélni velem?

Strike egyáltalán nem szándékozott kockáztatni, hogy rögtön elutasításba
ütközik. A Satchwellről szóló kérdéseit a legvégén tervezte csak feltenni.
Előhúzta és kinyitotta a jegyzetfüzetét.

– Néhány dolog felmerült, amióta utoljára beszéltünk – kezdte. – Ezt az
elsőt már megkérdeztem dr. Guptától, de ő nem tudott segíteni, szóval azt
reméltem, talán ön tud. Nem tud véletlenül bármit egy Niccolo Ricci nevű
emberről, akit időnként „Mocsok” néven is emlegettek?

– Egy öreg gengszter volt, nem? – felelte Janice. – Ott lakott a környéken,



Clerkenwellbe’, de én sose találkoztam vele. De miért akarja… á, hát Irene
mesélt arról a dologról az alapokban?

– Milyen dologról? – nézett rá Strike.
– Jaj, hát semmi, igazán. Volt egy szóbeszéd, még amikor a ’70-es évek

elején egy csomót építkeztek Clerkenwellben, hogy a munkások találtak egy
holttestet bebetonozva az egyik lebontott ház alatt. Azt mesélték, hogy az
olasz negyed gengszterei rejtették el ott még a ’40-es években. De Eddie,
mármint Irene Eddie-je, az a munkás, akihez végül hozzáment… így
ismerkedtek meg, egy helyi kocsmában, amikor Eddie cége egy csomót
épített arrafelé, szóval Eddie azt mondta, ez hülyeség. Én, mondjuk, nem
hittem el úgyse. De asszem, Irene talán egy kicsit – tette még hozzá, és egy
kekszet mártott a teájába.

– Hogy kapcsolódik ez Margot-hoz? – kérdezte tovább Strike.
– Hát mert miután Margot eltűnt, volt egy elmélet arról, hogy a holttestét

bedobták egy kiásott alapba, és bebetonozták. Még ’74 körül is voltak azért
építkezések, tudja.

– Akkor volt, aki azt mondta, hogy Ricci ölette meg?
– Jézusom, dehogy! – felelte Janice döbbent kis kacajjal. – Mi köze lett

volna Mocsok Riccinek Margot-hoz? Csak e miatt a régi szóbeszéd miatt volt
az egész. Kombinálni kezdtek tőle az emberek, tudja, bebetonozott hullákról.
Az emberek olyan ostobák tudnak lenni! Az én Larrym azt mondta… tudja, ő
is építőmunkás volt… hát hogy nyilván a munkások észrevették volna, hogy
van egy friss beton az alapban, amikor reggel jöttek dolgozni.

– Tudta ön, hogy Ricci ott volt a Szent János rendelő karácsonyi
ünnepségén?

– Hogy mi? – nézett rá Janice keksszel teli szájjal.
– Ő meg még néhány férfi a vége felé érkeztek, talán hogy Gloriát

hazakísérjék.
– Hogy… micsoda? – Janice őszintén döbbentnek tűnt. – Hogy Mocsok

Ricci meg Gloria? Hagyjon már! Most ez azért, mert… nem, nézze, igazán
ne hallgasson Irene-re, legalábbis ha Gloriáról van szó. Irene olyan… hát
elszalad vele a ló. Sose kedvelte nagyon Gloriát. És néha teljesen félreért
dolgokat. Én aztán sose hallottam, hogy Gloria családjának alvilági
kapcsolatai lettek volna. Irene csak túl sok Keresztapa-filmet nézett – mondta
Janice. – Az első, azt együtt láttuk, a moziba’, aztán én még visszamentem
kétszer, és megnéztem megint, egyedül. Tudja, James Caan… – sóhajtott. –
Az álompasim!



– Pedig Ricci határozottan ott volt a rendelő ünnepségén – ismételte Strike.
– Amennyire meg tudom mondani, csak a legvégén ment oda.

– Hát igen, akkor én már elmentem. Haza kellett menjek Kevhez. Amúgy
él még Ricci?

– Igen – bólintott Strike.
– Hát már biztos jó öreg, nem?
– Az.
– Azért ez fura. Mégis mi a fészkes fenét keresett volna Ricci a Szent

Jánosba’?
– Remélem, ki tudom deríteni – lapozott egyet Strike a jegyzetfüzetében. –

A következő dolog, amit meg akartam kérdezni öntől, Joseph Brennerre
vonatkozik. Emlékszik a családra, akiket, mint mondta, talán Applethorpe-
nak hívtak? Nos, megtaláltam…

– Ne mondja, megtalálta őket? – nézett nagyot Janice. – Na és akkor hogy
hívták őket?

– Athornnak.
– Athorn! – sóhajtott Janice kicsit megkönnyebbülten. – Tudtam én, hogy

nem Applethorpe volt! Napokig nem hagyott nyugodni, miután… És hogy
vannak? Törékeny X, az van nekik, ugye? De nem valami otthonba’ vannak,
vagy…?

– Még mindig együtt élnek a régi lakásban – mondta Strike. – És egész jól
megvannak, azt hiszem.

– Remélem, támogatják őket rendesen.
– Van egy szociális munkásuk, úgy veszem ki, ő nagyon is mellettük áll, és

itt jutunk el ahhoz, amit kérdezni akartam. A szociális munkás azt mondja,
hogy Gwilherm halála óta Deborah elárulta… – Strike itt habozott egy kicsit.
– Nos, a szociális munkás úgy fogalmazott, hogy Gwilherm, ööö,
gyakorlatilag a stricijeként működött.

– Hogy micsoda? – nézett fel Janice, és rögtön eltűnt az arcáról a mosoly.
– Kellemetlen gondolat, tudom – folytatta Strike szenvtelenül. – Amikor

beszéltem vele, Deborah mesélte, hogy dr. Brenner ellátogatott hozzá. Azt
mondta, hogy Brenner… ööö… arra kérte, hogy vegye le a nadrágját…

– Na ne! – kiáltott fel Janice láthatóan ösztönös undorral. – Nem, hát én
biztos vagyok… nem, ez nem lehet így. Biztos nem így történt volna, ha
intim vizsgálatot kellett volna végeznie. Hanem bent a rendelőben!

– Nem azt mondta, hogy Deborah agorafóbiás?
– Hát… de, de hát…



– Samhain, a fia, szintén mondott valamit arról, hogy dr. Brenner
„mocskos egy vén fószer” volt.

– Hogy… de… nem, ez… ez biztosan vizsgálat volt… talán miután a baba
született? Na de akkor nekem kellett volna csinálnom, a védőnőnek… na
most ez megrázott – mondta Janice, és tényleg feldúltnak tűnt. – Az ember
azt hiszi, már mindent hallott, de… nem, ez tényleg megrázott. Érti, jártam
ott náluk én is egyszer, a baba miatt, és nekem nem szólt semmit… de persze
ő is ott volt, az apa, mondta-mondta, hogy milyen rohadt nagy varázsereje
van. Az a nő biztos félt, hogy… nem, ez most tényleg megrázott, komolyan.

– Sajnálom – mondta Strike –, de meg kell kérdeznem: hallott ön olyat,
hogy Brenner prostituáltakhoz járt? Nem beszéltek róla soha ilyesmit a
környéken?

– Egyetlen szót se – felelte Janice. – Mondtam volna valakinek, ha hallok
ilyet. Nem lett volna etikus, a mi saját körzetünkben! Az összes helyi nő a mi
rendelőnkbe járt. Akkor egy betegünk lett volna!

– Talbot jegyzetei szerint – folytatta Strike – valaki állította, hogy látta
Brennert a Michael Cliffe House-ban Margot eltűnésének az estéjén. És
Brenner a rendőrségnek azt mondta, hogy egyenesen hazament.

– A Michael Cliffe House… az az a toronyház a Skinner Streeten, nem? –
nézett rá Janice. – Lakott ott egy-két betegünk, de különben… – És közben
már mintha rosszul is lett volna. – Hát maga most jól felzaklatott! – mondta
aztán megint. – Hogy ő meg az a szegény Athorn anyuka… én meg itt védem
a doktort mindenkinek, merthogy mit látott a háborúba’! Nincs két hete, hogy
Dorothy fia is, ott ült pont, ahol most maga…

– Itt járt Carl Oakden? – csapott le gyorsan Strike.
– Aha – bólintott Janice. – És nem is törölte meg a lábát! Tiszta kutyaszar

lett a szőnyeg!
– És mit akart?
– Hát, úgy tett, mintha csak csevegni akarna – mesélte Janice. – Azt

gondolná, meg se ismerem ennyi idő után, de igazából annyira nem néz ki
máshogy, nem igazán. Mindegy, hát ott ült a fotelbe’, ahol most maga, egy
csomó hülyeséget beszélt a régi időkről meg hogy az anyja milyen szívesen
emlékezett rám… ha! Dorothy Oakden, énrám? Dorothy szerint mi Irene-nel
két kis ribi voltunk, a térdünk fölé ért a szoknyánk is, meg együtt jártunk a
kocsmába… De egyébként említette magát – nézett Strike-ra most Janice. –
Tudni akarta, beszéltem-e már magával. Tudja, írt egy könyvet Margot-ról,
de a boltokba az sose jutott el, és ezért mérges. Elmesélte az egészet, amikor



itt volt. Most akar írni egy másikat, és pont maga az, aki érdekli. A híres
nyomozó megoldja az ügyet… vagy a híres nyomozó nem oldja meg az
ügyet. Carlnak akármelyik jó.

– És mit mondott ő Brennerről? – kérdezte Strike. Majd később átgondolja,
mit is jelent, hogy egy amatőr életrajzíró is beletrappol az ügyébe.

– Azt, hogy dr. Brenner egy szadista vénember volt, én meg csak ülök itt,
és védem dr. Brennert… erre most maga mondja, hogy Deborah Athornnal…

– Oakden tényleg azt mondta, hogy Brenner szadista volt? Erős kifejezés.
– Há’ én is azt gondoltam. Carl azt mondta, hogy ő aztán sose kedvelte,

hogy dr. Brenner egy csomót járkált fel Dorothyhoz, ezt én sose tudtam,
vasárnapi ebédre meg ilyenek. Én mindig azt hittem, hogy csak munkatársak.
Tudja, dr. Brenner biztosan leszidta Carlt valamiért, ennyi lehet az egész.
Mer’ rémes egy gyerek volt Carl, és pont olyannak tűnik, aki elég haragtartó
is.

– Ha Oakden megint megjelenne itt – mondta Strike –, azt tanácsolnám, ne
engedje be. Börtönviselt, tudja. Szélhámosként elszedte… – épp csak sikerült
elhallgatnia, mielőtt azt mondta volna, „öreg” –… egyedülálló nők pénzét.

– Ó! – nézett rá meghökkenten Janice. – A mindenit! Hát jobb lesz, ha
szólok Irene-nek! Azt mondta, majd őt is megkeresi!

– És úgy tűnt, leginkább Brenner érdekli, amikor itt megjelent?
– Hát, nem – mondta Janice. – Úgy tűnt, leginkább maga érdekli, de igen,

Brennerről többet beszélgettünk, mint bárki másról a rendelőből.
– Mrs. Beattie, véletlenül nincs meg önnek még mindig Brennernek az

újságból kivágott gyászjelentése, amit említett? Azt hiszem, azt mondta,
elrakta.

– Ó – pillantott a vitrin aljában lévő fiókra Janice. – De… Carl is látni
akarta, amikor megtudta, hogy nekem még megvan…

Feltápászkodott a kanapéról, és odament a vitrinhez. A kandallópárkányba
kapaszkodva egyensúlyozott, úgy térdelt le, kihúzta a fiókot, és kotorászni
kezdett benne.

– Kicsit rendetlenek az újságkivágásaim. Irene szerint bolond vagyok,
ezekkel az újságos dolgokkal – folytatta, és mindkét keze elmerült a fiókban.
– Őt sose érdekelték annyira a hírek, meg a politika, meg semmi ilyen, de én
meg mindig elraktam az érdekes dolgokat, tudja: orvosi dolgokat, meg hát,
nem tagadom, szeretem a királyi családot is…

Feltűnt valami, mintha egy keménypapír mappa sarka lett volna, Janice azt
kezdte rángatni.



– …és akármennyire is fura ez Irene szerint, szerintem nincs abba’
semmi… ha az ember elteszi… egy élet…

A mappa kijött a fiókból.
– …történetét – fejezte be Janice, és térden a dohányzóasztalhoz csúszott.

– Mi ebben a morbid? Nem rosszabb ez se, mint fényképeket elrakosgatni!
Kinyitotta a mappát, és elkezdte végignézni az újságkivágásokat. Néhány

már egészen elsárgult az évek során.
– Látja? Ezt neki raktam el, Irene-nek! – mutatta Janice: egy cikk volt a

szent bazsalikomról. – Állítólag jó az emésztési zavarokra, gondoltam, Eddie
ültethetne neki a kertbe. Túl sok gyógyszert szed a gyomrára, többet árt már,
mint használ, de hát Irene meg olyan, hogy ha valami nincs tablettába’, akkor
hallani se akar róla… Diana hercegnő! – sóhajtott Janice, és meglengetett egy
emlékoldalt Strike felé. – Nagy rajongója voltam…

– Megnézhetem? – kérdezte Strike, és egy-két kilógó cikk felé nyúlt.
– Csak nyugodtan – bólintott Janice, és a szemüvege pereme fölött

megnézte, mit kért el Strike. – Az a cikk a cukorbetegségről, az nagyon
érdekes. Annyit változtak a kezelések, amióta nyugdíjba mentem! A
keresztfiamnak egyes típusú van. Szeretem követni a dolgokat… az meg ott a
másik kezébe’ arról a gyerekről szól, aki a hashártyagyulladásba halt bele,
nem?

– De igen – nézegette az idők során megbarnult újságkivágást Strike.
– Hát igen – keresgélt tovább a papírok között Janice elsötétült arccal. – Én

őmiatta lettem védőnő. Az volt, ami az ötletet adta. Kettővel mellettünk
lakott, amikor kicsi voltam. Kivágtam és elraktam, más képem úgyse lett
volna róla… vörösre sírtam a szememet akkor! Kihívták az orvost – mesélte
tovább, valami acélos keménységgel a hangjában –, de a rohadék nem jött.
Ha középosztálybeli gyerek lett volna, akkor bezzeg kijött volna, de a kis
Johnny Markshoz Bethnal Greenbe, kit érdekel az… és aztán kritizálták is, de
nem rúgták ki… de ha van, amit én utálok, hát az az, ha máshogy bánnak
valakivel, merthogy hol született.

Úgy tűnt, az iróniát észre sem véve félrerakott még néhány képet a királyi
családról, egyre értetlenebb arccal.

– Hát hol a dr. Brenneres cikk? – mormogta.
Kezében még mindig néhány újságkivágással a térdén visszament a nyitott

fiókhoz, és megint ott kezdett kotorászni.
– Nem, hát tényleg nincs itt! – mondta aztán, és visszajött a

dohányzóasztalhoz. – Hát ez nagyon fura…



– Gondolja, hogy Oakden vihette el, hm? – vetette fel Strike.
Janice felnézett rá.
– Az a szemtelen kis atka! – mondta lassan. – Hát mibő’ állt volna elkérni!
Visszasöpörte a cikkeket a mappájukba, azt visszatette a fiókba, és a

kandallópárkányba kapaszkodva felhúzta magát. Megint hangosan kattant a
két térde. Aztán megkönnyebbült sóhajjal visszaült a kanapéra.

– Hát tudja, mindig is enyveskezű volt az a gyerek.
– Ezt miért mondja?
– Volt, hogy eltűnt némi pénz, még régen, a rendelőben.
– Tényleg? – kérdezte Strike.
– Aha. Az egész azután robbant ki, hogy Margot eltűnt. Folyton eltűntek

kisebb összegek, és azt hitték, Wilma volt az, a takarítónő, mindenki azt hitte,
csak én nem. Én mindig is azt gondoltam, Carl volt. Mer’ mindig bejött
iskola után, meg a szünetekbe’ is. Szóltam is néhány szót dr. Guptának, de
nem t’om, biztos nem akarta Dorothyt feldühíteni, és könnyebb volt csak
Wilmát kirakni. Jó, mondjuk, volt más is Wilmával… például, ivott –
folytatta. – És nem is takarított nagyon jól. Nem tudta bizonyítani, hogy nem
ő lopkodott, és aztán volt erről egy dolgozói értekezlet, és ott felmondott.
Tudta ő, mi lesz ebből.

– És a lopások ekkor megszűntek?
– Aha – bólintott Janice. – De akkor mi van? Carl is gondolhatta úgy, hogy

jobb lesz meghúzni magát, miután maj’nem lebukott.
Strike hajlamos volt egyetérteni ezzel.
– Már csak néhány kérdés – mondta. – Az első egy Joanna Hammond nevű

nőről.
– Azt tudnom kéne, kicsoda, ugye?
– Ő volt Steve Douthwaite…
– …barátnője, aki öngyilkos lett! – vágta ki Janice. – Igen, igen.
– Nem emlékszik, ő a Szent János rendelőbe volt bejelentve?
– Nem, nem oda. Asszem ők arrébb laktak, Hoxtonba’.
– Akkor Margot nem kellett együtt dolgozzon a halottkémmel, és más

szakmai szálon sem került kapcsolatba ezzel a halálesettel?
– Nem, ő biztos úgy volt, mint én, hogy azt se tudta, él-e, hal-e ez a nő,

aztán meghalt, Steve meg jött segítséget kérni. De asszem, tudom, miért
kérdezi – nézett rá Janice. – Talbot nagyon a fejébe vette, hogy Steve az
Essexi Mészáros, nem? Csak beszélt, beszélt Steve-ről abba’ a sok
kihallgatásba’, amire beráncigált. De igazából amúgy Steve Douthwaite egy



jólelkű srác volt. Én aztán tényleg rendesen erőszakos férfiak közt nőttem fel.
Apám, na például. Ismerem az ilyeneket, és Steve aztán nem volt olyan.

Strike csak bólintott – eszébe jutott, milyen kedvesnek találták egyes nők
Dennis Creed látszólagos védtelenségét.

– Talbot kérdezte azt is, hogy jártam-e Joannánál védőnőként. Mondtam
neki, hogy nem a Szent János betege volt, de ez sem hatotta meg. Hogy nem
gondoltam-e akkor is, hogy valami nem stimmelt a halálával? Én meg csak
mondtam neki: „soha nem is találkoztam ezzel a nővel, honnan tudnám?” De
akkorra már kezdett elegem lenni a egészből, igazából, hogy úgy bánt velem,
mintha én lennék a rohadt Gypsy Rose Lee. Mondtam neki, kérdezze meg,
mit mondott a halottkém!

– És nem tudja, nem volt-e egyáltalán olyan haláleset, ami aggasztotta
Margot-t? – kérdezte Strike. – Olyan, amelyet esetleg természetesnek
gondoltak, vagy balesetnek, de ő meg úgy gondolta, valami bűzlik vele?

– Ezt meg miért kérdezi? – nézett rá Janice.
– Csak tisztázni akarok valamit, amit Talbot ír a jegyzeteiben. Úgy tűnik,

azt hitte, Margot gyanúsnak találta valakinek a halálát. Önt is említi ennek az
esetnek a kapcsán.

Janice kerek, kék szeme tágra nyílt a szemüvege mögött.
– Említi, hogy talán tanúja volt valaminek, vagy talán jelen volt –

részletezte Strike. – A legkevésbé sem vádolja semmivel!
– Hát rohadtul remélem is, hogy nem! – mondta Janice. – Nem, sose

voltam tanúja semminek. Mondtam volna, ha igen, nem?
Rövid szünet következett, amelyben Strike úgy ítélte meg, nem lenne okos

dolog tovább kérdezni. És jól is gondolta, mert Janice beszélni kezdett:
– Nézze, én nem válaszolhatok Margot helyett, negyven évvel később. Hát

ő meghalt, nem? Ez nem tisztességes egyikünknek sem. Én aztán nem akarok
itt gyanúsításokkal dobálózni, ennyi év után.

– Csak igyekszem kizárni, amerre nem lehet továbbindulni – válaszolt
Strike.

Most hosszabb szünet jött. Janice tekintete ide-oda vándorolt a teás tálcán,
aztán a halott élettársa képére – a sárga fogaival és kedves, álmos szemével.
Végül sóhajtott, és azt mondta:

– Jól van, de szeretném, ha leírná, hogy ez Margot ötlete volt, nem az
enyém, rendben? Nem vádolok én senkit.

– Természetesen – felelte Strike. A tolla írásra készen a kezében.
– Hát jó, akkor… nagyon kényes téma volt, mer’ együtt dolgoztunk…



mármint Dorothyval. Dorothy és Carl Dorothy anyjával laktak. A neve Maud
volt, bár erre már nem emlékeztem volna, ha nem látogat meg a múltkor Carl.
Beszélgettünk, és megemlítette a nagyiját, és úgy mondta, hogy „a rohadt
Maud”, nem úgy, hogy „nagyi” vagy ilyesmi. Mindegy, szóval Maudnak
elfertőződött az egyik lába, volt egy seb, ami nem akart begyógyulni. Kötözni
kellett, meg ránézni, úgyhogy elég sokat jártam nála. Valahányszor csak ott
voltam, mindig megemlítette, hogy az övé a ház, és nem Dorothyé. Hogy ő
engedte meg, hogy a lánya meg az unokája nála lakjanak. Szerette ezt
mondogatni, tudja. Érezni, hogy hatalma van. Mondjuk, nem mondanám,
hogy olyan vicces lehetett vele lakni. Keserű vénasszony volt. Soha semmi se
volt jó neki. Egy csomót kesergett, hogy az unokája el van kényeztetve…
ahogy mondtam, rémes egy gyerek volt az, szóval ebben épp igaza volt.
Szóval – folytatta –, mielőtt meggyógyult volna a fájós lába, meghalt, mert
leesett a lépcsőn. És tényleg nem járt valami biztonságosan, mert feküdnie
kellett jó ideig a fájós lábával, és bottal járt. És hát tényleg van olyan, hogy
valaki leesik a lépcsőn, és ha még idős is, hát nyilván komoly
következményei lesznek, de… Na, és egy héttel ezután Margot behívott
engem a rendelőjébe egy szóra, és… hát igen, az volt a érzésem, hogy mintha
talán egy kicsit furának találná. Így egyenesen nem mondott semmit, csak
megkérdezte, mi a véleményem. Tudtam én, mire gondol… de hát mit
csinálhattunk volna? Nem voltunk ott, amikor leesett, a család meg állította,
hogy ők lent ültek, csak hallották, ahogy legurul, aztán már ott feküdt a
lépcső aljába’, nem is volt magánál, két nappal később meg meghalt a
kórházba’. Dorothy nem mutatott semmilyen érzelmet ezzel kapcsolatba’, de
hát Dorothy soha semmivel kapcsolatba’ nem mutatott semmilyen érzelmet.
Mit csinálhattunk volna? – ismételte Janice a kérdést, felfelé fordított
tenyérrel. – Nyilván láttam, hogy gondolkodik Margot, mert ő is tudta, hogy
Maudé volt a ház, és most Dorothy és Carl megkapják szépen, és… hát, ez
olyasmi, amin az orvosok elgondolkodnak, hát persze hogy el. Visszaüthet
rájuk, ha valami fölött elsiklanak. De a végén Margot nem csinált semmit
ebben a ügyben, és amennyire én tudom, senki más se soha. Na, tessék –
fejezte be Janice, kicsit olyan hangon, mint aki valami tehertől szabadult
meg. – Hát akkor most tudja.

– Köszönöm – írt fel valamit Strike. – Ez nagy segítség. És mondja,
említette ezt valaha Talbotnak?

– Nem – felelte Janice. – De valaki más lehet. Mindenki tudta, hogy Maud
meghalt, és hogy hogyan, mert Dorothy kivett egy szabadnapot a temetés



miatt. Őszintén, annyi kihallgatáson voltam Talbottal, hogy a végén én már
csak ki akartam onnan kerülni. Leginkább az álmaimról akart beszélni. Az
igazat megvallva ijesztő volt. Fura az egész.

– Biztos vagyok benne – mondta Strike. – Nos, már csak egy dolog volt,
amiről meg akartam kérdezni, aztán már itt sem vagyok. A társamnak sikerült
megtalálnia Paul Satchwellt.

– Ó! – Janice-en nem látta jelét zavarnak vagy kényelmetlenségnek. –
Igen. Az Margot régi barátja, nem?

– De. És meglepetten hallottam, hogy önök ismerik egymást.
Janice üres tekintettel nézett rá.
– Hogy mi?
– Hogy önök ismerik egymást – ismételte Strike.
– Én és Paul Satchwell? – nevetett fel Janice. – Hát soha nem is

találkoztam vele!
– Komolyan? – kérdezte Strike, és figyelte a védőnő minden rezdülését. –

Amikor megtudta, hogy ön mesélt nekünk arról, amikor valaki látta Margot-t
Leamington Spában, meglehetősen dühös lett. Valami olyasmit mondott… –
olvasta fel Strike a jegyzetfüzetéből –, hogy ön próbálja rá terelni a gyanút.

Hosszú szünet következett. Janice két kerek, kék szeme közt, a homlokán
bosszús ránc tűnt fel. Végül megszólalt:

– Név szerint említett?
– Nem – felelte Strike. – Igazság szerint úgy tűnt, nem emlékszik a nevére.

Csak úgy emlékezett önre, hogy „a védőnő”. Azt is mondta Robinnak, hogy
ön és Margot nem kedvelték egymást.

– Azt mondta, hogy Margot nem kedvelt engem? – Janice külön
hangsúlyozta az utolsó szót.

– Attól félek – bólintott Strike, még mindig nagyon odafigyelve.
– Na de… nem, már bocsánat, de ez nem lehet! – kezdte Janice. – Hát mi

remekül kijöttünk egymással! Azon az egy eseten kívül, amikor Kev fájós
hasával… jó, hát akkor tényleg felhúztam rajta magam, de tudtam én, hogy
csak segíteni akart! Azt gondolta, hogy segít ezzel, hogy megvizsgálja…
azért kaptam fel a vizet, mert… hát, az ember védekezik anyaként, ha azt
hiszi, hogy egy másik nő ítéletet mond fölötte, hogy hogy viseli gondját a
gyerekének. Én meg egyedül voltam Kevvel és… hát, az ember jobban
megérzi ezeket, ha egyedül van.

– Akkor miért mondhatta Satchwell, hogy ismeri önt? – kérdezte Strike. –
És hogy rá akarja terelni a gyanút?



A következő csendet csak egy vonat hangja törte meg, ahogy elsuhant a
sövény másik oldalán. Jókora dübörgés közeledett, aztán elhalkult, és utána
ismét bezárult a csendbuborék a nappaliban, amelyben ott ült egymással
szemben a nyomozó és a védőnő, és néztek egymásra.

– Szerintem tudja azt maga – szólalt meg végül Janice.
– Mit tudok?
– Ne csinálja már! Annyi mindent kiderített már, nem hülye maga.

Szerintem tudja, és ezt most csak azért csinálja, hogy rám ijesszen, és
mondjam el én.

– Biztosíthatom, hogy nem akarok ráijeszteni…
– Tudom én, hogy nem kedvelte meg! – vágott közbe hirtelen Janice. –

Már Irene-t. Ne is fáradjon, tudom én, hogy idegesítette magát. Ha nem
tudnék olvasni az emberekből, akkor nem tudtam volna jól végezni a
munkám, hát nem? Márpedig nagyon jól végeztem a munkám! – folytatta, és
valahogy nem is tűnt arrogánsnak ez a kijelentés. – Nézze, maga épp felvágós
kedvében látta Irene-t. Annyira izgult, hogy találkozik magával, hogy nagyon
megjátszotta magát. Nem könnyű dolog ám egy nőnek egyedül élni, amikor
társasághoz van szokva, tudja. Még nekem is meg kellett szoknom megint,
ahogy visszajöttem Dubajból. Hozzászokik az ember, hogy ott van körülötte
a család, aztán hopp, itt van megint az üres házba’, egyedül… Én, mondjuk,
szeretek egyedül lenni, de Irene meg utálja. És nagyon jó barátnőm volt ő
nekem mindig – folytatta valami csendes hévvel. – Nagyon kedves volt.
Kisegített anyagilag, miután Larry meghalt, amikor semmim se volt.
Bármikor szívesen lát. Jó társaság vagyunk egymásnak, már régóta. Jó, lehet,
hogy vannak túljátszott dolgai, és akkor mi van? Másnak is vannak!

Egy pillanatra elhallgatott.
– Várjon! – mondta aztán határozottan. – Kell egyet telefonáljak!
Felpattant, és kiment a szobából. Strike várt. A csipkefüggönyön túl a nap

hirtelen kicsusszant a fémszínű felhők közül, és neonragyogással árasztotta el
Hamupipőke üveghintóját a kandallópárkányon.

Janice visszajött, kezében a mobiljával.
– Nem veszi fel! – mondta zaklatott arccal.
Azzal visszaült a kanapéra, és újabb csend következett.
– Jóvan! – szólalt meg végül Janice, mintha Strike bírta volna rá a

beszédre. – Hát nem engem ismert Satchwell… hanem Irene-t. De most
nehogy azt gondolja, hogy valami olyat csinált, amit nem szabadott volna!
Mármint hogy törvényes értelembe’. És aggasztotta is a dolog nagyon utána.



Én is aggódtam miatta… jaj istenem!
Nagy levegőt vett, és úgy folytatta:
– Na jó, szóval… akkor már Eddie menyasszonya volt. Eddie meg jóval

idősebb volt nála. Imádta Eddie a lábnyomát is, és Irene is szerette. De
tényleg! – erősködött, bár Strike nem is mondott ellent. – És nagyon is
féltékeny volt, ha Eddie akár csak ránézett valaki másra… De hát Irene, ő
meg mindig szeretett iszogatni, flörtölgetni. Nem ártott a légynek se vele.
Vagyis általában nem… ennek a Satchwellnek, ennek volt egy zenekara,
nem?

– Így van – bólintott Strike.
– Na, igen, Irene látta őket játszani valami kocsmában. Én nem voltam ott

vele akkor este, amikor megismerkedett Satchwell-lel. Nem is tudtam róla
egyáltalán, amíg Margot el nem tűnt. Szóval, elnézte ott Satchwellt és… és
hát tetszett neki. Aztán mikor a zenekar lejött, látta, hogy bejön Satchwell a
bárba, és egyenest odamegy a helyiség végébe’ Margot-hoz, aki ott állt a
sarokba’, az esőkabátjába’. Irene gondolta, Satchwell biztos már a színpadról
is meglátta. Ő, mondjuk, nem vette észre addig Margot-t, merthogy ő elöl
volt a barátaival. Na mindegy, hát nézte ott őket, és Satchwell meg Margot
röviden beszélgettek, de tényleg röviden, azt mondta… és hogy úgy nézett ki,
mintha összevitatkoztak volna. Aztán Irene szerint Margot észrevette őt, és
akkor rögtön ki is sétált. Na és akkor Irene odament Satchwellhez, mondta
neki, hogy nagyon tetszett a zenekar meg minden, és hát ahogy mentek az
események… hát igen.

– Miért gondolná Satchwell, hogy Irene védőnő volt? – kérdezte Strike.
Janice elfintorodott kicsit.
– Hát azért, mert igazság szerint ez a buta liba ezt mondogatta akkor a

pasiknak, ha beszédbe elegyedtek vele. Mindig azt mondta, hogy védőnő,
mert a fiúknak az tetszett. Ha nem tudtak azok semmit se az orvosi dolgokról,
akkor át tudta verni őket ezzel, mert a rendelőbe’ hallotta eleget a
gyógyszerek nevét meg minden, bár a legtöbbet összekeverte, szegénykém –
vágott megint egy fintort Janice.

– Akkor ez egy egyéjszakás viszony volt, vagy…?
– Nem, két-három hetes. De nem lett belőle semmi. Hogy Margot eltűnt…

hát, az tett be neki végleg. Képzelheti. De akkor néhány hétig Irene
teljesen… bele volt bolondulva, gondolom, mondhatjuk. De tudja, ő tényleg
szerette Eddie-t… olyan nagy sikernek könyvelte el, hogy itt ez az idősebb
férfi, Eddie, sikeres céggel meg minden, és hogy el akarja őt venni, de…



azért mégiscsak vicces, nem? – kérdezte halkan Janice. – Hogy csak állatok
vagyunk, ha leszámítunk minden mást. Irene teljesen elvesztette a fejét Paul
Satchwell miatt. Csak néhány hétre. Próbált annyit találkozni vele, amennyit
csak lehet, sunnyogott… fogadni mernék, hogy igazából halálra rémítette azt
a pasast – folytatta józan belátással. – Mert abból ítélve, amit Irene később
mesélt nekem, szerintem az meg csak azért fektette le, hogy Margot-t bántsa
vele. Igazából Margot-t akarta… de Irene már túl későn értette meg ezt. Hogy
csak felhasználta.

– Szóval Irene fogfájásos sztorija – mondta Strike –, amiből aztán
vásárolgatás lett…

– Hát igen – felelte halkan Janice. – Satchwell-lel volt akkor délután. Azt a
blokkot a nővérétől kérte el, hogy bemutathassa a rendőrségen. De ezt még
én is csak később tudtam meg. Aztán ott bőgött, mint a záporeső, nálam, és
elmondott mindent. Mert hát ki másnak mondhatta volna? Eddie-nek aztán
nem, vagy a szüleinek! Rettegett, hogy kiderül, és elveszíti Eddie-t. Addigra
már észhez tért azért. Csak Eddie-t akarta, és attól félt, hogy Eddie meg
kirúgja, ha a fülébe jut ez a Satchwelles dolog. Nézze, Satchwell
gyakorlatilag a szemébe mondta Irene-nek, amikor utoljára találkoztak, hogy
csak arra kellett neki, hogy visszavágjon Margot-nak. Hogy dühös volt
Margot-ra, mert azt mondta neki, hogy csak kíváncsiságból jött el megnézni a
zenekarát, de felhúzta magát, amikor Satchwell próbálta mondani, hogy
menjenek fel hozzá. Még azt a kis favikinget is odaadta neki. Merthogy ott
volt nála, remélte, hogy Margot eljön, és szerintem azt hitte, hogy ha azt
odaadja, akkor majd, nem is tudom, elalél attól, és ennyi volt Roy… mintha
ennyi kéne hozzá, hogy lelépjen az ember egy gyerek mellől egy
házasságból, egy kis fafaragás! Mindenféle ronda dolgot mondott Margot-ról
Irene-nek… a „szűzkurva” az még csak a legeleje volt… Mindegy, szóval
miután Margot eltűnt, és megjelent a rendőrség, Satchwell felhívta Irene-t és
azt mondta, nehogy említse, hogy ő dühös volt Margot-ra, és hát könyörgött,
hogy ne is beszéljen róluk kettejükről senkinek, és ennyiben is maradtak. És
ezt egyedül én tudtam, de én is befogtam a szám, mert… hát mert az ember
így van a barátaival, nem?

– Szóval amikor Charlie Ramage mesélte önnek, hogy látta Margot-t
Leamington Spában – kérdezte Strike –, akkor ön tudta, hogy…

– …hogy Satchwell ott született? Akkor nem, nem tudtam, amikor először
hallottam ezt Charlie-tól. De nem sokkal később volt valami a híradóban
valami vén pasasról Leamington Spában, aki kirakott egy táblát a kertjében,



„Fehérek együtt a színesek megszállása ellen”, vagy valami ilyen rémes
szöveggel. Én meg Larry épp együtt vacsoráztunk Eddie-vel és Irene-nel,
Eddie felhozta ezt a vén rasszistát a hírekből, aztán amikor Irene-nel
kimentünk mosdóba, akkor mondta nekem: „Leamington Spa, odavalósi Paul
Satchwell is!” Akkor már réges-rég nem is említette Satchwellt soha. Nem
akarok hazudni, elég kellemetlenül éreztem magam, hogy ezt elmondta, mert
az jutott eszembe, jaj, istenem, hát mi van, ha Charlie akkor tényleg Margot-t
látta? Mi van, ha Margot csak elszökött az exével? De aztán meg azt
gondoltam, na álljunk csak meg, ha Margot csak Leamington Spáig szökött,
akkor mégis hogy nem látta senki azóta? Hát az nem épp Timbuktu, nem?

– Nem – felelte Strike. – Egyáltalán nem. És ennél többet nem mondott
önnek Irene később sem Margot-ról és Satchwellről?

– Elég ez, nem? – kérdezte Janice. A rózsás fehér arcbőre mintha
sápadtabb lett volna most, mint amikor Strike ideért, a szeme alatt sötétebbek
a karikák. – Nézze, nehogy megszorongassa ezzel Irene-t! Kérem! Talán nem
úgy néz ki, de csupa szív a sok butasága alatt. Folyton aggódik, tudja.

– Nem látom, miért kéne megszorongatnom – mondta Strike. – Nos,
nagyon sokat segített, Mrs. Beattie. Köszönöm szépen. Ez elég sok mindent
megmagyarázott.

Janice hátradőlt a kanapén, és fintorogva nézett Strike-ra.
– Maga dohányzik, ugye? – kérdezte hirtelen. – Érzem magán. Nem

hagyatták abba magával az amputáció után?
– Megpróbálták – felelte Strike.
– Nagyon rosszat tesz – folytatta Janice. – Nem segít a mobilitásban sem,

ahogy majd idősebb lesz. A keringésének is rossz, és még a bőrének is. Le
kéne szoknia.

– Tudom, hogy le kéne – bólintott mosolyogva Strike, és zsebre vágta a
jegyzetfüzetét.

– Hmm – szűkült össze Janice szeme. – „Épp itt járt a környéken”, hát
persze!
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…ne hidd, ne légy oly vakmerő,
a szörny fejét igába hajthatod,

mert nem, ó, nem, másfajta ellen ő,
acélos kartól meg nem rettenő.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A koszos sárga téglafal mögött ott magasodtak a Tower kis kupolás tornyai,
de Robinnak nem volt most ideje a középkori látványosságra figyelni. Nem
elég, hogy fél óra múlva ott kéne lennie egy találkozón, amelyet Strike tudta
nélkül szervezett, de mérföldekre volt onnan, ahol egy órakor lennie kéne, és
Londonnak ezt a részét egyáltalán nem is ismerte. A telefonját a kezében
tartva szaladt, időnként ránézve a képernyőn a térképre.

Alig néhány lépés múlva megcsörrent a telefon. Mivel látta, hogy Strike
hívja, felvette.

– Hahó! Épp most voltam Janice-nél.
– Ó, remek – felelte Robin, és igyekezett nem hangosan lihegni, ahogy

körbenézegetett metrómegállót vagy taxit keresve. – Volt bármi érdekes?
– Egy csomó – válaszolta Strike, aki eközben a Nightingale Grove-on

sétált. Az előbbi beszélgetés dacára épp most gyújtott rá egy Benson &
Hedgesre. A hűvös szellő rögtön elkapta a füstöt az ajkáról, valahányszor
kifújta. – Maga most merre jár?

– A Tower Bridge Roadon – felelte Robin futás közben, és csak nem látott
metrómegállót sehol.

– Azt hittem, ma délelőtt Ravaszdi főnökén van!
– Igen – mondta Robin. Valószínűleg az a legjobb, ha Strike is rögtön

értesül róla, mi történt épp. – Az előbb hagytam ott a Tower Bridge-en
Barclay-val.

– És amikor azt mondja, „Barclay-val”…



– Hát lehet, hogy most már beszélgetnek is, azt nem tudom – felelte Robin.
Nem bírt rendesen beszélni futás közben, így gyors sétára váltott. –
Cormoran, RF úgy nézett ki, mint aki le akar ugrani!

– A Tower Bridge-ről? – kérdezte meglepetten Strike.
– Miért ne? – kérdezett vissza Robin, és egy sarkon befordulva forgalmas

kereszteződésben találta magát. – Az volt a legközelebbi elérhető magas
épület…

– De hát az irodája egyáltalán nem…
– A Monumentnél szállt le reggel, ahogy szokott, de nem ment be

dolgozni. Nézett fel az irodaépületre egy ideig, aztán továbbment. Azt hittem,
sétál egy kicsit, de aztán kiment a Tower Bridge-re, és csak álldogált ott,
bámulta a folyót.

Robin negyven percen át figyelte szorongva, ahogy RF néz le a
betonszürke folyóra, csak lógatja a kezében az aktatáskáját, mögötte meg
dübörög a hídon a forgalom. Nem nagyon hitte, hogy Strike el tudja képzelni,
milyen idegőrlő volt a várakozás, amíg megjött Barclay felváltani.

Még mindig sehol egy metrómegálló! Robin megint futásnak eredt.
– Gondoltam, odamegyek hozzá – folytatta –, de féltem, hogy

megijesztem, és ezért ugrik le. Tudja, mekkora, én biztos nem tudtam volna
visszarántani!

– Komolyan azt hiszi, hogy…?
– Igen – jelentette ki Robin, és próbált nem diadalmas hangon beszélni:

pont most látta meg a forgalom között a metrómegálló kerek, piros tábláját.
Futva indult tovább. – Teljesen reménytelenül festett.

– Maga most fut? – kérdezte Strike, mert még a forgalom zajától is hallotta
Robin járdán kopogó lépteit.

– Igen – felelte a lány, aztán hozzátette: – Elkésem a fogorvostól!
Már sajnálta, hogy nem talált ki hamarabb valami jó indokot, miért nem

tud ő is menni Janice Beattie-hez, ezért úgy döntött, ezt fogja mondani, ha
Strike rákérdezne.

– Á! – válaszolta Strike. – Értem.
– Szóval – kerülgette közben a járókelőket Robin –, megjött Barclay, hogy

átvegye… ő is úgy látta, hogy RF mintha ugrani készülne… és azt mondta…
Már kezdett szúrni az oldala is.
– …azt mondta… odamegy, és megpróbál… beszélni vele… én ekkor

jöttem el. De legalább… Barclay elég nagy… hogy vissza tudja húzni, ha
megpróbálkozik valamivel – fejezte be kifulladva.



– Csakhogy ez azt is jelenti, hogy RF a jövőben már felismerheti Barclay-t
– mutatott rá Strike.

– Hát igen, tudom – Robin megint lassított, mert már majdnem a
metrómegálló lépcsőjénél járt, és a szúró oldalát masszírozta –, de hát mivel
úgy ítéltük meg, lehetséges, hogy meg akarja ölni magát…

– Értem, értem. – Strike közben megállt a Hither Green vasútállomás
árnyékában, hogy végigszívja a cigarettáját. – Csak a logisztikán
gondolkodom. Persze, ha szerencsénk van, az is lehet, hogy Barclay-nak
elsírja, mit tud róla Ravaszdi. A kétségbeesett emberek néha képesek…

– Cormoran, most sajnos mennem kell. – Robin időközben odaért a
megálló bejáratához. – Utána találkozunk az irodában, és elmesélheti, mi volt
Janice-nél.

– Jól van – helyeselt Strike. – Remélem, nem fog fájni.
– Mi nem fog fá…? Ja, a fogász, nem, ez csak sima vizsgálat – mentette ki

magát Robin.
Igazán meggyőző, Robin, gondolta, és dühös is volt magára, ahogy zsebre

vágta a telefonját, és leszaladt a lépcsőn a metróba.
Amint jött a metró, lehámozta magáról a kabátját, mert a futásban leizzadt,

és a szemben lévő koszos, sötét ablak tükrében megigazította a haját. RF meg
az ő esetleges öngyilkos gondolatai, a Strike-nak mondott hazugság, a gyenge
fedősztori és a most következő találkozó potenciális veszélyei miatt kissé
nyugtalan érzés fogta el. Történt már olyan néhány évvel ezelőtt, hogy Robin
úgy döntött, Strike előtt titokban tartja a nyomozása egy irányát. Az lett a
vége, hogy Strike kirúgta.

Ez most más, próbálta nyugtatni magát, kisimítva a homlokából az átizzadt
hajtincseket. Ezt nem fogja bánni, ha bejön. Ő is ezt akarja elérni.

Húsz perccel később feljött a felszínre a Tottenham Court Roadon, és a
kabátját a vállára vetve sietve elindult, be a Sohóba.

Csak amikor már közeledett a Star kávézóhoz, és meglátta a táblát az ajtó
fölött, akkor figyelt fel rá, hogy összecseng a neve a nyomozás másik
irányával. Próbálta kisöpörni a fejéből a kisbolygókat, a horoszkópokat és
jósjeleket, és belépett a kávézóba. A vörös téglás padlón kerek faasztalok
álltak. A falakat régimódi óntáblákkal díszítették, az egyik a ROBIN
CIGARETTA reklámja volt; és talán szándékosan ez alatt ült épp egy fekete
széldzsekibe öltözött öregember, az arca vörös volt a megpattant erektől,
sűrű, olajos, ősz haját pedig magasra fésülve hordta, mintha így maradt volna
az ’50-es évekből. Mellette egy bot volt a falnak támasztva. Másik oldalán



egy hosszú, neonsárga hajú tizenéves lány ült, aki épp pötyögött valamit a
telefonján, és fel sem nézett, csak amikor Robin odament az asztalukhoz.

– Mr. Tucker? – érdeklődött.
– Aha – felelte rekedt hangon az öreg, és kivillantak girbegurba, barna

fogai. – Maga Miss Ellacott?
– Szólítson Robinnak – mondta Robin mosolyogva, és kezet ráztak.
– Ő az unokám, Lauren – mutatta be a lányt Tucker.
– Heló! – köszönt Lauren, felpillantott a telefonról, aztán vissza.
– Csak hozok egy kávét – mondta Robin. – Kérnek esetleg valamit?
Nem kértek. Míg megrendelte a tejszínes kávét, Robin érezte az öreg

tekintetét a hátán. Előző beszélgetésük során, telefonon, Brian Tucker jó
negyedóráig beszélt szünet nélkül a legidősebb lánya, Louise eltűnéséről
1972-ben, és az egész életét betöltő küldetéséről, hogy bizonyítsa, Dennis
Creed ölte meg. Roy Phipps azt mondta Tuckerre, hogy „félőrült”. Bár Robin
ezt még nem állította volna az eddig látottak alapján, kétségtelennek tűnt,
hogy az öreg gondolatait teljesen lefoglalta Creed és az igazság kiderítésére
indított küzdelme.

Amikor visszaért Tuckerék asztalához a kávéjával leült, Lauren eltette a
telefont. Hosszú, neonszínű póthajával, az alkarján díszelgő unikornisos
tetoválással, nyilvánvaló műszempilláival és lepattogzott körömlakkjával éles
ellentétben állt az ártatlan, gödröcskés arca, amit épp csak fel lehetett ismerni
az agresszív smink alatt.

– Jöttem segíteni Nagypapinak – mondta. – Mostanában nem valami
könnyű neki a járás.

– Jó gyerek – jegyezte meg Tucker. – Nagyon jó gyerek.
– Nos, nagyon köszönöm, hogy szántak rám időt – fordult

mindkettejükhöz Robin. – Nagyon nagy segítség.
Tucker duzzadt orra közelebbről inkább egy földieperhez hasonlított a sok

fekete mitesszertől.
– Nem, én köszönöm, Miss Ellacott – felelte az öreg halk, rekedt hangján.

– Azt hiszem, most már tényleg meg fogják engedni, igen. És ahogy
telefonon is mondtam, ha nem, akkor én kész vagyok berontani a
tévéstúdióba…

– Hát… – szakította félbe Robin –, reméljük, azért nem lesz szükség
ennyire drasz…

– …és ezt már megmondtam nekik is, fel is rázta őket kicsikét. Vagyis
hogy ez, meg hogy a maga ismerőse is odaszólt az igazságügy-



minisztériumba – tette még hozzá. Apró, véreres szemével Robint figyelte. –
De amúgy kezdem azt gondolni, már évekkel ezelőtt azzal kellett volna
megfenyegetnem őket, hogy a sajtóhoz fordulok. Ezekkel sehová sem jut az
ember, ha betartja a szabályokat, csak leráznak a bürokrata protokolljaikkal
meg az úgynevezett szakértői véleményeikkel…

– Elképzelni sem tudom, milyen nehéz lehetett önnek – mondta Robin –,
de mivel reális esély van rá, hogy kapunk engedélyt beszélni vele, nem
szeretnék semmi olyat csinálni, ami…

– Akkor is igazságot fogok Louise-nak szolgáltatni, ha belehalok! –
jelentette ki Tucker. – Tartóztassanak csak le! Az még nagyobb
nyilvánosságot jelent.

– De nem lenne jó, ha…
– Csak azt szeretné, ha nem csinálnál semmi butaságot, Nagypapi! – szólt

közbe Lauren. – Nem akarja, hogy elrontsd a dolgot!
– Nem, nem fogom, nem fogom! – mondta Tucker. Apró, majdnem

színtelen szemében kis foltok voltak, alattuk nagy, lila táskák. – De lehet,
hogy ez az egyetlen esélyünk, tehát a helyes módon kell csinálni, és a helyes
kihallgatóval!

– Jön ő is? – kérdezte Lauren. – Cormoran Strike? Nagypapi azt mondta,
lehet, hogy jön.

– Nem – felelte Robin, és Tuckerék elkámpicsorodó arca láttán sietve
hozzátette: – Most épp egy másik ügyön dolgozik, de nekem is elmondhatnak
bármit, amit Cormorannak mondanának, én a tár…

– Muszáj, hogy ő hallgassa ki Creedet! – vágott közbe Tucker. – Nem
maga.

– Én megér…
– Nem, drágám, nem ért meg! – jelentette ki Tucker határozottan. – Nekem

ez volt az egész életem. Jobban értem Creedet, mint bármelyik idióta, aki
könyvet írt róla. Rengeteget tanulmányoztam. Most már évek óta el van
vágva mindenféle figyelemtől. A maga főnöke meg híres ember. Creed vele
akarna találkozni. Creed azt fogja hinni, hogy okosabb nála, hát persze hogy
azt. Le akarja majd győzni a maga főnökét, ő akar diadalmaskodni, de az túl
nagy kísértés, hogy megint bekerülhessen a neve az újságokba. Mindig is
imádta a hírnevet. Szerintem fog ő beszélni, már ha a maga főnöke el tudja
vele hitetni, hogy érdekében áll. Ez a maga főnöke, ez kóser, ugye?

Szinte bármilyen más körülmények között Robin azt felelte volna,
„igazából a társam”, de most nagyon is jól értette a kérdést, és annyit mondott



rá:
– Igen, kóser.
– Igen, gondoltam is, hogy annak tűnik, gondoltam is – mondta Brian

Tucker. – Amikor a maga ismerőse megkeresett, felmentem az internetre,
megkerestem mindent. Nagyon szép, amiket csinált. Nem ad interjúkat,
ugye?

– Nem – felelt Robin.
– Ez tetszik – bólogatott Tucker. – A helyes okból csinálja. De a nevét már

ismerik, és az tetszeni fog Creednek, és az is, hogy a maga főnöke híres
emberekkel is kapcsolatba került. Creed ezt szereti. Megmondtam az
igazságügy-minisztériumnak is, meg a maga ismerősének is, azt akarom,
hogy Strike csinálja, nem azt, hogy a rendőrség kérdezze ki. Ők már
próbálkoztak, és hát tudjuk, mi lett annak a vége. És nem kellenek a rohadt
pszichiáterek, azt hiszik, olyan okosak, aztán még abban sem tudnak
megegyezni, hogy épeszű-e az a szemét. Én ismerem Creedet. Értem Creedet.
Egész életemben a pszichológiáját tanulmányoztam. Ott voltam mindennap a
tárgyalásán. Ott nem kérdezték Lou-ról, név szerint legalábbis nem, de jó
sokszor a szemembe nézett. Biztosan megismert, biztosan tudta, ki vagyok,
mert Lou kiköpött úgy nézett ki, mint én. Amikor a tárgyaláson az
ékszerekről kérdezték… emlékszik arra a medálra, Lou medáljára?

– Igen – felelte Robin.
– Néhány nappal azelőtt szerezte, hogy eltűnt. Mutatta a húgának, Liznek,

Lauren anyukájának, ugye? – kérdezte Laurentől. A lány bólintott. – Egy
pillangó volt egy láncon, semmi flancos, és merthogy sorozatgyártott volt, a
rendőrök azt mondták, hogy lehetett bárkié. Liz rosszul emlékezett rá, az
vezette félre a rendőröket, mert először nem volt benne biztos, hogy Lou-é
volt, de mondta azt is, hogy Lou csak egy pillanatra mutatta meg neki. És
amikor az ékszereket említették, Creed egyenesen rám nézett. Tudta ő, ki
vagyok. Lou kiköpött olyan volt, mint én – ismételte magát Tucker. – Tudja,
ugye, mivel magyarázta, hogy ékszereket tartott a padlódeszkák alatt?

– Igen – mondta Robin. – Azt mondta, azért vette, mert szeret beöltözni…
– Azt mondta, hogy vette – folytatta Tucker, mintha meg sem hallotta

volna. – Hogy beöltözhessen.
– Mr. Tucker, telefonon azt mondta…
– Lou abból a boltból csórta, ahová mindenki járt, hogy is hívták…?
– Biba – vágta rá Lauren.
– Biba – mondta Tucker. – Két nappal azelőtt, hogy eltűnt, lógott az



iskolából, és este megmutatta Lauren anyukájának, Liznek, hogy mit csórt el.
Nehéz volt vele, Lou-val. Nem jött ki a második feleségemmel. A lányok
anyukája meghalt, amikor Lou tízéves volt. Lou viselte legrosszabbul,
nehezebben, mint a másik kettő. Sosem szerette a második feleségemet.

Ezt telefonon már mind elmondta, de Robin azért együttérzőn bólogatott
most is.

– A feleségem veszekedett Lou-val reggel, egy nappal az eltűnése előtt,
Lou meg megint nem ment be az iskolába. Észre sem vettük, csak aztán nem
jött haza este. Körbetelefonáltuk az összes barátnőjét, egyik sem látta, ezért
hívtuk a rendőrséget. Később kiderült, hogy az egyik barátnője hazudott.
Felcsempészte Lou-t a szobájába, és nem szólt a szüleinek. Másnap
háromszor is látták Lou-t, még mindig az iskolai egyenruhájában. Az utolsó
hely, ahol látták, egy mosoda előtt volt Kentish Townban. Tüzet kért valami
pasastól. Azt tudtuk, hogy cigizni kezdett, részben ezen is veszekedtek a
feleségemmel. Creed Vera Kennyt is Kentish Townból vitte el – folytatta
rekedten Tucker. – 1970-ben, rögtön azután, hogy beköltözött abba az
alagsorba a Paradise Parknál. Vera volt az első nő, akit oda visszavitt. Tudja,
megláncolta őket, életben tartotta, amíg…

– Nagypapi! – szólt rá kérlelőn Lauren. – Légyszi ne!
– Igen, igen – motyogta Tucker lehajtott fejjel. – Ne haragudj, drágám.
– Mr. Tucker – ragadta meg az alkalmat Robin –, ön azt mondta a

telefonban, hogy olyan információ birtokában van Margot Bamborough-ról,
amelyet senki más sem tud.

– Igen – kezdett kotorászni a széldzsekije belső zsebében Tucker, és
összehajtott papírköteget húzott elő, majd remegő kézzel széthajtogatta. – Ez
a legfelső, ezt egy wakefieldi börtönőrtől kaptam még ’79-ben. A ’70-es évek
végén minden hétvégén ott álldogáltam, figyeltem, ahogy jönnek-mennek.
Megtudtam, hol isznak meg minden. Szóval ezzel a börtönőrrel, a nevét nem
mondom meg, össze is barátkoztunk. Creed a szigorúan őrzött szárnyban
volt, magánzárkában, mert az összes többi elítélt folyton neki akart menni.
Egy pasas majdnem kiszúrta a szemét ’82-ben, kilopott egy kanalat az
étkezőből, és a cellájában kihegyezte a nyelét. Megpróbálta a szemén
keresztül leszúrni Creedet. Épp csak nem sikerült, mert elhajolt. Ez a barátom
azt mesélte, hogy sivalkodott, mint egy kislány – mesélte látható örömmel
Tucker. – Szóval, mondtam ennek a barátomnak, mondom, ha bármit
megtudsz, ha tudsz bármit mondani… hogy miket mond Creed, utalgat-e
valamire, hát tudod. Fizettem is neki érte. Az állásába kerülhetett volna, ha



valaki megtudja. És ez a barátom szerezte meg ezt, és csempészte ki nekem.
Sosem vallhattam be, hogy nálam van, mert mindketten bajba kerültünk
volna, ha kiderül, de felhívtam Margot Bamborough férjét, hogy is hívják…?

– Roy Phipps.
– Roy Phippst, igen. Mondtam neki, „nálam van egy írás Creedtől, maga

erre kíváncsi lesz. Bizonyítja, hogy ő ölte meg a maga feleségét”.
Megvető mosolya újra megmutatta Tucker karamellbarna fogait.
– De ő nem akarta tudni – mesélte tovább. – Phipps engem bolondnak

tartott. Egy évvel azután, hogy felhívtam, láttam az újságban, hogy elvette a
gyerekfelügyelőt. Hát úgy tűnik, Creed legalább dr. Phippsszel jót tett.

– Nagypapi! – szólt rá döbbenten Lauren.
– Jól van, jól van! – motyogott a nagyapja. – Sose kedveltem azt a doktort.

Sokat segíthetett volna, ha akar. Kórházi konzulensként pont az a fajta ember,
akire a belügyminisztériumban odafigyeltek volna. Tudtunk volna továbbra is
nyomást gyakorolni rájuk, ha segített volna, de őt ez nem érdekelte, és
amikor láttam, hogy elvette a gyerekfelügyelőt, gondoltam, á, hát persze,
akkor már értem.

– Megnézhetem? – intett Robin a papírlap felé, amely még mindig Tucker
előtt hevert az asztalon, de az öreg nem reagált.

– Szóval évekig csak én és Jerry harcoltunk – folytatta Tucker. – Jerry
Wolfson, Kara öccse. Tudja, ki az? – nézett fel Robinra.

– Igen, a hosztesz az éjszakai lokálból…
– Hosztesz az éjszakai lokálból, mellette kurva, és még drogozott is.

Jerrynek nem voltak illúziói vele kapcsolatban, nem volt ő naiv, de hát, csak
a nővére. Ő nevelte fel Jerryt, miután az anyjuk lelépett. Karán kívül nem volt
más rokona. 1973 februárjában, az én Lou-m után három hónappal Kara is
eltűnt. Eljött a klubjából a Sohóban kora hajnalban. Egy másik lány is pont
ugyanakkor indult. Egyébként nem volt messze innen – intett az ajtó felé
Tucker. – A két lány két különböző irányban indult el az utcán. Ez a másik
visszanézett, és látta, hogy Kara odahajolva beszélget egy furgon sofőrjével
az utca végén. Gondolta, biztos ismeri. Ment tovább. Karát meg senki se látta
többet. Jerry később beszélt Kara minden barátnőjével a klubban, de senki se
tudott semmit. Miután eltűnt, megindult egy szóbeszéd, hogy rendőrségi
besúgó volt. Azt a klubot egy-két maffiás figura vitte. Nekik jól jött azt
mondani, hogy besúgó volt, érti, ugye? Jól ráijesztettek vele a többi lányra,
hogy tartsák a szájukat, bármit látnak vagy hallanak a klubban. De Jerry, ő
sose hitte, hogy Kara besúgó lett volna. Ő kezdettől azt gondolta, hogy az



Essexi Mészáros volt… a furgon sugallta legjobban. Szóval összeálltunk.
Próbált engedélyt kérni, hogy bemehessen Creedhez, ahogy én is, de a
hatóságok nem engedélyezték. Jerry végül feladta. Halálra itta magát. Ha
ilyesmi történik valakivel, akit szeret az ember, hát az meglátszik rajta. Nem
lehet tőle szabadulni. A súly, van, akit az agyonnyom. Nekem tönkrement a
házasságom. A másik két lányom évekig nem beszélt velem. Azt akarták,
hogy hagyjam már Lou-t, ne beszéljek Creedről, tegyek úgy, mintha nem
is…

– Ez nem igaz, Nagypapi! – szólt rá szigorúan Lauren.
– Jó, tényleg – mormogta Tucker. – Jó, az igaz, Lauren anyukája, ő

mostanában megenyhült. Mondtam Liznek: „gondolj arra, mennyi időt
tölthettem volna Lou-val, hát amennyit veled meg Lisával! Add csak össze!
Családi ebédek, ünnepek. Leckeírás. Rászólni, hogy rakjon rendet a
szobájában. Veszekedni vele…” Jézusom, hát lehet, hogy komenista lett
volna! Gondolom, ott lenni a diplomaosztóján, mert hát okos volt ő, Lou,
még ha az iskolában volt is baja a sok lógás miatt. Mondtam Liznek: „soha
nem tudtam az oltárhoz kísérni, hát nem? Sosem tudtam meglátogatni a
kórházban, amikor szül! Add csak össze, mennyi időt adhattam volna neki,
ha nem hal meg…”

Tuckernek itt megtört a hangja. Lauren az egyik kövérkés kezét a
nagyapjáéra tette, a megdagadt, lila ízületű, öreg kezére.

– …adja össze azt az időt! – krákogta az öreg, és elfutotta a könny a
szemét. – És hát ezzel tartozom neki, ezért kell kiderítsem, mi lett vele. Én
csak ezt csinálom. Ami jár neki.

Robin a saját szemében is érezte a könnyeket.
– Annyira sajnálom – mondta halkan.
– Hát igen – felelte Tucker, és ügyetlen mozdulattal megtörölte a szemét,

az orrát a széldzsekije ujjával. Felvette az asztalról a legfelső lapot, és Robin
orra alá tolta. – Hát tessék. Ebből meglátja, mivel állunk szemben!

Robin elvette a lapot, amin két rövid bekezdés állt tiszta, oldalra dőlő
kézírással. Minden betű különálló volt és jól formált. Elkezdte olvasni:
 

Próbál irányítani szavakkal, néha hízelgéssel. Arról beszél, milyen
okos vagyok, aztán meg a „kezelésről”. Stratégiája nevetni valóan
átlátszó. Az ő „végzettsége”, „gyakorlata” olyan az én
önismeretem, önmagamról való tudomásom mellett, mint egy
nedves gyufa pislákolása a nap fénye ellenében.



Azt ígéri, hogy az elmebetegség diagnózisával nem bánnak majd
olyan szigorúan velem. Ezt mondja, két sikoly között, ahogy az
arcát, a melleit korbácsolom. Vérzik, de könyörög, értsem meg,
még a hasznomra lehet. Tanúskodik mellettem! Arroganciáját, az
uralkodásra való vágyát csak felkorbácsolta a társadalom
jóváhagyása, amelyet a „doktor” címmel szerzett. Még láncra
verve is felsőbbrendűnek hiszi magát. Ezt a tévedését ki fogom
javítani.

 
– Látja? – kérdezte Tucker szenvedélyes suttogással. – Ott tartotta Margot
Bamborough-t megláncolva az alagsorban! Élvezi, hogy írhat róla, hogy
újraélheti. De a pszichiáterek nem hitték, hogy ez tényleg vallomás lenne,
szerintük Creed csak azért irkál ilyeneket, hogy több figyelmet vonjon velük
magára. Hogy csak játék az egész, hogy hátha megint beszélhet, mert élvezte,
hogy túljárhat a rendőrség eszén a kihallgatásokon, meg hogy olvashat
magáról az újságokban, hogy benne van a hírekben. Szerintük ez puszta
fantáziálás, és ha komolyan vennénk, azzal adnánk meg neki, amit akar, mert
csak felizgatná, ha beszélhet róla.

– Fúj! – mormogta maga elé Lauren.
– De ez a börtönőr barátom azt mondta, mert tudja, három nő volt, akiről

azt hitték, hogy Creed ölte meg őket, de a holttestüket sosem találták meg: az
én Lou-m, Kara Wolfson és Margot Bamborough… szóval a börtönőr
barátom azt mondta, legjobban a doktorról szeretett beszélni. Mert tudja,
Creed a presztízses embereket szerette. Azt hiszi, lehetett volna belőle valami
nemzetközi cég főnöke, vagy professzor vagy valami, ha nem kezdett volna
gyilkolni. Ezt mind a barátom mondta. És hogy Creed valami ilyen szintre
helyezi magát, tudja, csak épp más területen.

Robin nem szólt semmit. Az előbb olvasottak hatását nem volt könnyű
leráznia magáról. Margot Bamborough már korábban valóságossá vált
számára, és most rákényszerítették, hogy elképzelje összeverve, véresen,
ahogy egy pszichopatát győzköd, hogy kímélje meg az életét.

– Creedet ’83-ban vitték át a Belmarshba – folytatta Tucker, és
meglapogatta az előtte heverő papírlapokat. Robin kényszerítette magát, hogy
figyeljen oda. – És elkezdték gyógyszerezni, hogy nem tudja felá… tudja,
hogy ne legyen képes… És ekkor volt, hogy engedélyezték, hogy írhassak
neki, és ő is válaszolhasson. Amióta csak elítélték, kérelmeztem a
hatóságoknál, hogy hadd írjak neki közvetlenül, és írhasson vissza. Végül



elegük lett belőle, és hagyták. Meg kellett esküdnöm, hogy sosem hozom
nyilvánosságra, amit ír, vagy adom át a leveleket a sajtónak, de én vagyok az
egyetlen az áldozatok családtagjai közül, akinek valaha hagyták, hogy
közvetlenül kapcsolatba lépjen vele, és tessék – fordította oda Robin felé a
következő két lapot. – Ezt a választ kaptam.

A levelet a börtön levélpapírjára írták. Nem volt megszólítás, semmi
„Kedves Mr. Tucker”.
 

A levele három héttel ezelőtt jutott el hozzám, de nem sokkal ezután
magánzárkába helyeztek át, és nem kaptam íráshoz valókat, így
nem tudtam válaszolni. Máskor, rendesen, nem engedélyezik, hogy
válaszoljak az önéhez hasonló tudakozódásokra, de úgy veszem ki,
az ön kitartása kimerítette a hatóságok ellenállását. Akármilyen
valószínűtlen, én csodálom önt ezért, Mr. Tucker. Gondolom,
nekem is az egyik legfontosabb tulajdonságom az ellenállással
szembeni szívós türelem.

A háromhetes kényszerű magány ideje alatt azon töprengtem,
hogyan is tudnám megvilágítani önnek azt, amit tízezerből egy sem
remélhet megérteni. Lehet, hogy azt hiszi, biztosan emlékszem
változatos „áldozataim” nevére, arcára, személyiségére; de
emlékezetem csak egyetlen sokkezű-soklábú, sokmellű szörnyeteget
idéz fel nekem, amellyel kedvemet töltöttem – egy bűzös valamit,
amely kínnak és nyomorúságnak hangján szólalt meg. E
szörnyetegem végső soron sosem lett igazán a társam, hiába
nyűgöztek le torz mozdulatai. Általában némi ingerléssel a kínok
extázisába lehetett kergetni, és akkor tudatában volt, hogy él, s ott
állt remegve a mélység peremén, könyörgött, sikított, kérlelt, hogy
kegyelmezzek.

Nyomban felmerül a kérdés, hányszor is halt meg e szörnyeteg, s
élt megint utána? Ahhoz túl kevésszer, hogy engem kielégítsen.
Csak az arca, a hangja változott, reakciói soha. A régi
pszichiáterem, Richard Merridan más neveket adott ennek az
engem megszálló valaminek, de az igazság az, hogy egyfajta isteni
őrjöngés volt, ami elfogott.

Kollégái vitatták konklúzióját, hogy épelméjű lennék. Azonban
véleményüket sajnos nem fogadta el a bíró. Mindent számításba
véve: lehetséges, hogy megöltem a lányát, és az is, hogy nem öltem



meg. Amennyiben igen, valami olyan őrület hatása alatt álltam,
amely még mindig ködbe borítja emlékezetemet, és amelyet talán
még feloldhat egy ügyesebb orvos; vagy az is lehet, hogy sosem
találkoztam vele, és a kis Louise ott van a világban valahol, s nevet
az apukáján, ahogy az keresi, vagy talán valami másfajta pokolban
sínylődik, mint amelyben az én szörnyetegem lakozott.

Minden bizonnyal a Broadmoorban rendelkezésre álló további
pszichiátriai szakértők segítségemre lehetnének az emlékezetem
nagyobb részének helyreállításában. Ám számomra érthetetlen
okokból a hatóságok inkább itt tartanak a Belmarshban. Jóformán
mindennap az őrök orra előtt fenyegetik itt az életem. Általában
véve persze presztízskérdés rám támadni, de naponta nézek szembe
fenyegetésekkel, fizikai veszéllyel. És hogy így hogyan várhatja el
bárki, hogy kellő mentális állapotban legyek a rendőrség
munkájának további segítéséhez, érthetetlen számomra.

Ragyogó elméket olyanoknak kellene tanulmányozniuk, akik
képesek megérteni őket. Tökéletlen vizsgálataik, amelyeknek eddig
vetettek alá, csupán tovább súlyosbítják képtelenségemet felidézni
mindazt, amit tettem. S talán éppen ön segíthet nekem, Mr. Tucker!
Így, hogy nem állok szükségleteimnek megfelelő kórházi kezelés
alatt, mégis mi ösztönözne arra, hogy feltúrjam töredezett emlékeim
közül azokat a részleteket, amelyek segíthetnek önnek kideríteni, mi
is történt a lányával? Rendszeresen veszélyben testi épségem.
Teljesen lerontják szellemi képességeimet.

Megértem, hogy csalódott lesz, amiért nem kap bizonyosságot
arról, mi történt Louise-zal. Igyekszem kiemelni, hogy ha rajtam az
őrjöngés, akkor sem hiányzik belőlem az emberi együttérzés
képessége. Ezt még legádázabb ellenfeleim is belátják: hogy igenis
könnyebben értek meg másokat, mint ahogy ők megérthetnek
engem! Legyen elég példának, hogy megértem, mennyire fontos
önnek megtalálni Louise holttestét, és méltó temetést adni neki.
Őszintén szólva azonban humánus empátiám folyton csak csökken e
jelen körülmények között, ahogy most élnem kell. Túl sem tettem
még magam az utolsó támadáson, amelyben majdnem elveszítettem
egyik szememet, s gyógyulásomat is hátráltatta, hogy a hatóságok
nem engedték, hogy civil kórházba vigyenek. „Tisztességes elbánás
nem jár gonosz embernek!” Mintha valami ilyesmit gondolna a



közvélemény. Ezzel együtt a brutalitás csak brutalitást szül.
Gondolom, ezt még a legostobább pszichiáterek is belátják.

Hát kegyelmes lélek az öné, Mr. Tucker? Amennyiben az, már az
első betű, amelyet ezt elolvasva leír, egy levelet kezd majd a
hatóságoknak, melyben kéri, hogy büntetésem hátralévő részét a
Broadmoorban tölthessem, ahol a titkok, melyeket engedetlen
emlékezetem hordoz még mindig, szakértő segítséggel végre
kimondathatnak.

 
Lelkemben

Töredelmesen,
Dennis

 
Robin végzett a levéllel, és felnézett.

– Nem látja, ugye? – kérdezte Tucker furán mohó arckifejezéssel. – Nem,
hát persze hogy nem látja. Nem olyan egyértelmű. Először én se láttam. Se a
börtön vezetése. Őket túlságosan lefoglalta, hogy figyelmeztessenek, nem
fogják áthelyezni a Broadmoorba, szóval ne is kérelmezzem.

Megsárgult körmű ujjával odabökött a levél végére.
– Ott a jelzés. Az utolsó bekezdésben. Az első betű. Ki-mondat-hatnak.

Rakja össze a mondatok első betűjét, és meglátja, mit kap!
Robin így is tett.
– A-M-A-G-A-L-E-Á-NY-A… – olvasta hangosan, de aztán attól való

félelmében, hogyan is végződik majd az üzenet, inkább csak magában, míg el
nem ért az utolsó mondathoz is, és a tejes kávé íze valami sokkal keserűbbé
vált a szájában. – Jézusom! – nyögte ki.

– Mi az, mit ír? – kérdezte Lauren fintorogva, és a nyakát nyújtogatta.
– Téged az ne érdekeljen! – szólt rá kurtán Tucker, és visszavette Robintól

a levelet. – Na, tessék – fordult hozzá ismét, összehajtotta a papírokat, és
eltette a belső zsebébe. – Most már látja, milyen. Megölte Lou-t, és megölte a
maga doktornőjét is, és csak élvezkedik rajta.

Mielőtt Robin bármit felelhetett volna, Tucker felé fordította a következő
lapot, amelyen Islington fénymásolt térképe volt. Rajta tollal bekarikázva
valami, ami egy nagyobb háznak látszott.

– Na most – folytatta Tucker –, két hely van, ahol soha senki nem nézte,
ahová szerintem lehet, hogy rejtett holttesteket. Végigmentem minden
helyen, amellyel kapcsolata volt, gyerekkorában, felnőttkorában. A



nyilvánvaló helyeket a rendőrség is átkutatta, a lakásokat, ahol lakott meg
ilyenek, de ezekkel ők nem foglalkoztak. Amikor Lou eltűnt, ’72
novemberében, Creed már nem tudta az eppingi erdőben elásni, mert…

– Mert épp akkor találták meg ott Vera Kenny holttestét – fejezte be a
mondatot Robin.

Tucker kelletlenül bár, de elismerően nézett rá.
– Megcsinálják maguk a leckét annál a nyomozóirodánál, mi? Nos, igen,

pontosan. Akkor még ott voltak a rendőrök az erdőben. De látja ezt itt? –
koppintott az ujjával a bekarikázott épületre. – Ez most egy magánház, de a
’70-es években a Nyilas Szálló volt, és mit gondol, ki mosta nekik a
szennyest? Creed tisztítója. Hetente egyszer szedte össze tőlük a furgonjával,
aztán vissza is vitte, lepedők, ágytakarók, mit tudom én… Szóval, miután
letartóztatták, a nő, akié a Nyilas Szálló volt, azt nyilatkozta a Mailnek, hogy
de hát mindig olyan kedves és udvarias volt, jól elbeszélgettek, amikor
összefutottak… Ez itt az új térképeken nincs rajta – húzta az ujját Tucker egy
keresztre az épülethez tartozó telken –, de a régi iratokon még igen. Van ott
egy kút a telek hátuljában. Csak egy földbe fúrt akna, az esővíz
összegyűjtésére. Ennél a mostani épületnél régebbi. Úgy ’89 körül beszéltem
a tulajdonossal, miután már eladta. Azt mesélte, az ő idejében be volt
deszkázva az akna, és ültettetett köré bokrokat, nehogy valami gyerek
beleessen véletlenül. Csakhogy Creed mindig ott ment be a kert felől, amikor
a tiszta ágyneműt hozta, pont el a régi kút mellett. És biztosan tudta is, hogy
ott van. Ez a nő nem emlékezett, hogy mondta volna neki – tette hozzá
gyorsan Tucker, mielőtt Robin rákérdezhetett volna –, de hát az nem jelent
semmit, nem? Nyilván nem emlékezhet minden apróságra, amit mondott,
ennyi idő után? Creed odaállhatott késő éjszaka a hátsó bejárathoz,
bemehetett a kertbe… de mire erre rájöttem – mondta Tucker tehetetlenségtől
összeszoruló szájjal –, a Nyilas már megint magántulajdon lett, és mostanra
meg már egy egész rohadt üvegházat építettek a régi kút fölé!

– Nem gondolja – kezdte óvatosan Robin –, hogy amikor ráépítettek
valamit, akkor felfigyeltek volna…

– Ugyan miért? – vágott vissza bőszen Tucker. – Én még sose láttam olyan
munkást, aki magának keresi a plusz melót, amikor csak simán le is
betonozhat valamit! De hát Creed nem teljesen hülye! Nyilván ledobált
mindenféle szemetet a holttestre, hát nem? Hogy eltakarja. Szóval, ez az
egyik lehetőség – jelentette ki határozottan. – És még itt van ez a másik.

Az utolsó papírlapon is egy térkép volt.



– Ez itt – koppantott egyik megdagadt ízületű ujjával egy másik
bekarikázott épületre – Dennis Creed dédanyjának a háza. Említik a Paradise
Park démonában is. Creed egy interjúban azt mondta, gyerekkorában csak
akkor járt vidéken, amikor ide elvitték. És ezt nézze! – mutatott egy nagy
zöld foltra. – A ház mögött már nincs semmi, csak a Great Church-i erdő.
Több hektáros, nagy-nagy erdőség. Creed tudta, hogy juthat oda. Volt
furgonja. Gyerekkorában biztos játszott is ebben az erdőben. Tudjuk, hogy a
legtöbb holttestet azért az eppingi erdőbe vitte, mert nem volt ismert
kapcsolata vele, de ’75-re a rendőrök rendszeresen figyelték az eppingi erdőt
éjszaka, hát nem? Csakhogy ismer ő egy másik erdőt is, és az sincs messze
Londontól, Creednek meg ott a furgonja, az ásói meg eleve a
csomagtartóban. A legvalószínűbbnek azt tartom – jelentette ki –, hogy az én
Lou-m meg a maga doktornője vagy a kútban vannak, vagy az erdőben. És
most már van más technológia is, nem csak az, ami a ’70-es években.
Földvizsgáló radar meg mit tudom én, mi! Nem lenne nehéz megnézni, van-e
holttest ezek közül bármelyik helyen, ha nagyon akarnák. Csakhogy… –
kapta fel az asztalról Tucker a két térképet, és remegő kézzel összehajtotta
őket –, sosem akarták, vagy legalábbis évek óta nem. A döntéshozók közt
nem érdekel ez senkit. Azt hiszik, vége, Creed sosem fog beszélni. Szóval
ezért muszáj, hogy a maga főnöke hallgassa ki. Bár csinálhatnám én – tette
hozzá –, de hát látja, mennyire tartott engem Creed…

Tucker eltette a papírlapokat a széldzsekije zsebébe, Robin pedig most
vette észre, hogy amíg beszélgettek, megtelt körülöttük a kávézó. A
legközelebbi asztalnál három fiatalember ült, mindannyian vicces Edvárd
kori szakállal. Eddig mintha csak Tucker halk, rekedt hangjára figyelt volna:
most hirtelen mindenféle zaj tolult a fülébe. Úgy érezte, mintha a távoli
múltból egy csapásra átkerült volna a közönyös jelenbe. Mit szólt volna
Margot Bamborough, Louise Tucker vagy Kara Wolfson a szinte minden
kézben ott lévő mobiltelefonokhoz, vagy Pharrell Williams ’Happy’ című
számához, amely most szólt valahol mellettük, vagy a fiatal nőhöz, aki épp
eljött a pulttól a kávéjával, magasra tornyozott hajjal és F#CK YOUR
#SELFIE feliratú pólóban?

– Ne sírj, Nagypapi! – mondta halkan a neonsárga hajú Lauren, és
átkarolta a nagyapját, akinek nagy könnycsepp gördült le a bedagadt orrán,
majd leesett a faasztalra. Most, hogy már nem beszélt Louise-ról és Creedről,
mintha összement volna.

– Az egész családunkra hatással volt ez – mondta Lauren Robinnak. –



Anya és Lisa néni is mindig rettegnek, ha én vagy az unokatesóim elmegyünk
otthonról sötétedés után…

– Nagyon helyesen! – szólt bele Tucker, aki most már megint a kabátja
ujjával törölgette a szemét.

– …és mi mindannyian úgy nőttünk fel, hogy tudtuk, tényleg történhetnek
dolgok, tudja? – folytatta az ártatlan arcú lány. – Van, hogy tényleg eltűnnek
az emberek. És hogy tényleg meggyilkolják őket.

– Igen – bólintott Robin. – Tudom.
Átnyúlt az asztalon, és röviden megszorította az öreg karját.
– Megteszünk mindent, amit csak tudunk, Mr. Tucker, megígérem.

Jelentkezni fogok!
Ahogy kilépett a kávézóból, Robinnak az járt a fejében, hogy az imént

Strike nevében is ígéretet tett, aki pedig egyáltalán semmit sem tudott az ő
tervéről, hogy hogyan jussanak el Creedhez, nemhogy arról, hogy még azt is
ki kellene deríteni, mi történt Louise Tuckerrel. De most nem volt már ereje
még ezen is aggódni. Szorosabbra húzta magán a kabátját, ahogy visszasétált
az irodába, és a gondolatait az eltűntek után maradó rémes üresség töltötte be.
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Gyakran nincs füst ott, hol tűz lobog.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Hajnali egy óra volt, Strike pedig épp Stoke Newington felé hajtott a
kocsijával, hogy felváltsa Robint, aki most is a sorházat figyelte. Ravaszdi
főnöke megint ott volt, és szinte biztosan épp most is valami olyasmit tesz,
amellyel zsarolhatja Ravaszdi, aki valahogy tudomást szerzett erről. Hiába
kergette a Tower Bridge-re, hogy Ravaszdi a markában tartja, úgy tűnt, RF
nem tudja vagy nem akarja feladni, akármit is csinál bent a házban Elinor
Deannel.

Friss, tiszta éjszaka volt, bár a csillagokat az égen elnyomta az Essex Road
erős közvilágítása. A BMW-ben Barclay hangja hallatszott kihangosítva. Már
egy hét eltelt azóta, hogy a skótnak sikerült rábeszélni RF-et, hagyja ott a
Tower Bridge-et, és igyon vele egy kávét.

– Nem bírja abbahagyni, szegény csóri.
– Nyilván – felelte Strike. – Most van ott harmadszor tíz napon belül.
– Azt mondja nekem, „nem bírom abbahagyni”! Hogy oldja a stresszt.
– De hogy jön ez össze azzal, hogy öngyilkos akart lenni?
– A zsarolás miatt akart öngyilkos lenni, Strike, nem amiatt, amit Stoke

Newingtonba’ csinál, akármi is az!
– És tényleg semmi utalást nem tett rá, hogy mégis mit csinál ott?
– Mondtam már, azt mondta, hogy nem dugja, de hogy a neje elhagyja, ha

kiderül. Lehet, hogy gumi! – tette hozzá elgondolkodva Barclay.
– Hogy mi?
– Gumi! – ismételte Barclay. – Mint az a pasas, tudja, aki latexet szeretett

felvenni munkába az öltönye alá!
– Ja igen – felelte Strike. – Már el is felejtettem.
Strike emlékezetében gyakran összemosódtak az ügyfeleik mindenféle



szexuális szokásai. A háttérben hallotta a kaszinó alapzaját. Ravaszdi már
órák óta bent volt, és Barclay is ott állt valahol, hogy szemmel tarthassa.

– Na szóval – folytatta a skót –, akkor azt akarja, hogy maradjak? Csak
mer’ egy vagyonba kerül, és már mondta, hogy az ügyfél kezd idegeskedni,
hogy mennyit számlázunk. Kint a utcán is meg tudom várni, hogy kijöjjön a
szemét!

– Nem, maradjon csak rajta, fényképezze, és próbáljon valami
kompromittálót találni! – utasította Strike.

– Ravaszdi totál be van ám kokózva! – válaszolta Barclay.
– A kollégái fele is kokós, az biztos. Ennél valami komolyabb kell, ha le

akarjuk meszelni a szemetet, hogy öngyilkosságba zsarol másokat…
– El van maga puhulva, Strike.
– Csak próbáljon valamit szerezni a szemétről, és ne játsszon nagy

tétekben!
– Nem is a játék fog csődbe vinni – mondta Barclay –, hanem az italok!
Azzal letette, Strike pedig letekerte az ablakot, rágyújtott, és igyekezett

tudomást sem venni a görcsben álló nyakáról és válláról.
Akárcsak RF, Strike is örült volna egy kis szünetnek az élet gondjai és

kihívásai közepette, de jelenleg semmi ilyen lehetősége nem akadt. Az elmúlt
év során Joan betegsége azt a kevéske idejét is felemésztette, amelyet nem
szentelt volna a munkának. Az amputációja óta semmilyen sportot sem űzött.
A barátaival csak ritkán találkozott a nyomozóiroda terhelése miatt, a rokonai
pedig inkább fejfájást okoztak neki, mint örömet, és mostanában különösen
kellemetlenek voltak különben is.

Másnap húsvét vasárnap, ami azt jelenti, hogy Joan családja megint
összegyűlik St. Mawesban, hogy a tengerbe szórják a hamvait. A gyászos
alkalmon kívül Strike nem igazán várta az újabb hosszú utazást sem
Cornwallba, és azt sem, hogy megint össze legyen zárva Lucyvel, aki több
hosszú telefonbeszélgetésben is elmondta, hogy nagyon fél ettől a végső
búcsúzástól. Újra és újra felhozta, mennyire elszomorítja, hogy nem lesz sír,
amit meglátogathat, Strike pedig kihallotta ebből azt is, hogy őt hibáztatja,
mintha bizony neki meg kellett volna változtatnia a haldokló Joan végső
kívánságát. Lucy az afelett érzett csalódottságának is hangot adott, hogy
Strike nem is tölti ott az egész hétvégét, ahogy ő meg Greg, és nyíltan ki is
mondta, hogy nehogy elfelejtsen húsvéti tojást vinni mindhárom
unokaöccsének, ne csak Jacknek. Strike-nak más sem hiányzott, mint hogy
még három törékeny csokitojással is vesződnie kelljen egészen Truróig a



vonaton a málhazsákja, meg a több heti folyamatos munka után eléggé fájós
lába mellett.

Hogy még ezt is fokozzák, az ismeretlen féltestvére, Prudence, és az
ismert, Al is elkezdtek neki újra írogatni. Mintha azt hitték volna, hogy
miután Strike szükséges katarzisként kiélvezte, hogy ordibálhatott Rokebyvel
a telefonban, most valószínűleg már sajnálja ezt a kitörést, és így
hajlandóbbnak mutatkozik majd elmenni az apja partijára, hogy kiengesztelje.
Strike egyetlen üzenetükre sem válaszolt, de azért megérezte őket, mintha
szúnyogcsípések lennének: eldöntötte, hogy nem vakarózik, de azért
folyamatos bosszantó érzést okoztak.

Minden más aggodalmát elhalványította viszont a Bamborough-ügy, amely
ugyanolyan átláthatatlan maradt, mint amikor először nekiláttak, hiába tettek
bele ő és Robin is sok-sok óra munkát a negyvenéves titokzatos eltűnés
ügyébe. Az egyéves határidő lassan közeledett, és semmi áttöréshez akár
hasonló dolog sem történt. Ha őszinte akart lenni, Strike kevés reményt fűzött
a Wilma Bayliss lányaival leszervezett beszélgetéshez is, amelyet majd
később, délelőtt bonyolítanak le Robinnal, még mielőtt vonatra szállna
Truróba.

Mindent egybevetve, ahogy az RF-re olyan végzetesen vonzó hatást
gyakorló középkorú nő háza felé hajtott, be kellett vallania magában, hogy
legalább egy kicsit együttérzett minden férfival, aki kétségbeesetten vágyik
valamilyen (ebben Strike biztos volt) szexuális megkönnyebbülésre. Nemrég
vette észre, hogy bármilyen lazák is voltak a kapcsolatai, amióta elhagyta
Charlotte-ot, mégiscsak ezek voltak azok, amelyekben tényleg menedéket
találhatott a munkája elől. Szexuális élete egyáltalán nem volt, amióta Joant
rákkal diagnosztizálták; a hosszú utak Cornwallba felemésztették minden
idejét, amelyet esetleg randizásra fordíthatott volna.

Ez persze nem jelentette, hogy nem akadtak lehetőségek. Amióta
sikeresebb lett az iroda, a megbízásaik jelentős részét kitevő gazdag és
boldogtalan nők közül néhányan hajlamosnak mutatkoztak rá, hogy Strike-ot
potenciális fájdalomcsillapítónak tekintsék saját érzelmi kínjaikra,
ürességükre. Épp előző nap, Nagypénteken is pont egy ilyen új ügyfelet
kellett fogadnia. Mivel Mrs. Smitht váltotta (aki máris beadta a válókeresetet
a férje ellen a képekre alapozva, amelyeket Morris készített róla meg a
gyerekfelügyelőről), a harminckét éves barna asszonyt Miss Jonesnak
nevezték el.

Kétségtelenül szép volt, hosszú lábakkal, telt ajkakkal és drágán sima



bőrrel. A pletykarovatok érdeklődésére is számot tarthatott, részben, mert
nagy vagyon örököse volt, részben pedig mert kegyetlen gyermekelhelyezési
harcban állt az elhidegült barátjával – róla akart valami terhelőt megtudni,
hogy felhasználhassa a bíróságon. Miss Jones újra meg újra keresztbe tette a
hosszú lábait, miközben a képmutató exbarátja drogfogyasztási szokásairól
beszélt, arról, hogy a férfi pletykákat szivárogtat ki róla az újságoknak, és
hogy azon felül, hogy Miss Jonest kínozhatja vele, a legkevésbé sem érdekli
a hat hónapos kislányuk. Amikor a megbeszélés végén Strike kikísérte, a nő
többször is hozzáért a karjához és a szükségesnél hosszabban nevetett a
gyenge szellemességein. Ahogy Pat rosszalló tekintete kereszttüzében próbált
udvariasan megszabadulni tőle, Strike-nak olyan érzése támadt, mintha az
ujjaira ragadt rágógumit akarna lefejteni.

El tudta képzelni, milyen megjegyzéseket tenne Dave Polworth, ha
tudomást szerezne a jelenetről, mert Polworthnek elég határozott nézetei
voltak azokról a nőkről, akik vonzónak találják legrégebbi barátját, és amely
típus legtisztább példájának Charlotte-ot tartotta. Polworth szerint a Strike-
hoz leginkább vonzódó nők neurotikusok, kaotikusak és időnként egyenesen
veszélyesek voltak, és a törött orrú exbokszoló iránti vonzalmuk csak azt a
tudat alatti vágyukat mutatta meg, hogy szeretnének valami sziklaszirtszerű
dologra jól rátapadni, mint egy tengeri csiga.

Ahogy Stoke Newington elhagyatott utcáin vezetett, Strike gondolatai
teljes természetességgel indultak meg a volt menyasszonya felé. Nem
válaszolt a kétségbeesett üzenetekre, amelyeket a lány a pszichiátriai
magánklinikáról küldött – ezt azután tudta meg, hogy rákeresett az
intézményre. Nem csak mert az azelőtti estén érkeztek az üzenetek, amikor
neki le kellett mennie Joan halottas ágya mellé; nem is akarta felszítani a lány
hiú reményeit, hogy majd ő megjelenik és megmenti. Vajon még mindig ott
van? Ha igen, ez lenne a valaha volt leghosszabb kórházban töltött időszaka.
Egyéves ikergyermekeire addig nyilván vigyáz a gyerekfelügyelő, vagy az
anyósa, akiről Charlotte egyszer azt mesélte neki, hogy nagy lelkesedéssel
hajlandó lenne átvenni az anyai feladatokat.

Amikor már nem járt messze Elinor Dean utcájától, felhívta Robint.
– Még mindig bent van?
– Igen. Le fog tudni parkolni pont mögöttem, épp van egy hely. A 14-es

lakói biztosan elutaztak húsvétra a gyerekekkel. Egyik kocsijuk sincs itt.
– Akkor öt perc múlva!
Strike bekanyarodott az utcába, és meg is pillantotta a régi Land Rovert



Elinor házától néhánnyal lejjebb. Gond nélkül megállt a mögötte lévő helyen.
Leállította a motort, és eközben Robin már ki is ugrott a kocsijából, óvatosan
becsukta az ajtót, majd a vállára vetett oldaltáskájával körbesétált a BMW
első ajtajához.

– Reggelt! – köszönt, és beült Strike mellé az autóba.
– Reggelt. Hát nem menne már nagyon?
Épp ebben a pillanatban felvillant a lány kezében a telefon, valakitől

üzenetet kapott. Robin nem nézett a telefonra, de lefordította a térdén, hogy
eltüntesse a fényét.

– Van néhány hírem. Beszéltem C. B. Oakdennel.
– Á – bólintott Strike.
Mivel úgy tűnt, Oakdent elsősorban Strike érdekli, és mert Strike

gyanította, hogy felveszi a beszélgetéseket, a két nyomozó abban egyezett
meg, hogy Robin hívja fel a pasast, és próbálja elijeszteni a nyomozástól.

– Nem vette jó néven – mesélte Robin. – Jött az „ez egy szabad ország”
meg „jogom van beszélni, akivel csak akarok” dumával. Mondtam neki: „ha
maga mindenáron minket megelőzve akar a tanúkkal beszélni, az
hátráltathatja a nyomozást”. Azt felelte, hogy tapasztalt életrajzíróként…

– Jaj, hagyjon már! – morogta az orra alatt Strike.
– …nagyon jól tudja, hogyan kell hatékonyan kikérdezni embereket, és

talán jó ötlet lenne, ha mi hárman összeállnánk.
– Ja – mondta Strike. – Más sem hiányzik az irodánknak, mint egy sittes

szélhámos. És miben állapodtak meg végül?
– Hát, az látszik, hogy tényleg nagyon akar magával találkozni, és

szerintem eltökélte, hogy nem mond semmit Brennerről, amíg maga le nem
ül vele szemtől szemben. Brennert csalinak tartogatja.

Strike újabb cigarettáért nyúlt.
– Nem vagyok benne biztos, hogy Brenner megér egy ilyen C. B. Oakdent.
– Még azok után sem, amiket Janice mondott?
Strike beleszívott a cigarettába, aztán kifújta a füstöt az ablakon, nem

Robin felé.
– Azt elismerem, Brenner most sokkal gyanúsabbnak néz ki, mint amikor

elkezdtünk vizsgálódni, de mennyi esélye lehet, hogy Oakden tényleg tud
valami hasznosat? Gyerek volt, amikor ezek a dolgok történtek, és az, hogy
lenyúlta azt a gyászjelentést, inkább arra utal, hogy próbál összeszedni
valamit, mint hogy…

Susogó hangot hallott maga mellől, és amikor odafordult, látta, hogy Robin



épp kinyitotta a táskáját. Némi meglepetéssel konstatálta, hogy a lány megint
Talbot jegyzetfüzetét húzza elő.

– Ezt még mindig magával hurcolja? – kérdezte Strike, és igyekezett nem
türelmetlennek tűnni.

– Úgy néz ki – felelte Robin, és áttette a telefonját a műszerfalra, hogy az
ölében ki tudja nyitni a könyvet. Strike a telefont bámulta, amikor egy
második üzenet érkeztével megint felvillant a kijelző, és ezúttal a nevet is
látta: Morris.

– Mit írogat magának Morris? – kérdezte, és még neki magának is
kritikusnak hangzott a kérdés.

– Semmit. Csak unatkozik, ott ül Miss Jones pasija háza előtt – mondta
Robin, miközben Talbot jegyzetfüzetét lapozgatta. – Mutatni akarok magának
valamit. Tessék, ezt nézze meg!

Odaadta neki a könyvet. Strike emlékezett is az oldalra, ahol nyitva volt, a
saját vizsgálódásaiból. Ez a jegyzetfüzet vége felé jött, ahol a lapokat már
gyakran beborították a fura rajzok. Az oldal közepén egy fekete, kaszát tartó
csontváz táncolt.

– A hülye tarot-s rajzokra most ne figyeljen – mondta Robin. – De ezt
nézze! Azt a mondatot a csontváz lábai között! Az a kis szimbólum, a kör
benne a kereszttel, az a Szerencsepontot jelenti…

– Az meg micsoda? – kérdezett közbe Strike.
– Az a horoszkópnak az a része, ami elvileg a világi sikerről szól.

„Szerencsepont a Másodikban, PÉNZ ÉS JAVAK.” És „Anya Háza”,
aláhúzva. És Oakdenék a Fortune Streeten laktak, emlékszik? És a
szerencsepont a pénz és javak házában volt, amikor Margot eltűnt, ezt
kapcsolja össze azzal, hogy Dorothy megörökölte az anyja házát: hogy ez
nem tragédia volt, hanem nagy szerencse Dorothynak.

– Gondolja? – dörzsölte meg a fáradt szemét Strike.
– Igen, mert nézze, utána elkezd a Szűzről írni, ami meg Dorothy

csillagjegye mindkét rendszerben, hogy kicsinyes és hátsó szándékai vannak,
ami illik is rá, már amennyit tudunk róla. Szóval – folytatta Robin –, a
születési dátumokat nézegettem, és mit gondol, mit találtam? Dorothy anyja a
hagyományos rendszerben és Schmidtében is Skorpió!

– Jézusom, hát hány Skorpiót fogunk még találni?
– Igen, igen – felelte Robin szemrebbenés nélkül –, úgy vettem ki, a

Skorpió az egyik leggyakoribb csillagjegy. Mindegy, a fontos részlet ez: Carl
Oakden április 6-án született. Ami azt jelenti, hogy a hagyományos



rendszerben Kos, de Schmidtében Halak!
Rövid csend állt be az autóban.





– Hány éves volt Oakden, amikor a nagyanyja leesett a lépcsőn? – kérdezte
Strike.

– Tizennégy – vágta rá Robin.
Strike megint félrefordította az arcát, hogy ne Robin felé, hanem az

ablakon fújhassa ki a füstöt.
– Gondolja, hogy ő lökte le a nagyanyját, hm?
– Lehet, hogy nem szándékosan – mondta Robin. – Lehet, hogy csak

gyorsan elment mellette, ő meg elveszítette az egyensúlyát.
– „Margot kérdőre vonta Halakat.” Hát elég merész dolog lenne egy

gyereket megvádolni, hogy…
– De lehet, hogy egyáltalán nem is vádolta meg. Lehet, hogy ez olyasmi,

amit Talbot csak gyanított, vagy egyenesen ő találta ki. Akárhogy is…
– …elég érdekes, igen. Tényleg érdekes… – Strike halk nyögést hallatott. –

Akkor muszáj lesz beszélnünk ezzel a rohadt Oakdennel, ugye? Eléggé kezd
felforrósodni a levegő e körül a kis csoport körül, nem? Brenner meg
Oakdenék, ránézésre nagy kegyesek…

– …de halálosan mérgezők belül. Emlékszik? Ezt mondta Oonagh
Kennedy Dorothyról.

Egy-két pillanatig csak ültek egymás mellett, és figyelték Elinor Dean
ajtaját. Az zárva maradt, a sötét kis kert is néma, mozdulatlan.

– Mit gondol – szólalt meg Robin –, hány gyilkosság történik, amit észre
sem vesznek?

– A kérdésben ott a válasz, nem? „Észre sem veszik”… lehetetlen
megsaccolni. De igen, ezek a csendes, otthoni halálozások azok, amelyeken
el lehet gondolkodni. Kiszolgáltatott emberek, akiket a saját családjuk intéz
el, és mindenki azt hiszi, betegek voltak…

– …vagy hogy igazából jobb is nekik, hogy meghalnak – fejezte be Robin.
– Van, hogy tényleg jobb, ha meghal az ember – jegyezte meg Strike.
Ezekre a szavakra mindkettejük lelki szeme előtt egy-egy iszonyú kép

jelent meg. Strike-nak Gary Topley őrmester holtteste jutott eszébe, ahogy ott
hever a poros úton Afganisztánban, a szeme tágra nyitva, de a teste deréktól
lefelé hiányzik. Ez a kép azóta kísértett a rémálmaiban, hogy először
meglátta, és ezekben az álmokban Gary időnként a földön fekve még beszélt
is hozzá. Felébredve mindig megnyugodva emlékezett vissza, hogy Gary
azon nyomban meghalt, hogy tágra nyílt szeme és értetlen arckifejezése csak
azt mutatta, hogy a halál már elragadta, mielőtt az agya egyáltalán
érzékelhette volna a rettenetes fájdalmat vagy a rémületet.



Robin szeme előtt viszont valami olyan tűnt fel, amelyről nem tudhatta,
vajon tényleg megtörtént-e. Elképzelte a radiátorhoz láncolt Margot
Bamborough-t (az arcát, a melleit korbácsolom), ahogy az életéért könyörög
(stratégiája nevetni valóan átlátszó), és elmondhatatlan kínokat áll ki (némi
ingerléssel a kínok extázisába lehetett kergetni, és akkor tudatában volt, hogy
él, s ott állt remegve a mélység peremén, könyörgött, sikított, kérlelt, hogy
kegyelmezzek).

– Hát tudja – szólalt meg Robin, részben, hogy megtörje a csendet és
elhessegethesse ezt a képet –, azért én szeretnék találni egy fotót erről a
Maudról, Dorothy anyjáról.

– Miért?
– Csak megerősítésnek, mert… azt hiszem, ezt még nem mondtam, de

nézze…
Gyorsan visszalapozott a jegyzetfüzetben a vízjegyekkel teleírt oldalig. A

skorpió képe alatt apró betűkkel az állt: „SZEM. (Adams)”.
– Ez valami új csillagjegy? – kérdezte Strike. – A Szem?
– Nem – felelte mosolyogva Robin. – Talbot arra utal, hogy Evangeline

Adams asztrológus szerint a Skorpióknak gyakran van anyajegyük, vagy jól
látható szemölcsük. Elolvastam a könyvét, megvettem antikvárban.

Megint elhallgattak kicsit.
– Mi van? – kérdezte Strike, mert Robin olyan várakozón nézett rá.
– Csak arra várok, hogy mondjon valami gúnyosat.
– Egy ideje elvesztettem a gúnyolódási kedvem – felelte Strike. –

Tisztában van vele, hogy nagyjából tizennégy héten belül meg kellene
oldanunk ezt az ügyet?

– Igen, tudom – sóhajtott Robin. Felvette a műszerfalról a telefonját, hogy
megnézze rajta az időt, és Strike a szeme sarkából látta, hogy közben jött még
egy üzenet Morristól. – Hát, majd még ma találkozunk a Bayliss nővérekkel.
Hátha ők tudnak majd mondani valami használhatót… Biztos benne, hogy el
akar velem jönni? Szívesen megcsinálom egyedül is. Maga meg fáradt lesz,
ha itt ül egész éjjel.

– Majd utána alszom a vonaton Truróig – mondta Strike. – Na és tervez
valamit húsvét vasárnapra?

– Nem – válaszolt Robin. – Anya azt akarta, hogy menjek haza, de…
Strike eltűnődött, mi lehetett a mondat elnémult vége, és hogy vajon valaki

mással tervez-e a lány valamit, csak nem akarja neki elmondani. Például
Morrisszal.



– Na jó, esküszöm, hogy most utoljára fogom felhozni Talbot
jegyzetfüzetét – szólalt meg megint Robin –, de szeretném még valamire
felhívni a figyelmét, mielőtt a Bayliss lányokkal találkozunk.

– Halljuk!
– Maga is azt mondta, hogy a jegyzetei alapján rasszistának tűnik.
– „Fekete fantom” – idézte Strike. – Aha.
– És „Fekete Lilith”…
– …és hogy azon gondolkodott, nem boszorkány-e.
– Pontosan. Szerintem konkrétan zaklatta, és valószínűleg a családját is –

mondta Robin. – Amilyen szavakat használ Wilmára… „nyers”, „hazug”… –
Robin visszalapozott a három szarvas csillagjegy oldalára. – És „olyképpen
helyettesíti Vénuszt, ahogyan az a mostani aeonban megjelenik…
felfegyverkezett és militáns”.

– Radikális feminista boszorkány.
– Ami egészen menőn hangzik, ahogy így kimondja – bólintott Robin –, de

szerintem Talbot nem így értette.
– Gondolja, hogy ezért nem akartak velünk beszélni Wilma lányai?
– Talán – felelte Robin. – Szóval azt gondolom, hogy oda kell

figyelnünk… tudja. Érzékenynek kell lennünk, hogy milyen dolgok
történhettek velük. Határozottan nem úgy odamennünk, hogy lerí rólunk,
hogy bármivel gyanúsítjuk Wilmát.

– Nagyon jól mondja, értettem – helyeselt Strike.
– Akkor jó – sóhajtott egyet Robin, és visszatette a jegyzetfüzetet a

válltáskájába. – Akkor jobb, ha most indulok… de hát mégis mit csinál ott
bent? – kérdezte halkan Elinor Dean ajtaját bámulva.

– Barclay szerint talán gumifétis lehet.
– Hát, jó sok hintőpor kellene neki, hogy bele tudjon bújni bármilyen

gumiruhába, amekkora pocakja van.
Strike elnevette magát.
– Jól van, akkor találkozunk… – nézett rá Robin a telefonjára – hét óra és

negyvenöt perc múlva!
– Szép álmokat! – köszönt el Strike is.
Ahogy visszament a kocsijához a BMW-től, Strike látta, hogy Robin

megint a telefonjára néz: nyilván most olvassa el Morris üzeneteit. Nézte,
ahogy visszaül az ősrégi Land Roverbe, aztán egy Y-nal megfordul a
tankszerűen hatalmas járművel, és a kezével intve elhajt mellette, vissza az
Earl’s Courtra.



Strike a teás termoszért nyúlt az ülés alatt, eszébe jutott az az állítólagos
fogorvosi vizsgálat a múltkor, amelyet Robin olyan furán zavartan adott elő,
és amely (bár erre eddig fel sem figyelt) pont azon a napon volt, amikor
Morrisnak szabad volt a délutánja. Egy igazán kellemetlen lehetőség rémlett
fel előtte: vajon hazudott Robin, ahogy Irene Hickson is – és ugyanazért?
Bevillant a fejébe az is, amit a lány néhány hónapja mondott, amikor
említette, hogy az exférjének új barátnője van: „jaj, nem is mondtam
magának, ugye? Morrisnak mondtam.”

Strike letekerte a termosz tetejét, és fejben áttekintette, hogy is viselkedett
Robin Morris társaságában az utóbbi hónapokban. Sosem tűnt úgy, hogy
különösebben kedvelné, de hát lehetséges lenne, hogy ezt csak tettette volna,
épp hogy a figyelmet elterelje? Lehetséges lenne, hogy a társa meg a
külsősük összejöttek, csak mivel őt lefoglalták a saját bajai, észre sem vette?

Teát töltött magának, hátradőlt az ülésben, és a sárszínű, műanyagízű
italból felszálló gőzön keresztül dühösen bámulta Elinor Dean bezárt ajtaját.
Azért mérges, mondta magában, mert hoznia kellett volna egy belső szabályt,
hogy az üzlettársaknak nem szabad a külsősökkel kapcsolatra lépniük; és egy
másik ok miatt is, amelyet viszont inkább nem vizsgált meg közelebbről,
mert nagyon is jól tudta, mi az, és semmi jó sem származhat abból, ha elkezd
tűnődni rajta.
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Mint három dús ág, mely az égig ér
s melyeknek éltető gyökere egy:

anyjuk, mint létét megosztó gyökér
olyan vala…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Hét órával később felhős, hűvös, tompa fényű reggel lett, és Robin, ismét a
Land Roverben ülve, egy kis kerülőt tett, mielőtt a kávézóba ment volna, ahol
majd Strike-kal együtt beszélniük kell a három Bayliss lánnyal.

Amikor a középső lány, Maya azt javasolta, hogy a Wanstead-beli
Belgique-ben találkozzanak, Robin hamar rájött, milyen közel kell majd
elmennie a Flats park mellett, ahol Dennis Creed az utolsó előtti ismert
áldozat, a huszonhét éves, fodrász Susan Meyer holttestét elrejtette.

A tervezett találkozó előtt fél órával Robin leparkolta a Land Rovert az
Aldersbrook Roadon egy sor bolt mellett, aztán átment az úton, és egy rövid
gyalogúton indult el, amely a mesterséges Alexandra-tó náddal benőtt
partjára vitte. A jókora vízfelületen mindenféle vízimadarak bukdácsoltak.
Néhány kacsa reménykedve meg is indult Robin felé, de amikor nem vett elő
sem kenyeret, sem más finomságot, a formás, nyugodt madarak megint
tovasiklottak a vízen, ónixfekete szemükkel más élelmet keresve a vízben és
a parton is.

Harminckilenc évvel ezelőtt Dennis Creed az éj leple alatt idehajtott a
furgonjával a tóhoz, és belegurította Susan Meyer fej és kéz nélküli holttestét
fekete műanyag fóliába csomagolva, kötéllel átkötve. Susan Meyer
jellegzetes ferde bubifrizurája és félénk mosolya pedig főhelyet kapott a
Paradise Park démona borítóján.

A tejszerű, felhős ég pont ugyanolyan átlátszatlan maradt, mint a sekély tó:
a víztükör jádeszín selyemre emlékeztetett, a vízimadarak hullámzó ráncokat



húztak rá. Robin zsebre dugott kézzel nézte a vizet, a susogó nádast, és
próbálta elképzelni, milyen lehetett, amikor a park egyik munkása felfigyelt a
fekete tárgyra a tóban. Először azt hitte, csak az alászorult levegő miatt a
felszínre jött ponyva, de aztán elkapta egy hosszú rúddal, érezte benne azt a
rémes súlyt, és rögtön meg is értette (vagy legalábbis a tévés tudósítóknak,
akik nem sokkal a rendőrség és a mentők után érkeztek ki, azt mondta), hogy
köze lehet az eppingi erdőben, alig tíz mérfölddel arrébb folyton felbukkanó
holttestekhez.

Creed pontosan egy hónappal azelőtt rabolta el Susant, hogy Margot eltűnt.
Vajon mindketten ott voltak egy ideig az alagsori lakásában? Ha igen, akkor
Creed egy rövid ideig három nőt is tartott ott fogva egyszerre. Robin inkább
nem is gondolt rá, mit érezhetett Andrea, vagy Margot, ha ő is ott volt,
amikor Creed leráncigálta a lakásba, ő pedig meglátott ott egy másik nőt
megláncolva, és felismerte, hogy hamarosan ő is ilyen csontsovány, összetört
ronccsá fog válni, mielőtt meghal.

Andrea Hooton volt az utolsó nő, akiről biztosan lehet tudni, hogy Creed
ölte meg, és amikor az ő holttestétől kellett megszabadulnia, más módot
választott, mint addig: nyolcvan mérföldet autózott vele a Liverpool Street-i
lakásból, hogy a Beachy Head-szikláról ledobja. Akkorra mind az eppingi
erdőben, mind a wansteadi parkban túl sűrűn őrjáratozott a rendőrség, és
hiába akarta Creed nagyon nyilvánvalóan, hogy az Essexi Mészáros
számlájára írják minden gyilkosságát (ezt a lakás padlódeszkái alatt titokban
gyűjtögetett újságkivágásai mutatták), azt nem akarta, hogy el is kapják.

Robin az órájára pillantott: ideje elindulnia a Bayliss lányokkal megbeszélt
találkozóra. Visszasétált a Land Roverhez, és az épelméjűség és az őrültség
közt húzódó határon gondolkodott. Ránézésre Creed sokkalta épelméjűbb
volt, mint Bill Talbot. Creed nem hagyott hátra félőrült macskakaparással írt
jegyzeteket, hogy a gondolati folyamatait magyarázzák; nem írta fel a
kisbolygók pályáit, hogy az mondja meg, mit tegyen – pszichiáterekkel,
nyomozókkal folytatott beszélgetései során teljesen érthetően fejezte ki
magát. Creed nem hitt a jelekben és szimbólumokban, a csak a
beavatottaknak érthető, titkos nyelvben, nem keresett menedéket a titkok, a
varázslat világában. Dennis Creed alaposan megtervezett mindent,
zseniálisan terelte el a figyelmet a kis fehér furgonjával, a Vi Coopertől
elcsórt rózsaszín kabátkájában és néha parókában is, hogy kicsit messzebbről,
egy részeg áldozatnak homályosan női alaknak tűnjön, legalábbis arra a rövid
időre, amíg a jókora tenyere rá nem kulcsolódott a levegőért kapkodó áldozat



szájára.
Robin rögtön meglátta a BMW-jéből a kávézó bejáratától kissé arrébb épp

kiszálló Strike-ot, amikor befordult az utcába. A nyomozó is észrevette a
Land Rovert, és felemelt kézzel intett neki, aztán már indult is felé, és
bekapta a ránézésre baconös-sajtos McMuffinnak tűnő dolog utolsó
maradékát. Az álla borostás volt, a szeme alatt nagy lila karikák.

– Van még időm egy cigire? – Ezek voltak az első szavai, és az órájára
nézve megvárta, amíg Robin is kiszáll a kocsiból és becsapja az ajtót. – Nincs
– felelt meg a saját kérdésére egy sóhajjal. – Hát jó…

– Vihetné most maga ezt a beszélgetést – mondta aztán Robinnak, ahogy
együtt elindultak a kávézó felé. – Maga rohangált utána. Én majd jegyzetelek.
Hogy is hívják őket?

– Eden a legidősebb. Ő a munkáspárti önkormányzati képviselő
Lewishamben. Maya a középső, egy általános iskolában igazgatóhelyettes. A
legfiatalabb pedig Porschia Dagley, ő meg szociális munkás…

– …mint az anyja…
– Így van, és itt lakik az utcában. Szerintem azért kellett ide elbumliznunk,

mert ő betegeskedett, és a többiek nem akarták, hogy messzire kelljen
mennie.

Robin benyitott a kávézó ajtaján, és Strike-ot megelőzve lépett be.
Elegánsan modern berendezés fogadta őket, ívelt pulttal, fapadlóval és
prominensen üresen hagyott, világító narancssárga falfelülettel. A bejárathoz
közel, egy hatszemélyes asztalnál három fekete nő ült. Robinnak nem okozott
nehézséget rájönni, melyikük kicsoda, mert a család Facebook-oldalán és a
lewishami tanács honlapján már látott róluk képeket.

Eden, az önkormányzati képviselő, karba tett kézzel ült, hullámos
bubifrizurája majdnem teljesen eltakarta az arcát, és csak a gondosan
rúzsozott, mosolytalan, vastag ajkai látszottak belőle. Jól szabott, fekete
blézert viselt, és a kisugárzása üzletasszonyt sejtetett, akit megzavartak egy
fontos tárgyalás közben.

Az igazgatóhelyettes, Maya, búzavirágkék pulóverben és farmerben ült
mellette. A nyakában kis ezüstkereszt lógott. Vékonyabb volt, mint Eden,
sötétebb bőrű, és Robin szerint a legcsinosabb is a nővérek közül. Hosszú,
befont haját vastag lófarokba fogta össze hátul, szögletes keretű szemüveget
hordott nagy, távol ülő szemén, és vastag ajkai maguktól felfelé görbülő
sarkától melegség áradt az arcából. Ölében bőrtáskát tartott, és úgy szorította
mindkét kezével, mintha attól félne, hogy különben elszalad.



A legfiatalabb testvér, Porschia, a szociális munkás volt a legtestesebb. A
haját szinte tövig leborotválta, nyilván a kemoterápia miatt, amelyen nemrég
átesett. Ceruzával rajzolta fel a szemöldökét, amely már kezdett visszanőni:
magas ívben futott a bőrén aranyszínnel ragyogó, mogyoróbarna szeme
fölött. Porschia bő lila felsőt viselt farmerrel és hosszú, gyöngyös fülbevalót.
Apró csillárokként kezdtek lengedezni, ahogy odafordult Strike-hoz és
Robinhoz. Az asztalukhoz közeledve Robin felfedezett egy kis tetoválást is
Porschia nyakán hátul: a barbadosi zászló háromágú szigonyát. Robin tudta,
hogy Eden és Maya is már bőven benne jártak az ötvenes éveikben, és
Porschia is negyvenkilenc éves volt; de mindhárman könnyedén
letagadhattak volna legalább tíz évet.

Robin bemutatkozott, és bemutatta Strike-ot is. Megtörténtek a
kézfogások, de Eden továbbra sem mosolyodott el, majd a két nyomozó is
leült, Strike az asztalfőre, Robin pedig Strike és Porschia közé, szembe
Mayával és Edennel. Edenen kívül mindenki erőltetetten csevegett kicsit a
környékről és az időjárásról, amíg a pincér meg nem hozta a rendelésüket.
Amint távozott, Robin neki is kezdett:

– Nagyon köszönjük, hogy szántak ránk időt, tényleg nagy segítség ez
nekünk. Nem bánják, ha Cormoran jegyzetel?

Maya és Porschia a fejüket rázták. Strike előhúzta a kabátja zsebéből a
jegyzetfüzetét, és kinyitotta.

– Ahogy a telefonban is mondtam – folytatta Robin –, igazából háttér-
információkat szeretnénk, hogy teljesebb képet alkothassunk Margot
Bamborough életéről az utolsó hónapokban, mielőtt…

– És én feltehetnék néhány kérdést? – vágott közbe Eden.
– Hát persze – felelte udvariasan Robin, bár érezte, hogy ebből baj lesz.
Eden kisimította a haját az arcából. Szinte fekete volt a szeme.
– Tudják maguk, hogy egy pasas telefonálgat körbe mindenkit, aki a Szent

Jánossal kapcsolható össze, és azt állítja, hogy könyvet ír arról, hogy maguk a
Bamborough-ügyben nyomoznak?

A francba, gondolta Robin.
– Véletlenül nem Oakdennek hívják? – kérdezte Strike.
– Nem, Carl Brice-nak.
– Az ugyanaz a pasas – mondta erre Strike.
– És akkor magukkal dolgozik, vagy…?
– Nem – jelentette ki Strike. – És erősen javasolnám, hogy ne beszéljenek

vele.



– Hát igen, ezt kitaláltuk magunktól – felelte hűvösen Eden. – De ez azt
jelenti, hogy lesz nyilvános hírverés, nem?

Robin Strike-ra pillantott.
– Ha megoldjuk az ügyet – válaszolta Strike –, akkor lesz hírverés Oakden

nélkül is, vagy Brice nélkül, amelyiknek épp hívja magát. De ez azért elég
nagy „ha”. Hogy őszinte legyek, inkább az az esélyes, hogy nem oldjuk meg,
és akkor azt hiszem, Oakden nem nagyon fogja tudni eladni a könyvét, és
önök akármit is mondanak el nekünk, arról soha senki nem szerez tudomást.

– Na és ha mi tudunk valami olyasmit, ami segíthet maguknak megoldani
az ügyet? – kérdezte Porschia előredőlve, hogy elnézhessen Strike és Robin
előtt.

A következő végtelenül rövid szünetben Robin szinte érezte, ahogy Strike
érdeklődése (és a sajátja is) azonnal felébred.

– Attól függ, milyen információról van szó – felelte lassan Strike. – Lehet,
hogy lehetséges lenne titokban tartanunk, honnan szereztük, de ha a forrása
fontos ahhoz, hogy el lehessen ítélni az elkövetőt…

Most már hosszú szünet következett. Mintha néma üzenetektől sistergett
volna a levegő a testvérek között.

– Na? – szólalt meg végül Porschia kérdőn.
– Hát eldöntöttük – mormogta Maya Eden felé. Az csak ült továbbra is

némán, karba tett kézzel.
– Jó, oké – mondta végül Eden „de-aztán-ne-engem-hibáztass” hangon.
Az igazgatóhelyettes szórakozottan a kis ezüst kereszthez nyúlt a

nyakában, és azt babrálva kezdett beszélni.
– Először egy kicsit el kell magyaráznom az egész hátterét – mondta. –

Gyerekkorunkban… Eden és én már tizenévesek voltunk, de Porschia még
csak kilenc…

– Nyolc – javította ki a húga.
– Nyolc – ismételte engedelmesen Maya. – Apánkat elítélték… nemi

erőszakért, és bebörtönözték.
– De ártatlan volt – szólt közbe Eden.
Robin automatikusan a csészéjéért nyúlt, és ivott egy korty kávét, hogy

elrejtse az arcát.
– Az volt, jó? – csattant fel Eden, aki Robint figyelte. – Volt egy fehér

barátnője néhány hónapig. Egész Clerkenwell tudta. Látták őket együtt
bárokban meg mindenfelé. Apa megpróbált véget vetni a dolognak, mire a nő
ráfogta, hogy megerőszakolta.



Robin gyomra úgy rándult össze, mintha expresszliftbe került volna.
Nagyon-nagyon szerette volna, ha nem lenne igaz ez a sztori.
Visszataszítónak találta a gondolatot, hogy egy nő hazudjon arról, hogy
megerőszakolták. A tárgyaláson részletesen el kellett mondania, pillanatról
pillanatra, amikor őt megtámadták. Utána a halk szavú, ötvenhárom éves
támadóját kérdezték, aki meg is akarta ölni, ő pedig elmondta az
esküdteknek, hogy a húszéves Robin invitálta be a kollégium lépcsőházába
szexre. Az ő verziójában minden közös megegyezésen alapult: a lány azt
suttogta neki, hogy keményen szereti, ami megmagyarázta a nyakán a jókora
véraláfutásokat, sőt, annyira élvezte, hogy azt kérte tőle, jöjjön vissza holnap
este is, és igen (nevetett fel kicsit a kihallgatás közben), ő is meglepődött, hát
persze – egy ilyen rendes fiatal lány, és hogy csak úgy a semmiből
ráakaszkodik…

– Egy fehér nőnek könnyedén elhiszik egy fekete férfiról – folytatta Eden.
– 1972-ben meg különösen. Apának már volt priusza, mert néhány évvel
azelőtt meg valami verekedésbe keveredett. Szóval mehetett be öt évre.

– Nyilván megviselte a családot – mondta Strike. Nem nézett Robinra.
– Igen – bólintott Maya. – Nagyon. A többi gyerek, az iskolában… hát,

tudják, milyenek a gyerekek…
– Apa fizetése jelentette nekünk a legnagyobb bevételt – mesélte tovább

Porschia. – Öten voltunk, anya meg sosem járt nagyon iskolába. Mielőtt apát
letartóztatták, akkor épp tanult, próbált megcsinálni valamilyen vizsgát, hogy
jobb esélyei lehessenek. De épp csak megéltünk még apa fizetésével együtt
is, és amint lecsukták, rögtön jöttek a nehézségek.

– Anyánk meg a nővére egy testvérpárhoz mentek hozzá – mondta Maya. –
Összesen kilenc gyereket szültek. A két család nagyon jóban volt egészen
addig, amíg apát le nem tartóztatták… de akkor minden megváltozott.
Marcus bácsikánk ott volt a bíróságon minden egyes nap, amíg apa tárgyalása
tartott, de anya nem volt hajlandó menni, és Marcus bácsi nagyon dühös volt
rá ezért.

– Hát, mert tudta, hogy mennyit jelentett volna, ha a bíró látja, hogy apa
mögött felsorakozik az egész család! – vágta oda Eden. – Hát én ott voltam.
Lógtam a suliból miatta. Tudtam, hogy ártatlan!

– Hát, jó neked – felelte Porschia, egyáltalán nem gratuláló hangon –, de
anya nem akart ott ülni a tárgyalóteremben mindenki előtt, és hallgatni,
ahogy a férje elmeséli, milyen gyakran szexelt a kis barátnőjével…

– Az a nő egy szemét volt – jelentette ki kurtán Eden.



– A forró vasat a koszos víz is lehűti – vágott vissza Porschia barbadosi
kiejtéssel. – Az ő választása.

– Mindegy, szóval – vette vissza a szót gyorsan Maya –, a bíró a nőnek
hitt, apát meg lesittelték. Anya sosem ment be hozzá meglátogatni, és nem
vitt el engem meg Porschiát meg az öcséinket sem.

– Én mentem – szólt közbe megint Eden. – Rávettem Marcus bácsit, hogy
vigyen be. Attól még csak az apánk! Anyának nem volt joga megtiltani, hogy
találkozzunk vele!

– Igen, szóval – folytatta Maya, mielőtt Porschia is mondhatott volna
valamit –, anya el akart válni, de nem volt pénze ügyvédre. Ezért dr.
Bamborough beajánlotta egy feminista ügyvédnőnek, aki nehéz helyzetű
nőknek nyújtott jogsegítséget kevesebb pénzért. Amikor Marcus bácsi
elmondta apának, hogy anya talált magának egy ilyen ügyvédet, apa írt neki a
börtönből, és könyörgött, hogy ne tegye. Azt írta, megtalálta Istent, hogy
szereti anyát, hogy megtanulta a leckét, és nem akar már mást, csak a
családját.

Maya kortyolt egyet a kávéjából.
– Úgy egy héttel azután, hogy anya megkapta apa levelét, egy este épp dr.

Bamborough rendelőjében takarított, miután már mindenki elment, és
felfigyelt valamire a kukában.

Maya kinyitotta az ölében tartott táskát, és kivett egy gyűrött, halványkék
papírlapot, amelyet valamikor régebben nyilvánvalóan golyóvá gyűrt össze
valaki. Odanyújtotta Robinnak, aki letette az asztalra, hogy Strike is el tudja
olvasni.

A kifakult kézírásban jellegzetes módon váltakoztak a nagy- és kisbetűk:
 

 



Robin oldalra pillantott Strike-ra, és pont ugyanazt az alig leplezett
elképedést látta az arcán, amit ő maga is érzett. Mielőtt bármelyikük is
megszólalhatott volna, egy csapat fiatal nő ment el az asztaluk mellett, és
Strike-nak muszáj volt beljebb húzódnia a székével. A cseverésző, nevetgélő
csoport a Maya és Eden háta mögötti asztalhoz ült le.

– Amikor anya ezt elolvasta – folytatta Maya immár halkabban, nehogy az
újonnan jöttek is hallják –, azt gondolta, apa küldte. Mármint nem szó szerint
ő, mert a cenzor a börtönből sose engedne ki egy ilyet… hanem hogy az ő
kérésére küldte valaki más.

– Közelebbről, Marcus bácsi – tette hozzá Eden karba tett kézzel, dühös
arccal. – Marcus bácsi, aki, ugye világi prédikátor volt, és életében nem vette
a szájára a p-betűs szót!

– Anya fogta ezt, és átment vele Marcus bácsihoz és Carmen nénihez –
mesélte tovább Maya, mintha meg sem hallotta volna a nővére közbeszólását
–, és kérdőre vonta Marcust, hogy az ő műve-e ez. Ő persze tagadta, de anya
nem hitt neki. Azért, mert a poklot emlegették benne: Marcus pont ilyen
kénköves-tüzes prédikátor volt akkoriban…

– …és azt se hitte, hogy anya tényleg el akar válni – szólt közbe Porschia
is. – Dr. Bamborough-t hibáztatta, hogy ő beszélte rá, hogy hagyja el apát,
mert hát tudja, anyának aztán nyilván egy fehér nő kell megmondja, hogy
szar az élete. Különben észre se vette volna.

– Kimegyek cigizni, jó? – szólalt meg hirtelen Eden. Felállt és kisétált, a
cipője sarka kopogott a fapadlón.

A két húga mintha megkönnyebbülten felsóhajtott volna.
– Ő volt apa kedvence – mondta Maya Robinnak halkan, és az ablakon át

nézte, ahogy Eden előveszi a Silk Cutos dobozt, hátradobja a haját a
szeméből, és rágyújt. – Nagyon szerette apát, hiába volt nagy nőcsábász.

– És anyával meg sosem jött ki – tette hozzá Porschia. – Úgy tudtak
veszekedni, hogy attól felkeltek a holtak is!

– De az is igaz – mondta tovább Maya –, hogy Edent készítette ki
legjobban, hogy elváltak. Tizenhat évesen abbahagyta az iskolát, szerzett
munkát a Marks & Spencerben, hogy segítsen…

– De nem anya akarta, hogy abbahagyja a sulit – vágott közbe Porschia –,
Eden döntött így. Ő szereti úgy előadni, hogy a családért hozott áldozat volt,
de ugyan már! Alig várta, hogy otthagyhassa az iskolát, mert anya folyton
csak nógatta, hogy hozzon jobb jegyeket. Azt is szereti mondogatni, hogy ő
volt nekünk a második anyánk, de én aztán nem így emlékszem rá. Én úgy



emlékszem, hogy szétcsapta az arcomat, ha akár csak rosszul néztem rá!
Az ablakon kívül Eden nekik háttal állva szívta a cigarettáját.
– Egy rémálom volt az az egész helyzet – mondta szomorúan Maya. –

Anya és Marcus bácsi már sosem békültek ki, és hát hogy anya meg Carmen
testvérek voltak…

– Mondjuk el most, amíg nem tud beleszólni! – győzködte Mayát Porschia,
aztán Robinékhoz fordulva folytatta: – Carmen néni segített anyának a válást
intézni, Marcus bácsi háta mögött.

– Hogyan? – kérdezte Robin. Közben egy pincér ment el az asztaluk
mellett, a szomszédban ülő női csoport felé tartva.

– Hát, amikor az az ügyvéd, akit dr. Bamborough ajánlott, megmondta
anyának, mennyit kér, anya rögtön tudta, hogy nem tudja kifizetni, még ezt a
kedvezményes árat sem – kezdte Porschia.

– Hazajött utána és sírt – folytatta Maya –, mert már annyira azt akarta,
hogy a válás el legyen intézve, mielőtt apa kijön a börtönből. Mert tudta,
hogy különben egyszerűen csak hazajön majd, és ő meg csapdába kerül. Na
de néhány nappal később dr. Bamborough megkérdezte, mi volt az
ügyvédnél, anya meg bevallotta, hogy nem fogja továbbvinni a dolgokat,
mert nincs rá pénze, szóval… – sóhajtott Maya –, dr. Bamborough
felajánlotta, hogy kifizeti az ügyvédet, és cserébe anya takarít náluk otthon,
Hamben heti néhány órában.

A mögöttük lévő asztalnál ülő nők most épp a fiatal pincérrel flörtöltek:
hangosan tanakodtak, vajon túl korán van-e még egy krémes sütihez,
nevetgéltek, hogy akkor megszegik a diétájukat.

– Anya úgy érezte, nem utasíthatja vissza – mesélt tovább Maya. – Na de
amennyibe került kijutni oda Hambe, meg amennyi időbe, és már volt két
másik állása meg közeledtek a vizsgái…

– Carmen nénikéjük pedig vállalta, hogy megcsinálja helyette a takarítást –
tippelt Robin, és a szeme sarkából látta, hogy Strike odapillant rá.

– Igen! – nézett nagyot meglepetten Maya. – Pontosan. Jó megoldásnak
tűnt. Carmen néni háztartásbeli, és Marcus bácsi meg dr. Bamborough úgyis
egész nap bent voltak a munkahelyükön, szóval anya azt gondolta, egyikük
sem fogja észrevenni, hogy nem ő jár oda.

– Azért volt egy nehezebb pillanat – nézett rá Porschia –, emlékszel, M?
Amikor dr. Bamborough elhívott mindannyiunkat arra a grillpartira? – És
visszafordult Robinhoz. – De nem mehettünk, mert akkor dr. Bamborough-ék
gyerekfelügyelője felfigyelt volna rá, hogy nem anya az, aki hetente egyszer



takarítani jön. Carmen néni nem szerette azt a lányt – tette még hozzá. – De
egyáltalán nem.

– Miért nem? – kérdezte Strike.
– Úgy gondolta, hogy dr. Bamborough férjére hajt. Úgy mesélte, elpirult,

valahányszor kimondta a pasas nevét!
Nyílt a kávézó ajtaja, és visszajött Eden. Ahogy leült, Robint megcsapta a

parfümjével összekeveredő cigarettafüst illata.
– Meddig jutottatok el? – kérdezte hűvös tekintettel.
– Hogy Carmen néni takarított anya helyett – felelte Maya.
Eden megint karba fűzte a kezét, a kávéja már kihűlt.
– Tehát a vallomás, amit az anyjuk a rendőrségen tett, hogy vért talált a

vendégszobában, és hogy dr. Phipps a kertben sétált… – kezdte Strike.
– …abban igazából csak azt mondta el, amit Carmen neki elmondott,

pontosan – bólintott Maya, és megint a nyakában lógó kereszt után nyúlt. –
Nem vallhatta be, hogy a nővére járt oda helyette, mert Marcus bácsi falra
mászott volna, ha megtudja. Carmen néni ott könyörgött anyának, hogy ne
mondja a rendőrségnek, anya meg belement.

– Úgyhogy úgy kellett tennie, mintha ő lett volna, aki vért talált a
szőnyegen, és látta volna dr. Phippst a kertben sétálni.

– Csak éppen… – szólt közbe Porschia humortalan kacajjal – Carmen
később meggondolta magát dr. Phipsszel kapcsolatban. Anya elment hozzá az
első rendőrségi kihallgatása után, mondta neki: „azt kérdezik, nem lehet-e,
hogy összezavartam a dolgokat, és az egyik munkást néztem dr. Phippsnek”,
mire Carmen: „ó, tényleg, el is felejtettem, hogy hátul ott mászkáltak a
munkások. Lehet, hogy azt láttam!”

Porschia röviden megint felkacagott, de Robin látta rajta, hogy valójában
nem tartja viccesnek. Ugyanolyan nevetés volt, mint amibe ő is menekült
aznap este, amikor Maxszel a nemi erőszakról beszélgettek a
konyhaasztalnál.

– Tudom ám, hogy nem vicces – kapta el Porschia Maya pillantását. – De
azért na! Carmen mindig is tök szétszórt volt, de azért azt gondolná az ember,
legalább akkor jól átgondolja, mit látott és mit nem! Anya meg szó szerint
belebetegedett a stresszbe, gyomorgörcse volt, ha bármit evett! Aztán meg az
a vén szatyor titkárnő a rendelőben rajtakapta épp ilyen szédelgősen…

– Igen! – kelt életre hirtelen Eden is. – És hopp, anyát rögtön meg is
vádolták, hogy tolvaj, és iszik, és kirúgták a rendelőből! A vén titkárnő azt
állította, hogy egyszer titokban beleszagolt anya termoszába, és piaszagú



volt. Teljes kitaláció!
– Ez néhány hónappal Margot Bamborough eltűnése után történt, ugye? –

kérdezte Strike jegyzetelésre készen.
– Jaj, elnézést – mondta Eden maró gúnnyal. – Eltértem volna a témától?

Hé, mindenki, vissza az eltűnt fehér nőhöz! Az mindegy, a fekete nő miken
ment keresztül, azt ki nem szarja le?

– Bocsánat, nem akartam… – kezdte Strike.
– Tudja, ki az a Tiana Medaini? – szegezte neki a kérdést Eden.
Strike-nak be kellett vallania, hogy nem tudja.
– Nem tudja – ismételte Eden. – Hát persze hogy nem. Negyven év telt el

azóta, hogy Margot Bamborough eltűnt, és tessék, itt ülünk, és azon
tanakodunk, hogy mi történhetett vele. Tiana Medaini egy fekete tizenéves
Lewishamből. Tavaly tűnt el. Na és hány címlapra rakták rá? Miért nem volt
vezető hír sehol, mint Bamborough? Csak nem azért, mert mi nem számítunk
annyira, hm, a sajtónak meg a rohadt rendőrségnek sem?

Úgy tűnt, Strike nem talál megfelelő választ – nyilván azért nem, gondolta
Robin, mert Eden kijelentésével nem is nagyon lehetett vitatkozni. Dennis
Creed egyetlen fekete áldozata, Jackie Aylett, titkárnő és egygyermekes
anyuka volt a legkisebb, legkevésbé kivehető Creed áldozatainak fekete-fehér
képei közül A Paradise Park démona borítóján. Jackie sötét bőre látszott ki
legkevésbé a sötét alapszínű borítón. A legfőbb helyet a tizenhat éves
Geraldine Christie és a huszonhét éves Susan Meyer foglalták el –
mindketten sápadtfehér, szőke nők.

– Amikor Margot Bamborough eltűnt – folytatta belemelegedve Eden –, a
rendelőben a fehér nőkkel úgy bánt a rendőrség, mintha drága porcelánból
lennének, érti? Jó, hogy nem a nyomozók törölgették le a rohadékok
könnyeit. Bezzeg anyánkkal! Vele úgy bántak, mintha megrögzött bűnöző
lenne! Az a rendőr, aki vezette a nyomozást, hogy is hívták…?

– Talbot? – kérdezte Robin.
– „Mit titkol? Gyerünk, tudom, hogy titkol valamit!”
Robin lelki szeme előtt felködlött a Főpap titokzatos figurája. A Thoth

tarot-ban a titkok, misztériumok őrzője, sáfrányszín köpenye van és egy
bikán ül („a kártya a Bika jegyhez kapcsolódik”), előtte pedig egy fekete
papnő áll, feleakkora, mint ő, a haja befonva, mint Mayáé („Előtte egy
övében fegyvert viselő asszony áll; ő a Skarlátasszonyt képviseli…”). Melyik
volt előbb, előbb jött ki a tarot-ból a titkolózás, a rejtegetés, vagy a nyomozói
ösztön súgta meg Talbotnak, hogy a halálra rémült Wilma hazudik neki?



– Amikor engem kikérdezett… – folytatta volna Eden.
– Talbot önt is kikérdezte? – szólt közbe élesen Strike.
– Aha, megjelent a Marks & Spencerben csak úgy, a munkahelyemen –

felelte Eden, és Robin ekkor látta, hogy a nő szemében hirtelen könnyek
csillantak meg. – A rendelőben valaki más is látta azt a névtelen levelet, ami
Bamborough-nak jött. Talbot megtudta, hogy apa börtönben van, és hallotta,
hogy anya takarított a doktornőnél. Végigjárta a családunk minden egyes
férfitagját, megvádolta őket, hogy ők írták a fenyegető leveleket, aztán jött
hozzám is, és furánál furább kérdéseket tett fel az összes férfi rokonomról,
hogy mit csináltak ebben és abban az időpontban, hogy Marcus bácsi gyakran
maradt-e ki éjszakára… rákérdezett még apa és Marcus bácsi…

– …csillagjegyére is? – kérdezte Robin.
Eden elképedten nézett rá.
– Ezt meg honnan a francból tudta?
– Talbot hátrahagyott egy jegyzetfüzetet. Teli mindenféle okkult írásokkal.

Az ügyet a tarot-kártya és az asztrológia segítségével próbálta megoldani.
– Asztrológiával? – ismételte Eden. – Kiba… asztrológiával?
– Talbotnak nem lett volna szabad önt kikérdeznie egy felnőtt jelenléte

nélkül – mondta Strike Edennek. – Hány éves volt akkor, tizenhat?
De Eden csak nevetett erre.
– Hát lehet, hogy ez így megy a fehér lányokkal, de velünk máshogy, hát

nem figyelt oda? Mi szívósak vagyunk. Kemények. Ez az okkult cucc –
fordult vissza Robinhoz –, hát, ez magyarázat, merthogy engem még az
obeah-ról is kérdezett. Tudják, mi az?

Robin a fejét rázta.
– Egyfajta varázslás, amit régen a Karib-szigeteken gyakoroltak. Nyugat-

Afrikából származik. Mi ugyan mind Southwarkben születtünk, de hát, tudja,
Talbot felügyelő szemében úgyis csak pogány feketék voltunk. Ott voltam
vele kettesben a pihenőszobában, és mindenfélét kérdezgetett olyan
rituálékról, amikhez vér kell, meg fekete mágiáról. Halálra voltam rémülve,
azt sem tudtam, miről beszél. Azt hittem, anyára gondol meg a vérre a
szőnyegen, hogy talán anya intézte el dr. Bamborough-t.

– Pszichotikus epizóddal végződő összeomláson ment keresztül épp –
mondta Robin. – Ezért vették el tőle az ügyet. Azt hitte, hogy valami ördögöt
üldöz. Nem az önök édesanyja volt az egyetlen nő az ügyben, akiről azt
gondolta, talán természetfeletti hatalma van… de rasszistának határozottan
rasszista volt – tette még hozzá halkan. – Az nyilvánvaló a jegyzeteiből.



– Nekünk sose mesélted, hogy a rendőrség kiment hozzád a Marks &
Spencerbe! – mondta Edennek Porschia. – Miért nem mondtad?

– Miért mondtam volna? – vágott vissza Eden, és dühösen törölgette a
könnyes szemét. – Anya már úgyis belebetegedett a stresszbe, Marcus bácsi
velem ordibált, hogy anya ráküldte a rendőrséget őrá meg a fiaira is, és
nagyon meg is voltam ijedve, hogy ha Marcus bácsi megtudja, hogy ez a
nyomozó odajött a munkahelyemre, akkor tényleg panaszt fog tenni, és arra
aztán semmi szükségünk nem volt! Jézusom, micsoda egy szerencsétlenség
volt! – És röviden megint megtörölte a szemét a kezével. – Egy rakás
szerencsétlenség!

Porschián látszott, hogy szeretne valami megnyugtatót mondani a
nővérének, de Robin mintha úgy vette volna ki, ez annyira kilógott volna a
szokásos viszonyukból, hogy a nő nem is nagyon tudta, hogy kezdjen bele.
Néhány pillanat múlva inkább azt mormogta:

– Ki kell mennem. – Azzal felállt az asztaltól, és eltűnt a mosdóban.
– Én nem is akartam, hogy Porsh is jöjjön ma – szólalt meg Maya, amint

az ajtó becsukódott a húguk mögött. Tapintatosan nem nézett a nővérére, aki
igyekezett úgy tenni, mintha nem sírna, és lopva törölgette a könnyeit. –
Nincs neki még erre is szüksége. Épp csak vége a kemónak.

– És mi az eredmény? – kérdezte Strike.
– Múlt héten azt mondták neki, minden rendben, hál’ istennek. Már

mondta is, hogy vissza akar menni dolgozni, félállásban. De szerintem még
túl korai.

– Szociális munkás, ugye? – szólalt meg Robin is.
– Aha – sóhajtott fel Maya. – Minden reggel vagy száz kétségbeesett

üzenet várja, és az ember tudja, hogy őt fogják megszorongatni, ha bármi
történik egy olyan családban, amelyet nem tudott elérni. Fogalmam sincs,
hogy bírja csinálni. De olyan, mint anya. Tényleg, tök ugyanaz. Mindig is ő
volt anya legkisebb kisbabája, anya meg neki egy hős volt.

Eden szusszantott egy halkat, ami lehetett az egyetértés jele, vagy akár
ellentmondás is. Maya rá se hederített. Rövid szünet következett, amelyben
Robin a családi kapcsolatok kuszaságán tűnődött. Jules és Wilma Bayliss
távolból egymással vívott harca ezek szerint még mindig nem ért véget a
következő generációban.

Megint nyílt a mosdó ajtaja, és kilépett rajta Porschia. De nem ment vissza
a helyére Robin mellett, hanem széles csípőjét elfordítva megkerülte Strike-ot
az asztal végén, és próbált átmenni a meglepett Maya mögött. Az gyorsan



beljebb húzódott a székével, és Porschia odaférhetett Edenhez. Egy adag
vécépapírt nyomott a kezébe, majd telt karjaival átölelte a nyakát, és puszit
nyomott a feje tetejére.

– Te meg mit csinálsz? – kérdezte rekedten Eden, és felemelt kézzel
megragadta a húga két karját: nem azért, hogy lefejtse őket magáról, hanem
hogy ott tartsa. Robin a szeme sarkából látta, hogy Strike úgy tesz, mintha a
jegyzetfüzetét tanulmányozná.

– Megköszönöm neked – mondta halkan Porschia, és még egy puszit
nyomott a nővére feje tetejére, csak aztán engedte el az ölelésből. – Hogy
hajlandó voltál erre most. Tudom, hogy nem akartad.

Mindenki kissé meglepett csendben várta meg, amíg Porschia
visszanyomakodott a helyére Robin mellett.

– És mondtátok már az utolsót? – kérdezte Porschia Mayától. Eden az orrát
fújta. – Anyáról meg Betty Fullerről?

– Nem – felelte Maya, akit láthatóan teljesen megdöbbentett az előbb
lezajlott nagy kibékülés. – Neked mesélte anya, szerintem neked kéne.

– Na jó – fordult Strike-hoz és Robinhoz Porschia. – Ez tényleg a legutolsó
dolog, amit mi tudunk, és lehet is, hogy semmit sem jelent, de azzal az erővel
el is mondhatjuk, ha már a többit elmondtuk maguknak.

Strike jegyzetelésre készen nézett rá.
– Ezt nem sokkal azután mesélte anya, hogy nyugdíjba ment. Igazából nem

lett volna szabad elmondani, mert egy ügyfeléről van szó, de ha meghallják,
mi az, megértik, miért mondta. Anya azután is Clerkenwellben dolgozott,
hogy megszerezte a szociális munkás képesítést. Ott volt az összes barátja,
nem akart máshová költözni. Szóval nagyon jól megismerte az ottaniakat. Az
egyik család, akivel dolgozott, a Skinner Streeten élt, nem olyan messze a
Szent János rendelőtől…

– A Skinner Streeten? – ismételte Strike. Valami eszébe jutott erről, de
amilyen fáradt volt, nem tudta rögtön felidézni, pontosan mi az. Robin
viszont azonnal tudta, miért hangzik ismerősen a Skinner Street neve.

– Aha. Fuller volt a család neve. Gyakorlatilag minden bajuk volt, ami
csak lehetett, anya azt mesélte: függőségek, családon belüli erőszak, bűnözés,
mind az összes. Valami családfőszerűségként egy nagymama funkcionált, aki
maga is csak a negyvenes éveiben járt, és ennek a nőnek a prostitúció volt a
fő bevételi forrása. A neve Betty, és anya úgy mondta, ő volt a helyi
hírügynökség, legalábbis ha az embert az alvilági hírek érdekelték. A család
már generációk óta lakott azon a környéken. Szóval egy nap Betty azt mondja



anyának, kicsit olyan ravaszkásan, hogy lássa, mit reagál: „egyébként meg
Marcus nem is írt ám fenyegető leveleket annak a doktornőnek, tudja”. Anya
teljesen ledermedt – folytatta Porschia. – Először azt hitte, hogy Marcus is
járt ehhez a nőhöz, hát tudja, úgy… tudom, hogy nem! – tette hozzá gyorsan,
és felemelte a kezét, mert Eden már nyitotta a száját. – Anya és Marcus ekkor
már évek óta nem beszéltek egymással. De egyébként teljesen ártatlan dolog
volt, Betty onnan ismerte Marcust, hogy az egyház is futtatott szociális
programokat arrafelé. Egyszer vitt a családnak valami aratási ünnepi
csomagot, és próbálta rábeszélni Bettyt, hogy menjen el egy istentiszteletre.
Betty persze kitalálta, mi a kapcsolat Marcus meg anya között, mert anyának
még akkor is Bayliss volt a neve, és Betty azt állította, hogy ő tudja,
valójában ki írta a fenyegető leveleket Margot Bamborough-nak, és hogy az,
aki ezeket írta, na az is ölte meg. „Na és ki az?”, kérdezte anya. De Betty csak
azt mondta, ha elmondaná, akkor a gyilkos megölné őt is.

Egy kis ideig nem szólt senki. A kávézó zaja tovább hullámzott körülöttük,
és az egyik nő a szomszéd asztalnál, aki épp egy szelet krémes sütit evett,
hangosan, csöpögős kéjjel azt mondta:

– Jézusom, de jó!
– Az édesanyjuk hitt Bettynek? – kérdezte Robin.
– Nem nagyon tudta, mit gondoljon – felelte Porschia. – Betty tényleg

ismert néhány nagyon kemény figurát, szóval épp lehetséges volt, hogy
tényleg hallott valamit, de hát ki tudja? Az emberek szeretnek beszélni, nem?
És szeretik fontosnak mutatni magukat. – Robinnak eszébe jutott, hogy
Janice Beattie is pont ezt mondta, amikor elmesélte a sztorit, hogy Margot
Bamborough-t egy temetőben látták. – De ha volt benne bármi, hát egy olyan
nő, mint Betty, hamarabb megy a Holdra, mint hogy szóljon a rendőrségnek.
Könnyen lehet, hogy azóta már meg is halt – tette még hozzá. – Amilyen
életet élt, de hát akkor is itt van, ennyi. Biztos nem lenne nehéz kideríteni, él-
e még.

– Nagyon köszönjük, hogy elmondták – szólalt meg Strike. – Ennek
határozottan érdemes lesz utánanézni.

Most, hogy elmondtak mindent, amit tudtak, a három nővér kínos csendbe
burkolózott. Nem most volt először, hogy Robinnak az jutott eszébe, egy-egy
erőszakos cselekmény mennyi járulékos kárt is okoz a környezetében.
Margot Bamborough eltűnése nyilván a feje tetejére állította a Bayliss lányok
életét, és most, hogy már pontosan tudta, mennyi bajuk származott belőle, és
milyen fájdalmas emlékeik kapcsolódnak hozzá, tökéletesen megértette, Eden



először miért zárkózott el tőle, hogy beszéljen velük. Sőt, inkább az volt most
kérdés a fejében, akkor mégis miért gondolták meg magukat.

– Nagyon köszönjük mindezt! – szólalt meg teljes őszinteséggel. – Biztos
vagyok benne, hogy Margot lánya hihetetlenül hálás lesz, hogy elmondták
ezeket.

– Ó, szóval akkor a lánya fogadta fel magukat? – kérdezte Maya. – Hát,
megmondhatják neki, hogy anya egész életében küzdött a bűntudattal, hogy
nem mondott el aztán mindent a rendőröknek. Tudja, kedvelte dr.
Bamborough-t. Mármint nem voltak jóbarátok vagy ilyesmi, de azt gondolta
róla, hogy rendes ember.

– Nagyon bántotta – mondta Porschia is. – Egész a haláláig nagyon
bántotta. Ezért is tartotta meg ezt a levelet. Ő is ezt szerette volna, hogy
mondjuk csak el. A kézírást még meg lehet vizsgálni, meg ilyesmi, nem?

Strike is így gondolta. Elment kifizetni a számlát, Robin pedig megvárta az
asztalnál a három nővérrel: látta rajtuk, hogy szeretnék, ha a nyomozók a
lehető leghamarabb távoznának. Elmondták a személyes traumáikat, a családi
titkaikat, az udvarias cseverészés most már túlságosan megerőltető lenne,
minden más beszélgetés pedig lehetetlen. Robin megkönnyebbülten látta,
hogy Strike már jön is vissza, és gyors elköszönés után el is hagyták a
kávézót.

Abban a pillanatban, hogy kiléptek a szabad levegőre, Strike már húzta is
elő a zsebéből a Benson & Hedgest, és rágyújtott egyre.

– Na, ez már kellett! – mormogta, ahogy elindultak az utcán. – Na
szóval… a Skinner Street…

– …ott látták Joseph Brennert Margot Bamborough eltűnésének estéjén! –
vágta rá Robin.

– Á! – hunyta le kis időre a szemét Strike. – Tudtam én, hogy volt ott
valami!

– Utánanézek Betty Fullernek, amint hazaérek – mondta Robin. – A
többiről mit gondolt?

– Hát, a Bayliss család aztán tényleg jól kikapta ezt, nem? – felelte Strike,
megállt a Land Rover mellett, és visszanézett a kávézó felé. Az ő BMW-je
még ötven méterrel előrébb parkolt. Szívott egyet a cigarettájából, és
elfintorodott. – Azért, tudja… van ebben egy kis adalék Talbot rohadt
jegyzetfüzetéhez. Ha lefejtjük róla a sok okkult baromságot, hát igaza volt,
nem? Wilma tényleg eltitkolt előle dolgokat. Elég sok mindent.

– Nekem is ez jutott eszembe – bólintott Robin.



– Ugye tudja, hogy ez a fenyegető levél az első tárgyi bizonyíték, amit
sikerült találnunk?

– Igen – pillantott az órájára Robin. – Mikor indul Truróba?
Strike nem válaszolt. Robin felnézett rá, és látta, hogy az utca túloldalán

lévő park felé bámul meredten, és ő is odafordult, hogy vajon mi érdekli
ennyire, de csak egy pár játszadozó West Highland terriert látott, meg a
gazdájukat, egy férfit, aki két pórázt lóbálva sétált mellettük.

– Cormoran?
Strike mintha nagyon messziről tért volna vissza hozzá.
– Tessék? – kérdezte. – Ja. Nem, csak éppen…
Fintorogva visszanézett megint a kávézó felé.
– Csak elgondolkodtam. De mindegy, szerintem kezdek Talbotosodni.

Jelentést látok teljesen véletlen dolgokban.
– Milyen véletlen dolgokban?
De Strike nem felelt, és ekkor kinyílt a kávézó ajtaja, és kiléptek rajta a

Bayliss nővérek, kabátban.
– Mennünk kéne – mondta Strike. – Most már biztos látni sem akarnak

minket. Akkor hétfőn találkozunk. És szóljon, ha talál valami érdekeset Betty
Fullerről!
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E fájdalom nem volt számára új,
nem is fájt már, hisz megszokhatta rég,

milyen szeretni viszonzatlanul.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Rándult egyet a vonat: az alvó Strike feje oldalra billent, és beleütközött a
hideg ablakba. Ébredezve kifolyt nyálat érzett az állán. A kabátja ujjával
letörölte, és körbenézett. A vele szemben ülő idős házaspár udvariasan a
könyvébe mélyedt, de a kocsi másik oldalán négy tizenéves némán
rángatózott a nevetéstől, gondosan nem nézve rá. Ám a válluk remegett,
ahogy túlzott érdeklődéssel a mezőt szemlélték az ablakon át. Úgy vette ki,
hangosan horkolt, tátott szájjal, mert most kellemetlenül ki volt száradva a
szája. Az órájára nézett, és látta, hogy legalább két órát aludt.

A skót kockás termoszáért nyúlt, ami ott állt az asztalkán előtte. Korábban
kiöblítette, és a McDonald’sban újra megtöltötte, most pedig töltött magának
egy fekete kávét, a tizenévesek meg tovább fulladoztak-harákoltak a
nevetéstől. Nyilván komikusan furának, öregnek látták, a horkolását is, a skót
kockás termoszát is, de mivel Strike már egy éve utazgatott bizonytalan
vasúti kocsikban, megtanulta, hogy minél kevesebbszer próbál a büfékocsiba
átmenni a műlábán, annál jobb. Megivott egy csészényi műanyagízű kávét,
aztán megint elhelyezkedett kényelmesen, karba tett kézzel, és nézte a
mellettük elsuhanó mezőket, rajtuk az elektromos vezetékek hatalmas
oszlopait, a lapos, fehér felhőt, amelynek halványzöld ragyogást kölcsönzött
az ablakon a kosz. A tájat csak félig-meddig látta, figyelme befelé fordult,
arra a fura gondolatra, amely a Bayliss nővérekkel való beszélgetés után
jutott eszébe.

Persze lehet, hogy csupán a túlterhelt agya lát kapcsolatot egyszerű
véletlenek között. Megvizsgálta erről, arról, átgondolta különböző



nézőpontokból, míg végül ásított egyet, óvatosan átaraszolt a mellette lévő
üres ülésre, aztán nagy nehezen állóhelyzetbe tornázta fel magát a folyosón,
hogy elérje a fenti csomagtartón lévő málhazsákját. Mellette egy Waitrose-os
bevásárlószatyor hevert, mert útban a Paddington pályaudvar felé betért egy
szupermarketbe, és vett három húsvéti tojást az unokaöccseinek – vagyis
pontosabban három csoki sündisznót („Erdei barátok”), mert ezek viszonylag
könnyen szállíthatónak tűntek. Ahogy most a málhazsákjában kotorászott A
Paradise Park démonát keresve, véletlenül lelökte a szatyrot. A legfelső
sündisznó ki is esett, ösztönösen utánanyúlt, hogy elkapja, de a mozdulattal
csak megint felütötte a levegőbe. A doboz pattant egyet a szemben ülő idős
asszony ülésének támláján, aki meglepetésében felsikított; a sündisznós
doboz leesett a földre.

A tizenévesek, akiknek Strike szándékolatlanul is egyszemélyes kabarét
adott elő, most már nyíltan fuldokoltak, sírtak a nevetéstől. Csak amikor
ügyetlenül lehajolt az immár megrepedt csoki sündisznó dobozáért, egyik
kezével a gyerekek asztalán stabilizálva magát, akkor figyelt fel az egyik lány
a fémrúdra, amely a jobb bokáját pótolta. Strike tudta is, hogy meglátta, mert
hirtelen elhallgatott a nevetés, és eszeveszett sutyorgás kezdődött a barátok
között. Lihegve, leizzadva, immár annak tudatában, hogy az egész kocsi őt
nézi, Strike visszarakta az összetört sündisznót a szatyorba, megkereste A
Paradise Park démonát a málhazsákjában, aztán még mindig verejtékezve,
de a tizenévesek leesett állú döbbenetében gonoszul örömét lelve
visszacsusszant az ülésére az ablak mellett.

Egy kicsit lapozgatott a fejezetet keresve, amit újra akart olvasni, és végül
meg is találta a könyv kétharmadánál. A címe „Elfogás” volt.
 

Mindeddig Creed biztonságának kulcsa az volt, hogy jó viszonyt
tartott fenn a főbérlőjével. Maga Violet is azt mondja, ismeretségük
első öt évében semmiképp sem hitte volna „Denről”, akit
magányos, finom léleknek tartott, aki kedveli az együtt éneklős
estéket, és aki valószínűleg meleg, hogy bárkinek is ártani tudna.

Csakhogy Creedet kezdte bosszantani, mennyi energiát kell
Violetre fordítania. Korábban csak akkor drogozta be, amikor
csontokat készült porrá törni az alagsorban, vagy éjjel egy holttestet
kellett átraknia a furgonba; most már pusztán azért is barbiturátokat
kevert a gin-narancsaiba, hogy ne kelljen elviselnie a társaságát.

A viselkedése is megváltozott Violettel. Kezdett „gonoszkodni”



vele, „megjegyzéseket tenni, amelyekre semmi szükség nem volt,
gonosz dolgokat mondani, kinevetni, mert nem jól használtam
szavakat meg ilyesmi, úgy bánni velem, mintha ostoba lennék, és
ilyet korábban sosem csinált”.

„Emlékszem, egyszer, amikor meséltem neki a házról, amit a
bátyám vett, amikor nyugdíjba ment – vidéki házikó, minden
nagyon szép körülötte, és mondtam neki: hát látnod kellett volna
azt a kertet, a rózsáit meg a pavillont… és Dennis kinevetett,
bizony, sőt, kigúnyolt, mer’ hogy rosszul mondtam. Pavillon, azt
mondtam, ő meg, hát sose felejtem el: hogy ne használj szavakat,
ha nem tudod kimondani őket, csak hülyének néznek!”

„Hát ez fájt nekem. Addig nem ismertem ezt a gonosz oldalát.
Azt tudtam, hogy okos, mer’ hogy mindennap megcsiná’ta a
keresztrejtvényt a Timesba’. A Legyen maga is milliomosba’ is
mindig tudta a válaszokat, amikor néztük együtt, de rajtam addig
nem gúnyolódott.”

„Aztán egy este elkezdett a végrendeletemről beszélni. Hogy
tudni szeretné, kire fogom hagyni a házat. Hát épp csak azt nem
mondta, hogy hagyjam má’ rá.”

„És ez nem tetszett. Nem voltam én öreg, nem gondoltam, hogy
bármikó’ a közeljövőbe’ meghalok. Inkább másró’ kezdtem
beszélni, de néhány nappal később este megin’ előjött ezzel.
Mondom neki: figyelj má’, mit gondolsz, milyen érzés ez nekem,
Dennis, hogy te így beszélsz, mintha má’ fél lábbal a sírba’ lennék?
Kezdem azt gondolni, hogy te meg akarol szabadulni tőlem!”

„Erre megint ilyen fellengzősen azt felelte, hogy nekem könnyű,
de neki nincs semmije se, nem biztosítja semmi, és mi van, ha majd
utcára teszi, akire a házat hagyom? Azzal kiszaladt. Később
kibékültünk, de azér’ rossz emlék maradt.”

A meggondolatlanság csúcsa lett volna Creedtől, ha ráveszi
Violetet, módosítsa a végrendeletét, aztán megöli. Azon túl, hogy
nyilvánvaló indítéka volt, azt is kockáztatta volna ezzel, hogy a
rendőrség behatol az alagsorba, ahol legalább öt nő maradványait
és személyes tárgyait rejtegette. Csakhogy ekkorra Creed úgy
érezte, rajta nem fog semmi, az elbizakodottsága minden határon
túlment. Elkezdett minden eddiginél nagyobb mennyiségben
gyógyszereket is felhalmozni, és így több utcai dílerrel is



kapcsolatba került. Ezzel pedig egyre többen lettek, akik
felismerhették.

Az egyik új gyógyszeres kapcsolata Michael Cleat volt, aki egy
gyógyszergyári ismerőse által lopott barbiturátokat árult. Cleat
később vádalkut kötött a rendőrséggel, hogy tanúskodjon a gyilkos
perében. Azt vallotta, hogy Creed megkérdezte tőle, nem tudna-e
az ismerőse egy orvosi recepttömböt szerezni. A rendőrök arra
gyanakodtak, Creed remélte, ha recepteket hamisít Violet nevére,
az majd megmagyarázza, honnan volt elég gyógyszere a
túladagoláshoz…

 
A kávé dacára Strike-nak megint kezdett leragadni a szeme. További néhány
perc után a feje oldalra billent, és a könyv kiesett az elernyedt ujjai közül.

Amikor legközelebb felébredt, kint korallosan rózsaszín volt az ég, a
nevetgélő tizenévesek eltűntek, és már csak tízpercnyire jártak Trurótól. Úgy
el volt gémberedve mindene, mint még soha, és legkevésbé sem volt kedve a
családi összejövetelhez sem. Csak akkor lett kicsit jobb kedve, amikor
meglátta a peronon a rá váró Dave Polwortht. Kicsit zörgött a szatyor a csoki
sündisznókkal, ahogy Strike nagy nehezen lekászálódott a vonatról. El ne
felejtse, hogy amelyik összetört, azt adja Luke-nak.

– Minden oké, Diddy? – köszöntötte Polworth, aztán kezet ráztak, és meg
is lapogatták egymás hátát, bár Strike Waitrose-os szatyra akadályozta az
ölelést.

– Köszi, hogy kijöttél értem, Cimbi, nagyon értékelem.
Polworth Dacia Dusterével mentek át St. Mawesba, és közben

megbeszélték a másnapi terveket. Dave-et és családját is meghívták a hamvak
tengerbe szórására, Kerenzával, a Macmillan-ápolónővel együtt.

– …de amúgy meg nem is igazán „szétszórás” lesz – mondta épp
Polworth, és miközben a kis utacskákon hajtottak, és a nap épp izzó szénné
lényegült át a láthatáron. – Inkább „elúsztatás”.

– Hogyhogy?
– Lucy szerzett egy urnát – mesélte Dave –, vízben oldódó, textil és agyag.

Tegnap este mutatta. Hogy úgy néz ki, mint valami virág. Belerakod a
hamvakat, és szépen elbukdácsol, aztán meg feloldja a víz.

– Kedves ötlet – mondta Strike.
– És segít elkerülni a hülye malőröket – folytatta gyakorlatiasan Polworth.

– Emlékszel te Ian Restarickra, még a suliból? A nagyapja azt szerette volna,



ha a Land’s Endnél szórják szét a hamvait. De a hülye barmok akkora
szélben próbálták, hogy rögtön vissza is kapták az öreget a pofájukba.
Restarick azt mesélte, hogy még hetekkel később is hamut fújt ki az orrából.

Strike nevetett, és közben érezte, hogy rezeg a telefonja a zsebében.
Előhúzta, remélve, hogy Robin írt, talán épp azzal, hogy máris megtalálta
Betty Fullert. Helyette azonban egy ismeretlen számot látott.
 

Azért utáltalak annyira, amennyire, mert olyan nagyon szerettelek. Az én szerelmem sosem ért
véget, de a tiéd igen. Kimerült. Kimerítettem

 
Polworth még mindig beszélt, de Strike már nem figyelt rá. Többször is
elolvasta az üzenetet, és kicsit el is fintorodott, aztán zsebre vágta a telefont,
és igyekezett odafigyelni a barátja sztorijaira.

Tednél aztán ujjongva üdvözölték, a nagybátyja, Lucy és Jack is a nyakába
borult. Strike igyekezett úgy kinézni, mint aki örül, hogy itt lehet, hiába volt
halálosan kimerült – ráadásul jól tudta, hogy úgyis csak akkor alhat, ha már
mindenki más lefeküdt. Lucy tésztát főzött, és amikor épp nem mindenki más
szükségleteivel foglalkozott, vagy épp Luke-ot szidta le, mert belerúgott
Adambe, vagy csak piszkálta az ételt a tányérján, akkor mintha folyamatosan
a sírással küszködött volna.

– Annyira fura, hát nem? – suttogta oda a bátyjának vacsora után, amikor
Greg ragaszkodott hozzá, hogy a fiúkkal ők szedjék le az asztalt. – Hogy itt
vagyunk nélküle! – És szinte szünet nélkül folytatta is: – Úgy döntöttünk,
hogy délelőtt csináljuk ezt a hamvas dolgot, mert úgy néz ki, jó idő lesz,
aztán meg visszajövünk ide húsvéti ebédre.

– Remekül hangzik – felelte Strike.
Tudta, micsoda jelentőséget tulajdonít Lucy a szervezésnek, a terveknek,

annak, hogy minden „rendesen” legyen megcsinálva. Most elő is szedte az
urnát, és megint megcsodálta a stilizált fehér liliomot. Ted már bele is tette
Joan hamvait.

– Nagyon szép. Joannak nagyon tetszett volna – mondta Strike, bár
fogalma sem volt, így van-e.

– És vettem mindenkinek egy szál rózsaszín rózsát, hogy bedobhassuk vele
a vízbe – tette hozzá Lucy, és megint kicsordultak a könnyei.

– Szép gondolat – nyugtázta Strike, és elnyomott egy ásítást. Igazából csak
le akart zuhanyozni, aztán leheverni és aludni. – Nagyon kösz, hogy ezt mind
elintézted, Luce. Ja, és hoztam húsvéti tojást a fiúknak, hová tegyem?

– Tedd a konyhába. És nem felejtettél el hozni Roznak és Melnek is?



– Kinek?
– Hát Dave és Penny lányainak, ők is jönnek holnap!
A picsába már.
– Hát nem gondoltam, hogy…
– Jaj, Stick! – nézett rá Lucy. – Hát nem te vagy a keresztapjuk?
– Dehogy vagyok! – válaszolt Strike, és megtett mindent, hogy ne tűnjön

türelmetlennek. – De mindegy, holnap akkor majd kiugrom a boltba, és
veszek még.

Később, amikor végre egyedül maradt a sötét nappaliban, a kanapén
hevert, amellyel oly közeli ismeretséget kötött az utóbbi egy év alatt, a
műlába pedig a dohányzóasztalnak támasztva állt, megint ránézett a
telefonjára. Örömmel látta, hogy nem jött több üzenet az ismeretlen számról,
és amilyen kimerült volt, sikerült is hamar elaludnia.

Csakhogy nem sokkal hajnali négy előtt megcsörrent a telefonja. Mély
álmából felriadva Strike csak kapkodott utána, meglátta az időt, és a füléhez
emelte.

– Haló!
Hosszú csend következett, bár a vonal másik végéről levegővételt hallott.
– Ki az? – kérdezte, bár gyanította, mi lesz a válasz.
– Bluey… – jött a rettentő halk suttogás –, én vagyok!
– Hajnali négy óra van, Charlotte!
– Tudom – suttogta a lány, aztán Strike valami olyasmit hallott, ami

lehetett nevetés, de akár zokogás is. Fura volt a hanga, az is lehet, hogy
mániás epizódban volt. Strike bámult fel a sötét mennyezetre, a nagynénje
hamvai alig néhány méterre álltak tőle.

– Hol vagy?
– A pokolban.
– Charlotte…
De a lány letette.
Strike a saját szíve vészjóslóan hangos dobogását is hallotta: mint egy

üstdob egy barlangban. Vörös izzással villant át rajta a pánik és a rettegés.
Mégis, mennyi újabb terhet kell még a vállára vennie? Nem fizetett meg

eléggé, nem adott eleget, nem áldozott fel eleget – nem szeretett vajon eleget?
Joan olyan közelinek tűnt most itt, a saját nappalijának sötétjében, a
dísztányérai, szárazvirágai között, közelebb még a földi maradványainál is
abban a nevetséges fehér liliomban, ami annyira aprócskának és
jelentéktelennek fog kinézni, ahogy tovabukdácsol a hatalmas tengeren –



mint egy eldobott papírtányér. Ahogy ott feküdt, mintha megint hallotta
volna Joan utolsó szavait: „jó ember vagy… segítesz másokon… büszke
vagyok rád…”

Charlotte ugyanarról az ismeretlen számról hívta, amelyről korábban az
üzenete is érkezett. Strike kimerült agya most áttekintette az ismert tényeket,
azaz hogy Charlotte-nak voltak a múltban öngyilkossági kísérletei, hogy
házas és gyerekei vannak, és hogy nemrég egy pszichiátriai intézménybe
került. Eszébe jutott a hetekkel ezelőtti elhatározása, hogy felhívja a férjét, ha
újabb önpusztításra utaló üzeneteket kap, de hát Jago Ross nyilván nincs bent
a kereskedelmi bankjában hajnali négykor, húsvét hétvégén. Eltűnődött,
vajon kegyetlenség vagy segítség lenne nem reagálni a hívásra, és hogy vajon
utána, ha nem reagál, hogy érezné magát, ha megtudná, a lány bevett egy
csomó gyógyszert. Nagyon hosszú tíz perc után, amelyben félig arra
számított, hogy Charlotte megint hívni fogja, Strike felült, és elkezdett írni
egy üzenetet.
 

Cornwallban vagyok. Most halt meg a nagynéném. Ha segítségre van szükséged, nem én vagyok a
megfelelő ember. Ha egyedül vagy, keress valakit, és mondd el neki, mit érzel.

 
A legborzasztóbb az volt, hogy milyen jól ismerték ők egymást Charlotte-tal.
Strike tudta, mennyire nyomorultul szánalmasnak, képmutatónak gondolná a
lány ezt a semmitmondó választ. Tudná, hogy van még benne egy kis rész (a
határozott tartózkodás összezsugorította, de nem irtotta ki belőle soha), amely
érzi azt a rántást vissza hozzá, különösen ilyen vészhelyzetben, és nem is
csak azért, mert Strike évekig felelősnek érezte magát a lány boldogságáért,
hanem mert sosem tudta elfelejteni, amikor Charlotte jött el hozzá életének
legrosszabb pillanataiban, amikor egy kórházi ágyon hevert frissen amputált
lábbal, és azon tűnődött, ugyan miféle élet lehetséges még az ő számára. Jól
emlékezett rá, ahogy megjelent az ajtóban: a legeslegszebb nő, akit valaha
látott, és az végigvonul a kórtermen az ágyához, és szó nélkül szájon
csókolja, és ez volt az a pillanat, nem más, amikor tudta, hogy az élet
folytatódni fog, hogy szépséggel és örömmel teli, ragyogó pillanatok jönnek
még, hogy már nincs egyedül, és hogy a hiányzó lába egyáltalán nem érdekli
a nőt, akit úgysem tudott elfelejteni.

Ahogy ott ült a sötétben, a kimerültségtől szokatlanul még fázott is,
hozzáírt két szót az üzenethez:
 

Jobb lesz
 



– aztán elküldte. Ezután visszafeküdt, és várta, hogy megint rezegni kezdjen a
telefonja, de az néma maradt, Strike pedig végül megint elaludt.

Elkerülhetetlen volt, hogy arra ébredjen, ahogy Luke beront a nappaliba.
Amíg a fiú csörömpölését hallgatta a konyhában, Strike a telefonjáért nyúlt,
és megnézte a kijelzőt. Charlotte még két üzenetet küldött, az egyiket egy
órája, a másikat fél órával később.
 

Bluey nagyon sajnálom a nagynénédet. ez az, amelyikkel találkoztam is?
 
És amikor Strike nem válaszolt erre:
 

Én szerinted gonosz vagyok? Jago szerint igen. Régebben azt gondoltam, nem lehetek az, mert te
szeretsz

 
De akkor legalább életben van. Strike satuszerű szorítással a gyomrában
felült, felcsatolta a műlábát, és megpróbálta kizárni a lányt a gondolataiból.

A reggeli nem volt kimondottan pihentető. Úgy tele volt az asztal húsvéti
tojásokkal, hogy valami rajzfilmfészeknek nézett ki. Strike az ölében tartotta
a tányérját, úgy evett. Lucy hozott neki és Tednek is egy-egy tojást, és Strike
most döbbent rá, hogy ezek szerint neki is kellett volna hoznia egyet a
húgának. A három fiú előtt imbolygó tornyokban álltak a tojások.

– Egy süninek mi köze a húsvéthoz? – kérdezte Adam Strike-ot, kezében a
nagybátyja ajándékával.

– Hát a húsvét az tavasz, nem? – szólalt meg Ted az asztal másik végéről.
– Akkor ébrednek fel az állatkák a téli álmukból!

– Az enyém el van törve! – rázta a dobozt Luke.
– Micsoda pech! – jegyezte meg Strike, Lucy pedig szigorú pillantást

vetett rá.
Lucy nagyon feszült volt, folyton rászólt a fiúkra, hogy a telefonjukat

nézegették reggeli közben, Strike-ra is dühösen nézett, amikor ő is elővette az
övét, folyton az ablakra villant a tekintete, hogy milyen idő van. Strike örült
is, hogy van indoka kiugrani húsvéti tojást venni Polworth lányainak, de alig
tett meg tíz métert a lejtős úton, kezében cigarettával, amikor a Daciában
megállt mellette az egész Polworth család. Strike halkan elmondta Dave-nek,
hová is indult, de az leintette:

– Hagyd már a picsába, van otthon egy évre elég csokijuk. Tényleg hagyd!
Tizenegykor aztán, miután betették a sütőbe a báránycombot, és

beállították az időzítőt, megmondták Luke-nak, hogy nem, nem hozhatja fel a
hajóra az iPadjét, és egyszer visszamentek a házba, mert Polworthék kisebbik



lányának pisilnie kellett, bár indulás előtt állította, hogy nem kell, a társaság
végül sikeresen leért a kikötőbe. Ott találkoztak Kerenzával, az ápolónővel,
és együtt felszálltak Ted régi vitorlás hajójára, a Jowanetre.

Strike valaha a nagybátyja büszke segítője volt ezen a hajón, de most már
nem tudott elég jól egyensúlyozni sem a vitorla, sem a kormánylapát
kezeléséhez. Ott ült a nőkkel és a gyerekekkel, de legalább a vászonnak
feszülő szél zajában úgysem lehetett volna beszélgetni. Ted utasításokat
kiabált Polworthnek és Jacknek. Luke csokit evett, a szeme összeszűkült a
szél miatt; a Polworth lányok dideregve bújtak az anyjukhoz, aki átölelte
mindkettőjüket. Lucynek könnyek csorogtak az arcán, az ölében a lapos,
fehér urna. Mellette Kerenza egy csokor celofánba csomagolt sötét rózsaszín
rózsát tartott, és Gregnek és Polworthnek kellett a gyerekekre kiabálni,
nehogy fejbe csapja őket a vitorlarúd, ahogy megkerülték a félszigetet,
melyen ott állt a St. Mawes-i kastély.

A tenger felszíne pillanatról pillanatra változott, hol zsályazöld és szürke,
hullámzó sík volt, hol pedig gyémántragyogású szikrákból font háló. Az ózon
illata ugyanolyan ismerősen, megnyugtatóan hatott Strike-ra, mint a söré.
Épp arra gondolt, mennyire örül neki, hogy Joan ezt választotta, és nem a
szárazföldi sírt, amikor érezte, hogy a belső zsebében rezegni kezd a
telefonja. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy elolvassa, mit írt
Charlotte (abban már biztos volt, hogy ő lesz az). Előhúzta a készüléket, és
elolvasta az üzenetet.
 

Azt hittem visszajössz azt hittem megakadályozod h hozzámenjek nem hittem h hagyod h
megtegyem

 
Visszarakta a zsebébe a telefont. Luke őt figyelte, és Strike szinte látta, ahogy
felmerül benne megkérdezni, Cormoran bácsi miért nézegetheti a telefonját,
amikor ő meg nem hozhatta el az iPadet; de Strike pillantásától aztán mintha
meggondolta volna magát, és inkább csak bekapott még egy darab csokit.

Mintha valami kényszeredett érzés lett volna úrrá mindenkin, még Luke-on
is, amikor Ted a szélbe fordította a hajót és lassan megállította. A vitorla
hangosan lobogott a szélben, és a St. Mawes-i kastély már csak homokvár
méretűnek látszott a távolban. Kerenza kiosztotta a rózsákat, mindenki kapott
egy szálat, a csokor maradékát pedig Ted örökké napbarnított kezébe nyomta.
Nem szólt senki, mégsem érződött súlytalannak a pillanat. A feje fölött a
dühösen lengő vitorlával Ted lehajolt a hajó oldalánál, és halkan búcsút
mormolva óvatosan a vízre tette az urnát; és ez a dolog, amiről Strike azt



hitte, szánalmasan és giccsesen fog kinézni, most pont attól lett szívhez szóló
és furán nagyszerű is, hogy milyen aprónak látszott, milyen elszántan
bukdácsolt az óceánon. Joan Nancarrow földi maradványai így hamarosan
elmerülnek a vízben, és csak a rózsák, amelyeket egyenként mindenki
bedobott az urna után, mutatják majd, hol süllyedt el végleg.

Strike átkarolta Lucyt, az meg a vállára hajtotta a fejét, úgy vitorláztak
vissza némán a partra. Polworthék idősebbik lánya, Rozwyn, eredetileg a
távolba vesző urna látványától sírta el magát, de aztán már azért zokogott,
mert élvezte a saját bánatát, és az anyja vigasztaló gesztusait. Strike addig
nézte a kis fehér pontot, míg már nem tudta kivenni; ekkor a part felé fordult,
és eszébe jutott a báránycomb, ami otthon vár rájuk.

Megint rezgett a telefonja, alig néhány perccel azután, hogy kiléptek a
szárazföldre. Polworth segített Tednek kikötni a hajót, Strike pedig rágyújtott
egy cigarettára, és hátat fordított a többieknek, hogy elolvashassa az újabb
üzenetet.
 

Úgy akarok meghalni h igazat mondok annyit hazudnak az emberek mindenki hazudik akit csak
ismerek az ilyenben én nemakarok tovább hazudni

 
– Én majd visszasétálok – mondta Lucynek.

– Ne már! – vágta rá rögtön a lány. – Az ebéd már kész lesz és…
– Muszáj lesz még egyet – jelentette ki határozottan Strike, és felmutatta a

cigarettáját a húga helytelenítő arca elé. – Fent találkozunk!
– Menjek veled, Diddy? – kérdezte Polworth. – Penny fel tudja vinni a

lányokat egyedül is.
– Nem kell, köszi, Cimbi – válaszolta Strike. – Úgyis kell egyet

telefonálnom is – tette még hozzá halkan, hogy Lucy meg ne hallja. Már
eközben érezte, hogy megint rezeg a telefonja.

– Viszlát, Corm – köszönt el Kerenza. Szeplős arcán a szokásos kedves
mosoly ült. – Én nem megyek ebédre.

– Remek – felelte Strike. – Vagyis elnézést, úgy értem… köszönjük, hogy
eljött, Kerenza, Joan annyira szerette magát!

Amikor végül Kerenza is beült a Minijébe, és a család autói is elhajtottak,
Strike ismét előkapta a telefonját.
 

Sose felejtsd el h szerettelek viszlát blues x
 
Strike rögtön visszahívta a számot. A hívása néhány csöngés után
hangpostára ment.



– Charlotte, én vagyok! – mondta rá. – Addig foglak csörgetni, amíg fel
nem veszed!

Letette, és megint felhívta a számot. Másodszorra is hangposta jelentkezett.
Strike most elindult gyalog, mert a benne feszülő szorongó izgalom miatt

mindenképpen csinálnia kellett valamit. A kikötő körüli utcákon nem sokan
jártak. A legtöbben épp most ülnek le otthon a húsvéti ebédhez. Újra és újra
próbálkozott, de Charlotte száma nem reagált.

Olyan érzés volt, mintha egyre szorosabbra húznának egy drótot a
koponyája körül. A nyaka már fájt a feszültségtől. Érzelmei másodpercről
másodpercre változtak: tomboló düh, bosszúság, frusztráció, félelem
váltogatták egymást. Charlotte mindig is fantasztikusan tudott mindenkit
manipulálni. Viszont kétszer is csak alig úszta meg az öngyilkossági
kísérleteit.

Lehet, hogy azért nem veszi fel, mert már halott. Lehet, hogy vannak
sportlövész fegyverek a croy-i kastélyban, elvégre a férje családja ott él
generációk óta. A klinikán akadhatnak kemény gyógyszerek, lehet, hogy
azokból gyűjtött össze eleget. Akár az is lehet, hogy borotvapengével állt
neki, ahogy egyszer próbálta egy különösen kemény veszekedésükkor.

Miután tizedszerre is megpróbálta felhívni, Strike megállt, és a korlát fölött
kinézett a szenvtelen tengerre. Nem talált benne vigasztalást, ahogy a víz
kirontott a partra, majd visszahúzódott. A fejében Joanról őrzött emlékek
kergetőztek: hogy micsoda szívóssággal ragaszkodott az élethez! A Charlotte
miatt érzett aggódásba düh is vegyült, hogy a lány meg el akarja dobni
magától.

És akkor megcsörrent a telefonja.
– Hol vagy? – Jóformán kiabált.
– Bluey?
Olyan volt a hangja, mintha részeg lenne, vagy nagyon beszívott volna.
– Hol vagy?
– …montammár – motyogta Charlotte –, Bluey, hánememléksze…
– Charlotte, HOL VAGY?
– Mondtam már, S’monds…
Strike sarkon fordult, és futva, sántikálva elindult visszafelé, amerről jött –

volt egy régimódi piros telefonfülke húsz méterrel visszább, és a szabad
kezével máris aprót keresett a nadrágzsebében.

– A szobádban vagy? Hol vagy?
A telefonfülkében húgyszag volt, a padlón cigarettacsikkek és kosz a sok



ezer iszapos cipőtalptól.
– Látom aeget… Bluey, én annyira…
Tovább motyogott, egyre lassabban véve a levegőt.
– Tudakozó! – jelentkezett egy vidám hang a telefonkagylóban Strike bal

kezében.
– Symonds House, bentlakásos pszichiátriai klinika Kentben!
– Kapcsoljam…?
– Igen, legyen szíves… Charlotte, ott vagy még? Mondj valamit! Hol

vagy?
De a lány nem felelt. A légzése hangos volt, egyre torokhangúbb.
– Symonds House! – szólalt meg egy napfényes női hang a másik fülében.
– Van maguknak egy Charlotte Ross nevű betegük?
– Sajnálom, uram – felelte a recepciós –, de nem adunk ki információt…
– Túladagolta magát valamivel. Épp most hívott fel onnan, és túladagolta

magát. Meg kell keresniük… lehet, hogy kint van, van maguknál park?
– Uram, megkérdezhetem…
– Nézzenek utána, hol van Charlotte Ross, most azonnal, vele beszélek a

másik vonalon, és túladagolta magát!
Hallotta, hogy a nő most valaki máshoz fordul.
– …Mrs. Ross… első emelet, csak nézd meg…
Megint megszólalt a hang, még mindig profi vidámsággal, de már

szorongás is vegyült bele.
– Uram, milyen számról hívja Mrs. Ross? A… a bentlakó betegek nem

tarthatnak maguknál mobiltelefont.
– Szerzett egyet valahonnan! – válaszolta Strike. – Meg egy csomó

gyógyszert is!
A háttérből kiabálást hallott, aztán hangos lábdobogást. Újabb érmét dobott

be a telefonba, de az csak visszaesett alul.
– Bassza meg…
– Uram, meg kell kérnem, hogy ne beszéljen velem ilyen hangon…
– Nem, nem, csak…
A vonal megszakadt. A másik fülében már alig hallotta Charlotte

lélegzetét.
Strike annyi aprót dobált a telefonba, amennyit csak a zsebében talált,

aztán újrahívta a tudakozót. Egy percen belül megint a női hanggal beszélt a
Symonds House-ban.

– Symonds House…



– Megtalálták már? Megszakadt a vonal! Megtalálták?
– Attól félek, nem adhatok infor… – kezdte a kissé zaklatott hang.
– Szerzett valahonnan egy mobilt, és meg akarja ölni magát a maguk

gondjára bízva – vágott közbe Strike –, szóval rohadtul elárulhatja, hogy
meg…

– Uram, kérem, ne kiabáljon velem…
De ekkor távolról férfihangokat hallott a másik fülére szorított telefonban.

Semmi értelme nem volt letenni és újrahívni, Charlotte az előző tíz hívását
sem hallotta. Biztosan lenémította a csörgést.

– ITT VAN! – ordított a telefonba Strike, és a másik vonalban lévő nő
ijedten felsikoltott. – KÖVESSÉK A HANGOMAT, ITT VAN!

Strike csak ordított tovább a telefonba, bár jól tudta, milyen kicsi az esélye,
hogy a keresők meghallják: susogást, recsegést hallott, és már tudta, hogy
Charlotte a szabad ég alatt lehet, valószínűleg fűben vagy bokrok között.

Aztán a mobiljából egy férfihangot hallott:
– A francba, itt van… ITT VAN! Bassza meg… hívjatok mentőt!
– Uram – szólalt meg a halálra rémült nő, amint Strike abbahagyta a

kiabálást –, megkérdezhetem a nevét?
De Strike letette. A maradék aprója csörömpölve esett ki a visszajáró

helyén, és közben hallgatta a két férfit, akik megtalálták Charlotte-ot. Az
egyik a gyógyszer-túladagolás részleteit kiabálta a mentőknek, a másik pedig
a lány nevét szólongatta, és aztán valaki felfigyelt rá, hogy a mellette heverő
telefonon aktív, és kikapcsolta.
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Szerelmesekről oly sok sorscsapást,
és bánatos mesét őríz a dal…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Charlotte közismert szépség és társasági nő volt, elképesztően sok hírességet
ismert, és lázadó, önpusztító múltja is érdeklődésre tartott számot, a
pletykalapok imádták. Természetesen bekerült a hírekbe, hogy mentő vitte el
egy pszichiátriai magánklinikáról.

A bulvárlapokban gazdagon illusztrált sztorik jelentek meg, képekkel
Charlotte-ról tizennégy éves korában (amikor először szökött el a
magániskolából, és a rendőrségnek kellett előkerítenie), tizennyolc éves
korában (karöltve édesapjával, az ismert tévéssel és harmadszor nősült
kemény alkoholistával), huszonegy éves korában (a modellből lett társasági
nő édesanyjával), és harmincnyolc éves korában. Továbbra is ugyanolyan
gyönyörű volt, és a képen üres mosollyal ült tejfelszőke férje mellett,
karjában az ikrekkel, a háttérben ízlésesen berendezett nappali. Senki nem
találhatott róla képet Cormoran Strike-kal, de a tény, hogy valaha együtt
voltak, amit Charlotte gondosan el is hintett a sajtónak, amikor Jago
eljegyezte, biztosította, hogy Strike neve is megjelent minden cikkben.
„Mentővel vitték kórházba”, „régen küzd a függőséggel”, „problémás múltja”
– bár a lapok nem írták le szó szerint, csakis a legnaivabb olvasónak
maradhatott bármi kétsége, hogy Charlotte öngyilkosságot kísérelt meg. A
sztori aztán újabb lendületet kapott, amikor egy neve elhallgatását kérő
„belső forrás” a Symonds House-ból elárulta a sajtónak, hogy a jövendőbeli
Ross vikomtnét „állítólag” az aljnövényzetben hasalva találták meg egy régi
nyári lak épülete mögött.

A rendesebb napilapok cikkei elsősorban a horribilisen drága Symonds
House megkérdőjelezhető módszereiről szóltak: az intézmény (a Telegraph



szerint) „arról híres, hogy a gazdag, jó kapcsolatokkal rendelkező páciensek
folyamodnak hozzá, a legvégső esetben. Vitatott kezeléseik közt megtalálható
a transzkraniális mágneses stimuláció és a pszilocibin nevű hallucinogén
anyag (közismertebb nevén a varázsgomba).” Ezekhez a cikkekhez is
tartoztak jókora képek Charlotte-ról, így Robin, aki suttyomban elolvasta az
összeset, hogy majd utána bűntudatot érezzen miatta, nagyon is tisztában volt
vele, mennyire csoda szép volt mindig is Strike exe.

Strike egyetlen szóval sem említette a dolgot Robinnak, az pedig nem
kérdezett rá. Rendesen Charlotte nevét sem szokták emlegetni az óta a négy
évvel ezelőtti este óta, amikor Robin még mindig csak helyettes titkárnő volt,
és a szörnyen részeg Strike elárulta neki, hogy Charlotte hazudott arról, hogy
terhes tőle. Robin most csak annyit látott, hogy Strike különösen hallgatag
kedvében jött vissza Cornwallból, és bár jól tudta, hogy a nagynénje
hamvainak tengerbe szórása nyilván szomorú esemény volt, azért felmerült
benne a gyanú, hogy a rosszkedvének lehet más oka is.

A társa iránt érzett lojalitásból nem is pletykált az exéről, bár körülötte
mintha mindenki csak erről akart volna beszélni. Egy héttel azután, hogy
Strike visszajött Cornwallból, Robin épp belépett az irodába; eleve bosszús
volt, mert Matthew megint lemondta a békéltetést. Az ajtónyitásra Pat, a
titkárnő, gyorsan megpróbálta eldugni a Daily Mailt, amit Morrisszal közösen
tanulmányoztak nagyban. Amikor látta, hogy Robin jött és nem Strike, Pat a
szokásos károgó nevetésével visszatette az asztalra az újságot.

– Rajtakapott! – kacsintott Robinra Morris. – Látta már ezt a főnök exéről?
Nekem nem a főnököm, hanem a társam, gondolta Robin, de csak annyit

felelt:
– Igen.
– Azért milyen rohadtul kilóg ez a súlycsoportjából! – nézegette a

gyöngyökkel kirakott miniruhás, huszonegy éves Charlotte fotóját Morris. –
Hogy a picsába kerül össze valaki, aki úgy néz ki, mint a főnök, egy ilyennel?

És Robin még otthon sem volt ettől biztonságban. Max arcába lógó haját
rövidre vágták, hogy az exkatonát eljátszhassa, el is kezdték a tévésorozat
forgatását, ezért vidámabb volt, mint amilyennek Robin valaha látta. És
borzasztóan érdekesnek találta, hogy Strike tizenhat éven keresztül együtt
volt Charlotte-tal.

– Én találkoztam vele egyszer – mesélte Robinnak, amikor az feljött a
nappaliba, miután a szobájában órákig kereste az interneten Betty Fuller
nyomát. Az egykori prostituáltat nehezebb volt megtalálni, mint gondolta.



– Tényleg? – Robin akarta, meg nem is akarta hallani a történtet.
– Aha, néhány éve játszottam egy darabban a féltestvérével. Simon

Legardnak hívják, ismeri? Ő volt abban a minisorozatban a gazdasági
válságról, mi is volt a címe? Charlotte eljött egyszer megnézni a darabunkat,
és utána elvitte vacsorázni az egész társaságot. Nekem bejött egyébként,
vicces volt. Ezek közt a flancos lányok közt vannak, akik sokkal
szórakoztatóbbak, mint gondolná az ember.

– Hmm. – Robin próbált nem állást foglalni, és rögtön vissza is ment a
szobájába a teájával.

– Lefogadom, hogy megpróbálta Cormot felhívni előtte! – jegyezte meg
hűvös hangon Ilsa a telefonban, két héttel húsvét után. Ekkorra Robinnak már
türelmes munkával sikerült azonosítani azt a nőt, aki a legnagyobb
valószínűséggel volt azonos a Margot Bamborough eltűnésekor a Skinner
Streeten lakó Betty Fullerrel. Betty most egy otthonban élt a Sans Walkon,
nem messze az eredeti lakásától, Robin pedig másnap délután akart elmenni
hozzá a békéltetés után, amely úgy tűnt, végre tényleg összejön.

Ilsa azért hívta, hogy ehhez sok szerencsét kívánjon. Robin igyekezett nem
gondolni rá, hogy találkoznia kell Matthew-val: magában azt mondogatta,
hogy az egésznek vége lesz néhány óra alatt. De estefelé egyre nehezebb lett
a Betty Fullertől megkérdezendő dolgokra koncentrálnia, és amikor Ilsa
hívása félbeszakította a munkát, először örült neki.

– Mit mond Corm erről az egész Charlotte-os dologról? – kérdezte a
barátnője.

– Semmit – felelte Robin, mert így is volt.
– Hát igen, már sosem beszél Charlotte-ról – mondta erre Ilsa. – Én nem

tudom, meddig bírja még a házassága. Nyilván jó nagy baj lehet. De igazából
én azon is meglepődtem, hogy eddig kihúzta. Csak azért csinálta, hogy
Cormnak visszavágjon.

– Hát, azért szült gyerekeket Jagónak – mutatott rá Robin, de rögtön meg is
bánta. Ilsa épp az előbb mesélte, hogy Nickkel úgy döntöttek, negyedszerre
már nem próbálkoznak a mesterséges megtermékenyítéssel.

– De sosem akart gyereket! – tiltakozott Ilsa. – Ez közös volt bennük
Cormmal. Ez, meg hogy az anyjuk nagyon hasonló. Mindkettő ivott,
drogozott, fűvel-fával lefeküdt, csak az a különbség, hogy Charlotte-é még él.
Szóval akkor nem beszéltél vele erről egyáltalán?

– Nem – mondta Robin, aki egy kicsit még rosszabbul is érezte magát a
beszélgetéstől, mint előtte, Ilsa legjobb szándékának dacára. – Bocs, Ilsa, de



most mennem kéne. Meg kell még csinálnom dolgokat holnapra.
– Nem tudod kivenni a délutánt? Összeülhetnénk kávézni, gondolom, jól

jönne egy kis nyugalom utána. Cormnak sem lenne kifogása, nem?
– Biztosan nem lenne – válaszolta Robin –, de most annyira elfoglaltak

vagyunk, és én épp egy nyomot követek. És különben is, amíg dolgozom,
legalább nem Matthew-n gondolkodom. Dumáljunk inkább hétvégén, ha jó
neked!

Robin rosszul aludt azon az éjjelen. De nem Charlotte jelent meg újra és
újra az álmaiban, hanem Miss Jones, az iroda legújabb ügyfele – mostanra
mindenki felfigyelt rá, hogy úgy odavolt Strike-ért, hogy a nyomozónak meg
kellett kérnie Patet, ne kapcsolja be hozzá a hívásait. Robin még azelőtt
felébredt, hogy az ébresztője megszólalt volna, és nagyon örült neki, hogy
megmenekült a komplikált álomból, amelyben kiderült, hogy Miss Jones
végig Matthew felesége volt, és most Robinnak kellett a szélhámosság vádja
alól tisztáznia magát egy sötét tárgyalóban lévő hosszú, csillogó asztal
végében ülve.

Professzionálisnak és magabiztosnak akart tűnni, ezért fekete nadrágot és
blézert vett fel, bár Matthew nagyon jól tudta, hogy nyomozóként leginkább
csak farmert visel. Még vetett egy utolsó pillantást magára a tükörben,
mielőtt kilépett volna a szobájából. Olyan kimerültnek tűnök, gondolta.
Igyekezett nem is gondolni arra a rengeteg képre Charlotte Rossról, aki csak
nagyon ritkán vett fel nem fekete ruhát, de porcelánfehér szépsége ettől csak
még fényesebben ragyogott. Robin fogta a táskáját, és elindult.

A metróra várva úgy próbálta elterelni a figyelmét a gyomrát facsargató
idegességről, hogy ránézett az e-mailjeire.
 

Kedves Miss Ellacott!
Mint korábban jeleztem, nem kívánok Mr. Strike-on kívül mással találkozni. Ezt legkevésbé sem
szánom lebecsülőnek Önre nézve, de úgy érzem, felszabadultabban tudnék egy férfival beszélni. Sajnos,
jövő hét végétől külföldi szakmai elfoglaltságom miatt nem leszek elérhető. 24-én viszont be tudnék
illeszteni egy találkozót. Ha ez megfelel Mr. Strike-nak, javaslom a Stafford Hotel-beli Amerikai Bárt,
mint diszkrét találkozóhelyet. Kérem, tudassa, elfogadható-e a javaslatom.

Üdvözlettel,
C. B. Oakden

 
Húsz perccel később, amikor Robin feljött a felszínre a Holborn
megállóhelyen, és megint lett térerő, rögtön továbbította is az üzenetet Strike-
nak. Egy kényelmes negyedórája volt még a megbeszélt időpontig, a
közelben pedig rengeteg hely, ahol vehet magának egy kávét; de mielőtt
megtehette volna, csörgött a telefonja. Pat volt az, az irodából.



– Robin? – hallotta az ismerős krákogást. – Nem tudja, merre van
Cormoran? Próbáltam hívni, de nem veszi fel. Itt van az öccse, Al, az
irodában, akar vele beszélni!

– Komolyan? – nézett nagyot Robin. Néhány évvel korábban találkozott
Allal, de jól tudta, hogy nincsenek nagyon közeli kapcsolatban Strike-kal. –
Nem, Pat, nem tudom, merre van. Hagyott neki üzenetet? Biztos épp nem
tudja felvenni.

– Aha, hagytam a hangpostáján – felelte a titkárnő. – Jól van, hát
próbálkozom tovább. Viszlát!

Robin továbbsétált, és el is felejtkezett a kávéról, olyan kíváncsivá tette,
hogy Al megjelent az irodában. Neki nagyon rokonszenves volt a fiú, amikor
annak idején találkoztak, kicsit mintha valami áhítattal nézett volna fel a
bátyjára, és ezt Robin nagyon kedvesnek találta. Al nem nagyon hasonlított
Strike-ra, alacsonyabb volt, a haja egyenes, állkapcsa keskeny, és kicsit
kancsal is volt, amit a híres apjuktól örökölt.

Ahogy Strike családján elmélkedett, befordult a sarkon, és valami rettegő
izgalommal pillantotta meg Matthew-t, aki épp egy taxiból szállt ki. Az
öltönye felett ismeretlen nagykabátot viselt. Felé fordult a feje, és egy
másodpercre egymásra néztek ötven méter távolságból: mint két pisztolyhős,
lövésre készen. Aztán megcsörrent Robin telefonja, ő meg automatikusan
nyúlt is érte, és mire a füléhez emelte és megint felnézett, Matthew már eltűnt
az épületben.

– Haló!
– Hahó! – köszönt Strike. – Megkaptam Oakden e-mailjét. „Külföldi

szakmai elfoglaltság”, hát persze!
Robin az órájára pillantott. Még volt öt perce, és Judith, az ügyvédje sem

érkezett meg. A hideg kőfalnak támaszkodva válaszolt:
– Na igen, én is ezt gondoltam. Beszélt Pattel?
– Nem, miért?
– Al ott van az irodában.
– Milyen Al?
– Az öccse Al.
Rövid szünet következett.
– A picsába már! – mondta aztán Strike, mintha csak kicsúszott volna a

száján.
– Hol van most? – kérdezte Robin.
– Egy barkácsáruházban Chingfordban. A Stoke Newington-i szőke



ismerősünk bevásárol.
– Mit vesz?
– Farostlemezt és habszivacsot, kezdetnek – felelte Strike. – Az a pasas

Ravaszdi konditerméből, ő segít neki. És maga merre van?
– Matthew ügyvédjének az irodája előtt. Most van délelőtt a békéltetés –

mondta Robin.
– Affrancba! – tört ki Strike-ból. – Elfelejtettem. Hát sok szerencsét!

Figyeljen csak… nyugodtan menjen haza délután, ha…
– Nem akarok hazamenni – felelte Robin. Épp meglátta Judithot, még

messzebb volt az utcán, de fürge léptekkel közeledett egy piros kabátban. –
El akarok menni utána Betty Fullerhez. Most mennem kell, Cormoran,
később beszélünk!

Letette, és ellépett a faltól, hogy üdvözölje Judithot. Az ügyvédnő szélesen
mosolygott rá.

– Jól van? – érdeklődött, és megpaskolta Robin karját azzal a kezével,
amelyben nem az aktatáskát szorongatta. – Minden rendben lesz! Majd én
beszélek.

– Rendben – hagyta rá Robin, és amilyen kedvesen csak tudott,
visszamosolygott rá.

Együtt felmentek a lépcsőn, és egy kis fogadóhelyiségbe érkeztek, ahol
egy köpcös, öltönyös férfi várta őket hanyag mosollyal és Julius Caesarra
emlékeztető frizurával. Rögtön nyújtotta a kezét Judithnak.

– Ms. Cobbs? Andrew Shenstone. Ön pedig Ms. Ellacott? Örvendek!
Robinnak egy ideig még sajgott a keze a kézfogásától. Az ügyvéd és Judith

előtte léptek be a nagy kétszárnyú ajtón; a londoni forgalomról beszélgettek,
ő pedig ment utánuk, kiszáradt szájjal és olyan érzéssel, mintha a szülei után
kullogó gyerek lenne. Egy sötét folyosóra érve rövidesen balra fordultak egy
ovális asztallal és elnyűtt kék szőnyeggel felszerelt kis tárgyalóba. Ott ült
bent Matthew egyedül, még mindig a nagykabátjában. Kicsit felegyenesedett
a székben, ahogy beléptek. Robin egyenesen a szemébe nézve ült le, átlósan
pont szemben vele. Meglepetésére Matthew azonnal elkapta róla a szemét.
Robin eddig úgy képzelte el, majd olyan dühös arckifejezéssel fog ott ülni,
ahogy a szája körül olyan fura kutyaorrszerűen elfehéredik az arca, mint a
házasságuk vége felé, a veszekedéseikkor.

– Nos tehát – kezdte Andrew Shenstone újabb mosollyal, Judith Cobbs
pedig kinyitotta a magával hozott dossziét. Az ügyvéd előtt bőr irattartó
hevert az asztalon, becsukva. – Az ön ügyfelének álláspontja változatlanul az,



amit a 14-én keltezett levelében hozott tudomásunkra, így van, Judith?
– Így van – felelte Judith, vastag, fekete keretes szemüvegével az orra

hegyén, ahogy az említett levél másolatát tanulmányozta. – Ms. Ellacott
készséggel lemond minden követelésről az ön ügyfelével szemben, kivéve
annak az összegnek a vonatkozásában, amely a lakás eladásából származik,
a…

A Hastings Roadon, gondolta Robin. Eszébe jutott, milyen volt, amikor
beköltöztek a szűkös kis lakásba Matthew-val, izgatottan hurcolták be a rövid
kerti úton a szobanövényeket, könyveket tartalmazó dobozokat, Matthew
pedig rögtön bedugta a kávégépet, amely az egyik első közös szerzeményük
volt, és az ágyon ott ült a puha plüsselefánt, amelyet Robin réges-rég kapott a
fiútól.

– …a Hastings Roadon, igen – találta meg Judith is az utca nevét a
levélben –, amelyből ügyfelem tízezer fontra tart igényt, amelyet annak
idején a szülei adtak a lakás megvásárlásához.

– Tízezer – ismételte Andrew Shenstone. Matthew-val egymásra is néztek.
– Ezt elfogadhatónak tartjuk.

– Elfogadhatónak tartják? – nézett fel Judith Cobbs, éppoly meglepetten,
mint Robin.

– Ügyfelem körülményei megváltoztak – mondta Shenstone. – Elsődleges
szempontja most az, hogy a lehető leggyorsabban lezáruljon a válóper, ezt, ha
jól emlékszem, az ön ügyfele is szorgalmazta, a tízezer font kérdésétől
eltekintve. Természetesen… – tette hozzá – már majdnem elértük a szükséges
két évet is, így tehát…

Judith Robinra pillantott, aki még mindig kiszáradt szájjal bólintott.
– Akkor, azt hiszem, ma le is zárhatjuk az ügyet. Nagyon remek! – mondta

Andrew Shenstone elégedetten, és lehetetlen volt nem úgy érteni, hogy most
önmagát dicsérte meg. – Bátorkodtam megírni egy…

Az irattartóját kinyitva megfordította a csillogó tetejű asztalon, és odatolta
Judith elé, aki gondosan átolvasta a benne lévő dokumentumot.

– Igen – mondta végül, és továbbtolta Robin elé, aki megtudta belőle, hogy
Matthew az aláírástól számított hét napon belül átutalja neki a pénzt. – Jó
lesz? – kérdezte Judith halkabban.

– Igen – bólintott Robin kissé kábán.
Mégis, mi értelme volt iderángatni őt, gondolta. Ez volt az utolsó

hatalomfitogtatás, vagy Matthew csak ma reggel döntötte el, hogy ennyi lesz?
Nyúlt a táskájába, de Judith már nyújtotta is neki a saját töltőtollát, így elvette



tőle, és aláírta a dokumentumot. Az ügyvédnő visszacsúsztatta Andrew
Shenstone elé, aki továbbadta Matthew-nak, és a fiú is sietve aláfirkantotta a
nevét. Utána felpillantott Robinra, majd megint gyorsan elkapta a tekintetét,
és a lány ebben a pillanatban már tudta, mi történt, tudta, miért ment bele
Matthew, hogy megadja neki, amit akar.

– Nagyon remek – mondta Andrew Shenstone ismét, húsos kezével az
asztalra csapott, és felnevetett. – Nos, ez rövid és velős volt, hát nem? Akkor
ezzel…?

– Igen – nevetett egy kicsit Judith is –, azt hiszem, ezzel végeztünk!
Matthew és Robin is felálltak, úgy nézték, ahogy az ügyvédeik összeszedik

a dolgaikat, és Judith a kabátját is felveszi. Robin a történtek hatására
jóformán azt sem tudta, hol van; megint az az érzése támadt, mintha gyerek
lenne a szüleivel, aki nem tudja, hogyan lépjen ki a helyzetből, úgy várta,
hogy az ügyvédek elengedjék végre.

Andrew Shenstone kinyitotta neki az ajtót. Robin kilépett a folyosóra, és a
fogadóhelyiség felé indult. A háta mögött az ügyvédek ismét a forgalomról
beszélgettek. Amikor az előtérben megálltak, hogy elköszönjenek, Matthew
csak röviden megköszönte Shenstone-nak, majd Robin mellett ellépve ment
is tovább egyenesen ki az utcára.

Robin megvárta, amíg Andrew Shenstone-t elnyeli az épület, csak aztán
fordult Judithhoz.

– Nagyon köszönöm! – mondta neki.
– Nos, én nem sokat tettem ma, nem? – nevetett az ügyvédnő. – De a

békéltetés gyakran észhez téríti a feleket, láttam már ilyet. Sokkal nehezebb
igazolni a tetteinket, ha ott ülünk együtt, tárgyilagos megfigyelők
társaságában.

Kezet ráztak, aztán Robin is kilépett a tavaszi szellőbe, amely a szájába
fújta a haját. Egy kicsit nyugtalannak érezte magát. Tízezer font! Felajánlotta,
hogy visszaadja a szüleinek, mert tudta, hogy csak nehezen tudtak annyit adni
ők is, mint Matthew szülei, de azt felelték, hogy tartsa csak meg. Ki kell majd
fizetnie persze Judith számláját, de a maradék jó lesz tartaléknak, még talán
annak is a kezdete lehet, hogy idővel saját lakást vehessen.

Befordult a sarkon, és rögtön előtte, a járda szélén, taxit keresve felemelt
kézzel ott állt Matthew.

Ahogy meglátta Robint, egy pillanatra mozdulatlanná dermedt: a keze
továbbra is a levegőben, de a taxi, amelyet le akart inteni, tíz méterrel előtte
állt meg, és egy ott várakozó párt vett fel.



– Sarah terhes, ugye? – szegezte neki Robin.
A fiú lenézett rá. Nem volt olyan magas, mint Strike, de ugyanolyan

jóképű, mint tizenhét évesen, amikor először hívta el randizni.
– Aha – felelte, majd kis habozás után hozzátette: – Véletlen volt.
Persze, véletlen, gondolta Robin. Sarah mindig is tudta, hogy szerezze

meg, amit akar. Robin most értette meg végre, micsoda távlatban
gondolkodott Sarah: mindig ott sündörgött, nevetgélve, flörtölve, elfogadva,
hogy csak Matthew legjobb barátja, mert így a közelében maradhatott. Aztán
ahogy kezdett szorítani a fogáson, de Matthew azzal fenyegette, hogy kisiklik
a kezéből, ott volt az a gyémánt fülbevaló Robin ágyában, most meg valami
még értékesebb, a terhesség – ezzel bebiztosíthatta magát, mielőtt a fiú az
egyedülálló lét veszélyes állapotába lép. Robin erősen gyanította, hogy ez
lehetett a békéltetés két korábbi elhalasztása mögött is. Vajon a hormonálisan
frissen megkavarodott Sarah jelenetet rendezett, mert megrémült annak
lehetőségétől, hogy Matthew szemtől szemben találkozik Robinnal, amíg
még nem döntötte el végleg, vajon akarja-e egyáltalán ezt a gyereket – vagy
az anyját?

– És össze akar házasodni, még mielőtt megszüli?
– Aha – bólintott a fiú. – Hát, én is.
Vajon neki is felvillant a fejében az ő esküvőjük emléke, mint Robinnak?

A mashami templom, ahová mindketten jártak általános iskolás koruktól
kezdve, a fogadás abban a gyönyörű szállóban, a hattyúkkal a tavon, amelyek
nem voltak hajlandóak egymás mellett úszni, az a rémes fogadás, amely
során néhány rémületes másodpercre Robin fejében tudatosult, hogy ha
Strike arra kérte volna, szökjön el vele, akkor ment volna.

– És hogy mennek a dolgok?
– Remekül – felelte Robin. Igyekezett jól beállítani. Hát mit csinál az

ember, ha összefut az exszel, nem? Úgy tesz, mintha biztos lenne benne,
hogy helyesen döntött. Nem bánt meg semmit.

– Hát… – nézett rá a fiú. Mellettük dübörgött a forgalom. – Nekem most…
És már indult volna.
– Matt!
Erre visszafordult.
– Mi az?
– Sosem fogom elfelejteni… hogy milyen voltál, amikor tényleg

szükségem volt rád. Akármi is történt… azt sosem fogom elfelejteni.
Egy pillanat törtrészére Matthew arca mintha nem tudta volna, mit tegyen,



akár egy kisfiúé. Aztán visszasétált Robinhoz, lehajolt, és mielőtt a lány még
felfogta volna, mi is történik, gyorsan megölelte. Aztán úgy lépett hátra tőle,
mint aki megégette magát.

– Sok szerencsét, Robs! – mondta elfúló hangon, és immár tényleg
otthagyta.
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S a hölgy, mint kóbor juh, mi messze jár,
most álomsírba szenderülve vár.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Pontosan ugyanabban a pillanatban, amikor Matthew hátat fordított, és
elsétált Robintól Holbornban, Strike három mérfölddel arrébb ült a parkoló
autójában, a jól ismert Stoke Newington-i házsor előtt, és úgy döntött, inkább
felhívja az öccsét, nehogy Al egész nap ott várja az irodában. Dühébe
vegyültek más, nem olyan könnyen azonosítható érzések is: legkevésbé talán
azt lett volna kínos elismernie, hogy azért egy kicsit csodálja Al kitartását.
Semmi kétsége nem volt, hogy Al utolsó kísérletként jelent meg az irodában,
hogy megpróbálja rábeszélni, valami módon béküljön ki az apjával, ha
lehetséges, még a Rokeby új lemezét ünneplő parti előtt, vagy esetleg ott a
partin. Mivel Alt mindig is eléggé gyenge jellemű és elkényeztetett
gyereknek gondolta, Strike-nak el kellett ismernie, bátor dolog tőle, hogy
kockáztatja a bátyja haragját.

Megvárta, amíg Elinor Dean a Ravaszdi konditerméből ismert barátja
segítségével kirakodja és beviszi a házba az összes habszivacsot és
farostlemezt a kocsijából. Csak amikor becsukódott mögöttük az ajtó, akkor
nyomott rá Al számára.

– Hahó! – Al egyetlen kicsöngés után felvette.
– Mit keresel az irodámban? – kérdezte Strike.
– Csak találkozni akartam, bátyó. Személyesen dumálni.
– Hát, ma már nem megyek oda vissza – hazudta Strike. – Szóval azt

javaslom, mondd el most, akármit is akartál!
– De bátyó…
– Ki van ott most veled?
– Ööö… a titkárnőd… Patnek hívják, ugye? – Strike hallotta, ahogy Al a



telefontól elfordulva ránéz, jól tudta-e, és hallotta Pat megerősítő károgását
is. – Meg egy pasas, a neve…

– Barclay! – mondta a skót hangosan a háttérben.
– Jól van, akkor menj be az irodámba, ott nyugodtabban beszélhetsz! –

javasolta Strike. Végighallgatta, amíg Al megismételte Patnek, mit mondott,
aztán hallotta a saját irodája ajtajának ismerős hangját, ahogy Al becsukta.

– Ha most arról van szó, amire gondolok… – kezdte.
– Cormoran, nem akartuk elmondani, de apa rákos.
Jaj, a picsába már.
Strike egy pillanatra előrehajolt, és a homlokát a kormánykerékre

támasztotta, aztán megint felült.
– Prosztata – folytatta Al. – És azt mondják, időben észrevették. De azért

gondoltuk, jó, ha tudod, merthogy a parti nemcsak a banda évfordulójának az
ünneplésére lesz, meg az új lemez miatt. Hanem hogy legyen neki valami,
amit várhat.

Aztán csend.
– Csak gondoltuk, jó, ha tudod – ismételte Al.
Mégis mi a faszért jó, ha tudom?, gondolta Strike, miközben le sem vette a

szemét Elinor Dean házának bezárt ajtajáról. Semmilyen viszonyban nem
volt Rokebyvel. Al most akkor azt várja, hogy zokogjon hangosan, rohanjon
a betegágya mellé, biztosítsa együttérzéséről vagy sajnálatáról? Rokeby
többszörös milliomos. Nyilván elsőrangú orvosai vannak. A szeme előtt
felbukkant Joan urnájának képe, ahogy elbukdácsol a tengeren.

– Oké – felelte –, hát, nem nagyon tudom, mit mondjak erre. Biztos
vagyok benne, hogy ez elég szarul érint mindenkit, akinek ő fontos.

Újabb hosszú csend.
– Azt gondoltuk, talán ez változtat valamin – szólalt meg halkan Al.
– Miben?
– A hozzáállásodban.
– Ha időben észrevették, minden rendben lesz – mondta bátorítón Strike. –

Minden bizonnyal elél még egy ideig, és tud csinálni még néhány gyereket,
akikkel nem foglalkozhat.

– Jézusom! – tört ki most már valóban dühösen Al. – Hát lehet, hogy te le
se szarod, de nekem történetesen az apám…

– Le se szarom azokat, akik soha le se szartak engem – vágott vissza
Strike. – És kurvára ne kiabálj, most az alkalmazottaim hallgatják végig a
magánügyeimet!



– Ja, mert neked ez a fontos?
Strike-nak Charlotte jutott eszébe, aki a lapok szerint még mindig

kórházban van; és Lucy, aki folyton azzal zargatta, ki tudja-e venni a
hétvégét, és kimenni hozzájuk Bromley-ba, mert Ted is jön. Eszébe jutottak a
Ravaszdi-ügyben hozzá forduló üzletemberek, akik már céloztak rá, hogy
hamarosan nem fizetik tovább a számlákat, ha a nyomozóiroda nem deríti ki,
mivel zsarolja Ravaszdi a főnökét. Eszébe jutott Margot Bamborough, és
hogy egyre kevesebb idő van már hátra az egy évből, amelyet arra kaptak,
hogy kiderítsék, mi történt vele. Megmagyarázhatatlan módon Robin is
eszébe jutott, és hogy elfelejtette, ma van a békéltetése Matthew-val.

– Nekem megvan az életem – kezdte, de csak a legszigorúbb önfegyelem
révén tudta féken tartani a dühét. – Ami elég nehéz és bonyolult, mint
mindenki másé is. Rokebynek ott a felesége és fél tucat gyereke, rám meg
lassan többeknek van szüksége, mint amennyit bírok. Nem megyek a
kibaszott partira, nem akarok hallani felőle, nem akarok vele semmilyen
viszonyt. Én nem tudom, hogy tudnám ezt ennél világosabban mondani, Al,
de…

A vonal megszakadt. Strike nem bánt meg semmit, amit mondott, de azért
vett néhány nagy levegőt, az anyósülésre dobta a telefonját, rágyújtott, és
még tizenöt percig figyelte Elinor Dean ajtaját. Aztán hirtelen ötlettel
felkapta a telefont, és felhívta Barclay-t.

– Maga most mit csinál épp?
– Leadom a költségnyugtáimat – felelte tömören a skót. – Ez a kaszinó egy

vagyonban került magának.
– Az öcsém ott van még?
– Nem, már elment.
– Jó. Szeretném, ha jönne, és átvenné tőlem Stoke Newingtont.
– De hát nincs most itt a kocsim!
– Jó, hát akkor mindegy – vágta rá mérgesen Strike.
– Hát bocs, Strike – felelte Barclay –, de elvileg nekem ez a délutánom

szabad…
– Nem, én kérek bocsánatot – hunyta le a szemét Strike. Ugyanaz az érzés

kerítette hatalmába, mint legutóbb St. Mawesban, mintha egy drót szorulna
lassan a homlokára. – Csak frusztrált vagyok. Kellemes délutánt. De
komolyan! – tette hozzá, nehogy Barclay azt higgye, gúnyolódik.

Miután letette, rögtön felhívta Robint.
– No, hogy ment a békéltetés?



– Jól. – Robin hangja furán színtelennek tűnt. – Megegyeztünk.
– Remek!
– Hát igen, nagy megkönnyebbülés.
– Nem azt mondta, hogy megy Betty Fullerhez?
– De, épp a metróhoz indultam!
– Emlékeztessen csak, hol lakik!
– Egy otthonban a Sans Walkon, Clerkenwellben.
– Oké, akkor ott találkozunk! – vágta rá Strike.
– Komolyan? Egyedül is meg tudom…
– Tudom, hogy meg tudja, de szeretnék ott lenni – szakította félbe Strike.
Ahogy elindult Elinor Dean házától, nagyon jól tudta, hogy most a két

legkedvesebb kollégájával viselkedett mogorván. Ha már ki kellett adnia
magából a mérgét, hát legalább lehetett volna Pattel és Morrisszal.

Húsz perccel később ért Clerkenwellbe, a Percival Street felől. Tőle jobbra
az a jellegtelen, vörös téglás épület állt, ahol Janice Beattie és Steve
Douthwaite laktak valaha, és ismét eltűnődött rajta, vajon hol lehet most
Margot régi betege. Robin hiába próbálkozott, nem tudta kideríteni.

A Sans Walk keskeny, egyirányú utca volt, ahol többnyire csak
gyalogosok jártak. Strike leparkolt a BMW-jével, amilyen közel csak tudott.
Meglepően langyos nap volt, hiába borították felhők az eget. A kis utcához
közeledve meg is látta Robint a sarkon.

– Hahó! – köszönt a lány. – A másik végében van, az a modern téglaépület,
aminek az a kerek toronyszerűség van a tetején.

– Remek – bólintott Strike, és meg is indultak arrafelé. – Elnézést, amiért a
telefonban olyan…

– Semmi baj – vágott közbe Robin. – Tudom én, hogy nagyon hamar
eredményt kell produkálnunk.

De Strike mintha valami hűvösséget érzett volna a hangjában.
– Csak Al felhúzott – mondta magyarázatként. – Szóval lehet, hogy egy

kicsit…
– Cormoran, semmi baj – ismételte Robin, és a mosolya ezúttal meggyőzte

Strike-ot.
– Remek, hogy jól ment a békéltetés – mondta Strike.
– Hát, igen – felelte Robin, bár nem úgy tűnt, mint aki különösebben örül.

– Nos, mit gondol, mi lenne a legjobb megközelítés Betty Fullerrel?
– Legyünk őszinték és egyenesek, hogy kik vagyunk és mi után

nyomozunk – mondta Strike. – És csak improvizáljunk, szerintem. És



imádkozzunk, hogy ne demens legyen…
A Priory House modern, többszintes épület volt, hátul közös kerttel. Épp

egy középkorú pár lépett ki a bejáraton, amikor odaértek. Az olyanok
megkönnyebbült arckifejezése látszott rajtuk, akik épp letudták a
kötelességüket, és mosolyogva tartották is az ajtót Strike-nak és Robinnak.

– Nagyon köszönjük! – mosolygott vissza rájuk Robin, és még hallotta,
hogy a nő már a férfihoz fordult:

– De legalább most tudta, kik vagyunk…
Motoros székek nélkül egy kollégiumra emlékeztetett volna ez a hely az

egyszerű és tartós sötétszürke szőnyegpadlóval, a szórólapokkal telerakott
hirdetőtáblával és a levegőben a menzai koszt hervasztó illatával.

– A földszinten van – intett a folyosó felé Robin. – Megnéztem a neveket a
kaputelefonon.

Elmentek néhány pontosan ugyanolyan fenyőfa ajtó mellett, míg oda nem
értek ahhoz, amelyen egy fém tartóban az „Elizabeth Fuller” név állt egy
kártyán. Tompa hangok szűrődtek ki az ajtón. Mint amikor Strike Janice
Beattie-nél járt, itt is nagyon hangosan szólt bent a tévé. Strike jó erősen
bekopogott.

Hosszasan várakoztak, mire végre, nagyon lassan, kinyílt az ajtó, és egy
orrkanült viselő, pihegő öregasszony nézett ki rájuk, aki láthatóan odahúzta
magával az ajtóhoz az oxigéntartályát. Mögötte Strike meg is látta a bömbölő
tévét, a Csak Essex a király című valóságshow ment benne.

– Jó’ vagyok. Csak felzaklattá’, Arg! – mondta épp a képernyőn egy erősen
kisminkelt, világoskék ruhás lány.

Betty Fuller úgy nézett ki, mintha az emberiség többi részénél erősebben
hatott volna rá a gravitáció. Mindene lógott és lekonyult, a szinte ajkak
nélküli szája sarka, a papírvékony szemhéja, a tokája bőrlebernyegei, a
vékony orra hegye. Azt a benyomást keltette, mintha a teste felső részéből
kiszippantották volna a húst, és az alsóba pumpálták volna át – szinte semmi
melle nem volt, de a csípője jelentős, és szegény csupasz lábai rémesen meg
voltak dagadva, a bokái vastagabbak a nyakánál. Talán egy férfipapucs
lehetett, amit a lábán viselt, és sötétkék, kötött ruháján foltok éktelenkedtek.
Ritkás, ősz haját egyenesen hátrafésülte, de alatta tisztán látható volt a sárgás
fejbőre. Bal fülében jól láthatóan hallókészülék ült.

– Hámmaguk kik? – sípolta Robinról Strike-ra pillantva.
– Jó napot, Mrs. Fuller! – köszönt hangosan, érthetően Strike. – Az én

nevem Cormoran Strike, a hölgy pedig Robin Ellacott.



Előhúzta a jogosítványát és megmutatta, a névjegyével együtt. Betty
türelmetlen intéssel közölte, hogy úgysem tudja elolvasni, a szemét üveges
rétegként borította a zöld hályog.

– Magánnyomozók vagyunk – folytatta Strike továbbra is emelt hangon,
hogy túlkiabálhassa a képernyőn veszekedő párt („Na de végül is, Lucy, hát
csak lefeküdt egy fiúval, még ha csak egyszer is…” „Arg! Arg! Arg, ez nem
számít…”).

– Azért fogadtak fel minket, hogy próbáljuk meg kideríteni, mi történt
Margot Bamborough-val. Ő egy doktornő volt, aki…

– Hogy kivel?
– Dr. Margot Bamborough-val – ismételte Strike még hangosabban. –

Innen Clerkenwellből tűnt el 1974-ben. Úgy hallottuk, ön…
– Ja, ja… – Betty Fullernek, úgy tűnt, néhány szavanként mindig ki kellett

fújnia magát. – Dr. Bamborough… igen.
– Nos, azt szeretnénk megkérdezni, beszélhetnénk-e önnel róla.
Betty Fuller csak állt ott, és nagyon hosszúnak tűnt az a húsz másodperc,

amíg átgondolta a dolgot. Közben a tévében egy gesztenyebarna öltönyt
viselő fiatalember beszélt a túlsminkelt lányhoz: „há’ én nem akartam
fe’hozni, de te jötté’ ide át…”

Betty Fuller újabb türelmetlen intéssel sarkon fordult, és visszacsoszogott a
szobába. Strike és Robin egymásra pillantottak.

– Akkor bejöhetünk, Mrs. Fuller? – kérdezte hangosan Strike.
Az öregasszony bólintott. Miután gondosan elhelyezte az oxigéntartályát,

visszahanyatlott a fotelébe, aztán igyekezett a térdére lehúzkodni a kötött
ruháját. Strike és Robin is beléptek, és Strike becsukta az ajtót. Ahogy a
ruháját lejjebb húzni próbáló öregasszonyt nézte, Robin hirtelen késztetést
érzett, hogy fogjon egy takarót a megvetetlen ágyról, és illedelmesen az ölébe
terítse.

Robin már a keresgélésből tudta, hogy Betty nyolcvannégy éves. De most
megdöbbentette az öregasszony fizikai állapota. A kis szobában izzadság- és
vizeletszag terjengett. Az egyetlen hálószobából ajtó vezetett egy kis vécébe.
A gardrób nyitott ajtaján benézve Robin bedobált ruhákat látott benne és két
üres borosüveget, félig az alsóneműk közé dugva. A falon sehol semmi, egy
cicás naptáron kívül: a májushoz rózsaszín muskátlik közül kikukucskáló két
vörös kiscica tartozott.

– Megengedi, hogy lehalkítsam ezt? – próbálta túlkiabálni a tévét Strike. A
képernyőn a pár tovább veszekedett. A nő szempillái mintha valami szőrös



hernyót formáztak volna.
– Kapcsolja… csak ki – felelte Betty Fuller. – Felvételrő’ megyen.
Hirtelen elhallgattak az essexi hangok. A két nyomozó most körülnézett.

Csak két helyre lehetett leülni, a bevetetlen ágyra és egy kemény, egyenes
támlás székre. Robin választotta az előzőt, Strike az utóbbit. Előhúzta a
zsebéből a jegyzetfüzetét is.

– Dr. Bamborough lánya fogadott fel bennünket, Mrs. Fuller – kezdte –,
hogy próbáljuk meg kideríteni, mi történt vele.

Betty Fuller valami „hörrhm”-szerű hanggal válaszolt, ami elutasítónak
tűnt kicsit, de Strike-nak az is megfordult a fejében, hogy talán csak a
váladékot próbálta felköhögni a torkából. Az öregasszony kicsit oldalra dőlt a
foteljében, és eredménytelenül igyekezett lejjebb húzni a ruhája alját.
Feldagadt lábszárán visszerek csomói éktelenkedtek.

– Ezek szerint emlékszik dr. Bamborough eltűnésére, Mrs. Fuller?
– A… ha – nyögte ki, még mindig nehezen véve a levegőt. Hiába tűnt

erőtlennek és nem igazán együttműködőnek, Strike-nak az volt az érzése,
sokkal élesebb az elméje, mint az első pillantásra tűnik, és nem valami
megnyerő modora ellenére azért örül a társaságnak és a figyelemnek.

– Ön akkor a Skinner Streeten lakott, ugye?
Betty köhögött egy sort, és ez valószínűleg kitisztította a tüdejét kicsit,

mert már erősebb hangon válaszolt:
– Ott laktam… tavalyig. A Michael Cliffe… House-ba’. Legfelül. De má’

nem bírtam.
Strike Robinra pillantott. Arra számított, hogy majd ő viszi a beszélgetést,

mert természetesnek vette, hogy Betty jobban reagál egy nő kérdéseire. De
Robin furán passzívnak tűnt, csak ült az ágyon, a tekintete fel-alá járt a kis
szobában.

– Ön dr. Bamborough betege volt? – kérdezte Strike végül.
– Aha – válaszolt sípolva Betty. – A övé.
Robin arra gondolt: hát itt kötnek ki az egyedülálló emberek, akiknek

nincsenek gyerekei, hogy gondjukat viseljék, akik nem két fizetésből élnek
valaki mással? Ilyen kis dobozkákban, és a valóságshow-k szereplőin
keresztül tengetik napjaikat?

Jövő karácsonykor majd biztosan összefut Matthew-val, Sarah-val és az
újszülött gyerekükkel Mashamban. Nagyon jól el tudta képzelni, milyen
büszkén parádézik majd Sarah az utcán a legmenőbb babakocsival, mellette
Matthew, a kis takarók mögül pedig kibukkan a baba tőle örökölt tejfelszőke



fejecskéje. Ha Jenny és Stephen találkoznak velük, már lesz közös pontjuk, a
szülőség közös nyelve. Ott helyben, Betty Fuller ágyán ülve eldöntötte, hogy
ha csak lehet, nem megy haza jövő karácsonyra. Ha kell, felajánlja, hogy
dolgozik.

– Ön kedvelte dr. Bamborough-t? – kérdezte Strike épp Bettytől.
– Há’ nem… volt vele bajom – válaszolt az öregasszony.
– És találkozott valamelyik másik orvossal is rendelőből? – érdeklődött

tovább Strike.
Betty Fuller mellkasa emelkedett-süllyedt az erőlködő légzésétől. Bár az

orrkanül miatt nem látta jól, Strike úgy vette ki, egy kicsit el is mosolyodott.
– Aha – felelte.
– Kivel?
– Brennerrel – válaszolt rekedten Betty, és megint köhögött. – Ki kellett

hívjam… vészhelyzetbe’… a doktornőt nem értem el.
– És dr. Brenner kiment önhöz?
– Hörrhm – hörögte Betty. – Aha.
Robin felfigyelt az ablakpárkányon álló néhány olcsó keretes fényképre.

Kettőn egy nagy, kövér cirmos macska volt látható, nyilván korábbi, szeretett
háziállat, de akadt egy pár is kisgyerekekkel, és egy másik képen két magasra
tupírozott hajú tizenéves lány volt ’80-as évekbeli puffos ujjú ruhákban.
Akkor tehát az ember úgy is végezheti egyedül, szinte nyomorogva, ha
vannak gyerekei? Hát kizárólag a pénz jelent bármilyen különbséget? Eszébe
jutott a tízezer font, amely még a héten érkezik majd a számlájára, és
amelyből azonnal lejön majd az ügyvédi számla meg a helyi adó összege.
Vigyáznia kell, nehogy elszórja. Muszáj elkezdeni takarékoskodni, elkezdeni
fizetni egy nyugdíjpénztárba.

– Akkor nyilván nagyon rosszul volt, nem? – faggatta tovább Strike az
öregasszonyt. – Ha ki kellett hívnia az orvost?

Nem volt különösebb oka, hogy rákérdezett erre, csak barátságos
beszélgetést akart kezdeményezni. Tapasztalatai szerint idős asszonyok nem
sok mindent szeretnek jobban, mint az egészségükről beszélni.

Betty Fuller rávigyorgott, kilátszottak töredezett, sárga fogai.
– Magát kúrták má’… seggbe egy jó… huszonvalahány centis fasszal?
Robin csak a legerősebb önfegyelemmel tudta elkerülni, hogy döbbenten

felnevessen. De azt meg kellett adni, Strike nagyon jól viselte. Még csak el
sem vigyorodott, és azt felelte:

– Nem mondhatnám.



– Hát… – folytatta sípolva Betty Fuller –, higgye… el nekem… kurvára…
fáj… a faszi meg csak kefélt… mint egy ütvefúró… szétszakadt a seggem.

Félig nevetve kapkodta a levegőt.
– A Cindy hallotta, hogy nyögök… meg a vér… aszondja, „anya,

muszáj… ezt megnézetni!”… szóval hívtam… az orvost.
– Cindy, ő az ön…?
– A lányom – felelte Betty Fuller. – Hát ja… kettő van. Cindy és Cathy…
– Dr. Brenner pedig ezek szerint kijött önhöz? – kérdezte Strike, és

igyekezett nem elképzelni, amit Betty az imént elmesélt.
– Aha… megnézte… azt’ elküldött a sürgősségire… tizenkilenc öltés! –

mesélte Betty. – És egy hétig… ülhettem… jégen… kurvára semmi pénz…
nem jött be… Azután… – lihegte – többet anált soha… csak ha kétszer…
annyit kaptam… és tizenöt centinél nagyobbal… aztán soha.

Azzal felnevetett, de köhögés lett a vége. Strike és Robin gondosan nem
néztek egymásra.

– Ez volt az egyetlen alkalom, hogy találkozott dr. Brennerrel? –
érdeklődött Strike, amikor a köhögés alábbhagyott.

– Nem – krákogta Betty Fuller, és a mellkasára csapott. – Aztán
rendszeresen… jött péntek este… még hó… hónapokig.

Úgy tűnt, semmiféle aggálya nincs, hogy ezt elmondta Strike-nak. Sőt, a
nyomozó úgy látta, mintha kimondottan jól érezné ettől magát.

– Mikor kezdődött ez a rendszer? – kérdezte.
– Néhány héttel… azután, hogy kijött… a seggem miatt – felelte Betty

Fuller. – Bekopogott… a orvosi táskájával… mintha csak… vizsgálni
jönne… aztán aszondja… rendesen jönni akar. Péntek este… fél hétkor…
hogy a szomszédoknak mondjam azt… hogy orvosi… ha kérdezik…

Megint hangos köhögésben tört ki. Amikor végre elfojtotta a recsegést a
mellkasában, folytatta:

– …és hogy ha bárkinek… mondom… megy a zsarukhoz… hogy én
zsarolom…

– Szóval megfenyegette?
– Aha – lihegte Betty Fuller, bár nem úgy tűnt, hogy neheztel ezért. – De

nem akarta… ő ingyen… szóval befog… tam a számat.
– Soha nem mondta el dr. Bamborough-nak ezt a dolgot? – kérdezett közbe

Robin.
Betty oldalvást Robinra nézett. A lány talán még sosem tűnt ennyire oda

nem illőnek, gondolta Strike, mint most, ahogy ott ült Betty ágyán; fiatal volt,



ápolt és egészséges, és talán Betty félig lehunyt, hályogos szemében is így
tűnt fel, mert mintha bosszantotta volna a kérdés és az is, aki feltette.

– Hát persze hogy… kurvára nem mondtam. Ő meg próbált rávenni…
hogy ne dolgozzak… Brenner… volt a legkönnyebb… meló egész héten.

– Hogyhogy? – kérdezte Strike.
Betty megint sípolva nevetett egyet.
– Aztat szerette, ha… csak heverek, mintha… kómába’ lennék… vagy

halott. Úgy dugott… közbe’ mondta a magáét… úgy tettem… mintha nem
hallanám… kivéve… – majdnem elnevette magát, de megint köhögés lett
belőle – amikor a rohadt tűzjelző… megszólalt közbe’… mondom neki… a
fülébe, „akkó’ nem játszom a halottat… ha ég a kurva ház… nekem
gyerekeim vannak… a szomszéd szobába’!”… Hát maj’ megpukkadt… mer’
kiderült… hogy téves riasztás…

Nevetett, aztán megint köhögött.
– Gondolja, dr. Bamborough gyaníthatta, hogy dr. Brenner önhöz jár? –

kérdezte Robin.
– Nem – vágta rá ingerülten Betty egy újabb oldalpillantással. – Persze

hogy nem… mér’, melyikünk… mondta volna neki?
– Önnel volt Brenner aznap este is – érdeklődött Strike –, amikor dr.

Bamborough eltűnt?
– Aha – bólintott közönyösen Betty Fuller.
– A szokott időben érkezett és távozott is?
– Aha.
– Jött még azután is, hogy dr. Bamborough eltűnt?
– Nem… – felelte Betty. – A zsaruk… a rendelőbe’… nem, nem jött…

hallottam, hogy… nyugdíjba ment… nem sokkal később… Gondolom… már
meghalt?

– Igen – erősítette meg Strike. – Már meghalt.
A leromlott arcon régi erőszak nyomait vélte felfedezni. Strike-nak is tört

már el az orra, és biztos volt benne, hogy Betty görbe orra sem olyan formájú
volt eredetileg, mint most.

– Volt önnel valaha erőszakos Brenner?
– Soha.
– Amíg még tartott ez a… megegyezésük – kérdezte Strike –, említette ön

bárkinek?
– Nem.
– És miután Brenner nyugdíjba ment? Nem mondta véletlenül egy Tudor



Athorn nevű illetőnek?
– Vammagának esze – nevetett kicsit meglepve Betty. – Ja, mondtam

Tudornak… mosmá’ ő is rég meghalt… együtt… ittunk régen. A
unokaöccse… még most is itt lakik… itt nőtt fel… láttam is. Fogyi – tette
még hozzá.

– Ön szerint – folytatta Strike –, már amennyire meg tudja ítélni,
lehetséges, hogy Brenner kihasznált volna egy beteget… szexuálisan?

Betty nem szólt. Üveges szemével Strike-ot nézegette.
– Há’ csak… ha eszméletlen.
– Máskülönben nem?
Betty nagyot szippantott az oxigénből a görbe orrán át.
– Az ilyenek… akiknek egyvalamitől… megy csak igazán… azok… csak

azt akarják…
– Nem volt olyan, hogy be akarta volna önt gyógyszerezni?
– Nem – mondta Betty. – Nem kellett…
– Emlékszik ön… – lapozott Strike egyet a jegyzetfüzetében – egy Wilma

Bayliss nevű szociális munkásra?
– Fekete csaj? – kérdezett vissza Betty. – Ja… maga cigizik, nem? – tette

még hozzá. – Érzem én… adjommá egyet! – És ahogy mondta, az idős test
mintha valami flörtölésszerűvel próbálkozott volna.

– Nem hinném, hogy jó ötlet lenne – rázta a fejét mosolyogva Strike. –
Tekintettel arra, hogy önnek eleve oxigénre van szüksége.

– Akkor meg bassza meg! – vágta rá Betty.
– És kedvelte Wilmát?
– Hogy kit?
– Wilma Baylisst, a szociális munkást.
– Olyan volt… mint a többi – vonta meg a vállát Betty.
– Nemrég beszéltünk Mrs. Bayliss lányaival – folytatta Strike. – Meséltek

nekünk a fenyegető üzenetekről, amelyeket dr. Bamborough kapott az
eltűnése előtt.

Betty beszívta-kifújta a levegőt. Horpadt mellkasa megtette, amit csak
tudott, de elhasználódott tüdejéből így is egy kis sípolás tört elő.

– Tud ön bármit ezekről az üzenetekről?
– Nem – vágta rá Betty. – Azt hallottam… hogy voltak. De errefelé…

tudta mindenki.
– Kitől hallotta?
– Biztos attó’ a Irene Bulltó’…



– Á, emlékszik Irene-re is?
Akadozva, hogy levegőhöz jusson, Betty Fuller elmesélte, hogy a

legkisebb húga az iskolában Irene évfolyamtársa volt. Irene családja meg ott
lakott a Skinner Streetről nyíló egyik utcában, a Corporation Row-n.

– Az a csaj… az aszitte… a szara is… rózsaillatú – zihált Betty, elnevette
magát, aztán megint rekedt köhögésben tört ki. Amikor elmúlt a roham,
mesélt tovább: – A zsaruk… mondták nekik… hogy ne terjesszék… de hát
ő… sose tudta befogni… tudta mindenki… hogy voltak ilyen levelek.

– Wilma lányai szerint ön tudta, ki küldte ezeket – jegyezte meg Strike, és
figyelte Betty reakcióját.

– Hát én dehogy – nézett rá az asszony, de már nem mosolygott.
– De abban biztos volt, hogy nem Marcus Bayliss, ugye?
– Marcus aztán nem… az egy drága… tudja, szerettem én mindig… a

fekákat. – Robin remélte, Betty nem látta, ahogy összerezzen erre, és inkább
a kezét kezdte nézni. – Nagyon helyes volt… neki akár… ingyen is…
hahaha… jó nagy, magas pasas… – emlékezett vissza elmélázva. – És
kedves… neeem, ő aztán nem fenyegette meg.

– Akkor mit gondol, kicsoda?
– A kisebb lányom… a Cathy… – folytatta Betty, elszántan meg sem

hallva a kérdést – …az ő apja is feka… azt, mondjuk, nem t’om, kicsoda…
elszakadt a gumi… de megtartottam, mert… szeretem a gyerekeket, de ő
meg… le se szar engemet. Herkás! – vágta oda nagy hévvel. – Én sose
csiná’tam… láttam én sokszor… milyenek lesznek… ez is, tőlem is
lopkodott… mondtam neki… kifelé a picsába… a házambó’! De a Cindy, az
jó – folytatta lihegve. Már jóformán alig kapott levegőt, de még mindig
élvezte, hogy Strike figyel rá. – Cindy… el szokott jönni. Most… jól keres
is…

– Tényleg? – ment bele a játékba Strike, hátha adódik majd lehetősége még
kérdezni. – Mivel foglalkozik Cindy?

– Escort – felelte sípoló hangon Betty. – Szép alakja van… fent a West
Enden… többet, mint én valaha… arabok meg mifene… de aszondja…
„anya, há’ te utálnád ezt… manapság… mást se akarnak… csak anált.” –
Nevetett, aztán köhögött, aztán minden figyelmeztetés nélkül az ágy szélén
ülő Robin felé fordította a fejét, és maró gúnnyal szólalt meg: – Na ez meg…
nem nevet rajta… mi? – szegezte Robinnak. A lány teljesen meghökkent
rajta. – Gondolom… te csak úgy… vacsorákér’ meg ékszerekér’… azt’ azt
hiszed… azt hiszed, jó az… nézze má’, hogy néz! – És idegenkedve



szemlélte a lányt. – Te is olyan vagy… mint az a fölényes kurva… szociális
munkás… aki jött… amikor… Cathy gyerekeire vigyáztam… mos’ má’ hol
vannak – tette hozzá dühösen. – Vitték őket intézetbe’… „Nyem, Mrs. Fuller”
– próbálta groteszk módon a finomkodó beszédet utánozni Betty. – „Nyem,
nekem az… nyem számít semmit… hogy önök hogy… élnek meg… a
szexmunka is munka”… mer’ ilyen… kibaszott… leereszkedő szöveggel…
na de vajon… ha az ő lányuk csinálná, akkor is…? Hát a faszt! – vágta oda
Betty Fuller, és ezért a mai leghosszabb beszédért az eddigi legsúlyosabb
köhögőrohammal fizetett meg.

– Cindy is… túl sok kokót – lihegte Betty, amikor könnyes szemmel meg
tudott szólalni ismét. – Hogy ne hízzon meg… Cathy herkát… a pasija…
mer’ annak dolgozott… az meg kékre-zöldre… terhes is volt, azt elment…

– Ezt szomorúan hallom – jegyezte meg Strike.
– Manapság… csak gyerekek… vannak a utcán – folytatta Betty, és az

eltökélten kemény arcán Strike mintha igazi kétségbeesést látott volna
felvillanni. – Tizenhárom, tizennégy évesek… gyerekek… a mi időnkbe’…
hazazavartuk vóna őket… rögtön… felnőtt nők, az oké, de gyerekek… te
meg mi a faszt nézel? – dörrent rá Robinra.

– Cormoran, én lehet… – szólalt meg a lány, felállt, és az ajtó felé intett.
– Az az, menjé’ csak a faszba – mondta Betty Fuller, és élvezettel figyelte,

ahogy Robin kimegy. – Dugja, ugye? – kérdezte sípolva Strike-tól, ahogy
becsukódott mögötte az ajtó.

– Nem – felelte Strike.
– Hát akkor… meg minek?
– Nagyon jó abban, amit csinál – mondta Strike. – Már ha nem

olyasvalakivel kerül szembe, mint ön. – Betty Fuller elvigyorodott erre, ismét
kimutatva a cheddar sajtra emlékeztetően sárga fogait.

– Hahaha… ismerem én… az ilyent… nem tud ez kurvára semmit… a való
világró’…

– Lakott egy pasas a Leather Lane-en, még Margot Bamborough idejében
– váltott témát Strike. – A neve Niccolo Ricci. „Mocsok”, úgy is hívták.

Betty Fuller nem szólt, de az üveges szeme összeszűkült.
– Mit tud ön Ricciről? – kérdezte Strike.
– Azt, amit… mindenki más is – válaszolt az asszony.
A szeme sarkából Strike látta, ahogy Robin kilép az épületből. Gyorsan a

haja alá nyúlt a kezével a tarkójánál, mintha valami súlyt akarna leakasztani
onnan, aztán a kabátja zsebébe dugott kézzel elsétált.



– Nem a Mocsok volt… aki megfenyegette – mondta Betty. – Ő nem írt…
volna leveleket. Nem az ő… stílusa.

– Ricci megjelent a Szent János rendelő karácsonyi buliján is – közölte
Strike. – Ez furcsa.

– Há’ arró’… nem t’ok én semmit…
– És a bulin egyesek azt hitték rá, hogy Gloria Conti apja.
– Azt én nem ismerem – felelte a névre sípolva Betty.
– Wilma Bayliss lányai szerint – folytatta Strike – ön azt mondta az

édesanyjuknak, hogy fél ettől a valakitől, aki a leveleket küldte. És hogy aki
írta őket, az ölte meg Margot Bamborough-t. Állítólag ön azt mondta
Wilmának, hogy ha elmondaná, ki az, önt is megölné.

Betty üveges szeme üresen, kifejezéstelenül meredt előre. Horpadt
mellkasa nagyon erőlködött, hogy elég oxigént szívjon be. Strike már épp
arra jött ki, hogy nem fog beszélni, amikor szóra nyitotta a száját.

– Volt egy helyi lány – kezdte. – Barátnőm… na ő ismerte Mocsokot…
mer’ az mászkált… a mi sarkunkon is, nézelődött… aszondja Jennek… „jobb
vagy te enné’… hogy az utcán… ilyen testtel, mint neked… én tudnák…
ötször annyit fizetni… mint amit itt keresel…”, Jen meg má’ ment is –
mesélte. – Fel a West Endre… a Sohóba… vetkőzni a pasiknak… meg
szexelni a haverjaival… Aztán néhány év múlva… megin’ találkoztunk… az
anyjához jött… akkor mesélte ezt. Volt náluk a klubba’ egy lány… csoda
szép, aszonta… megerőszakolták… késsel fenyegették. Meg is vágták… –
mutatta a saját megereszkedett törzsén Betty. – Itt végig… az oldalán… Ricci
egy… haverja… Na vannak – folytatta –, akik aszondják… ha egy kurvát…
megerőszakolnak… az csak azt jelenti… hogy nem fizetik ki… gondolom, ez
a maga Karótnyelt kisasszonya… – pillantott az ablak felé Betty – is azt
gondolná… de nem így van… Ez a lány… dühös volt… bosszút akart…
állni… Riccin… szóval a hülye picsa… besúgó lett a zsaruknak… Aztán a
Mocsok rájött – lihegte Betty Fuller. – És lefilmezte… hogy megölik. Jen, a
barátnőm… valaki olyantól… hallotta, aki látta… a filmet… mer’ Ricci ott
tartotta… a széfbe’… akkor mutogatta… ha valakit be kellett… szaratni…
Jen má’ meghalt – folytatta. – Túladagolt… jó ötven-valahány éve… aszitte,
jobb lesz… fenn a West Enden… azt’ tessék, itt vagyok én… a utcán
dolgoztam… azt’ még mindig élek! A levelekről… arró’ én nem t’ok…
semmit… de nem Marcus… csak ennyi. Na itt a ebédem – fordult a feje az
ablak felé, és odanézve Strike egy férfit látott a bejárat felé tartani, a kezében
egy jó adag ételes dobozzal.



– Na én kész vagyok – mondta Betty, és hirtelen fáradtnak, bosszúsnak
tűnt. – Kapcsolja má’… vissza a tévét… és hozza… ide a asztalt… meg a
kést-villát… a budibó’…

Valószínűleg a mosdóban már leöblítette őket, de így is koszosak voltak.
Strike megint elmosta őket, aztán vitte oda. Elrendezte az asztalt Betty fotelje
előtt, és visszakapcsolta a Csak Essex a királyt, majd ajtót nyitott az
ebédszállítónak. Ősz hajú, vidám férfi volt.

– Á, jó napot! – köszönt a jövevény hangosan. – Csak nem a fia, Betty?
– A faszt a fiam – felelte Betty Fuller kifulladva. – Mit hozott?
– Csirkeragut meg pudingot, drága…
– Nagyon köszönöm, hogy szánt rám időt, Mrs. Fuller – mondta Strike, de

egyértelműnek látszott, hogy Betty jóindulata már kimerült, és most az ebéd
sokkal jobban érdekelte.

Robin egy falnak támaszkodva olvasott valamit a telefonján nem messze,
amikor Strike kilépett az épületből.

– Gondoltam, jobb, ha én kijövök – mondta a lány kifejezéstelen hangon. –
Na, hogy ment?

– A levelekről nem hajlandó beszélni – mondta Strike, és megindultak
vissza a Sans Walkon. – Ha engem kérdez, szerintem azért, mert azt hiszi,
Mocsok Ricci írta őket. De kiderült valami arról a lányról a filmen.

– Ne vicceljen! – nézett rá aggódva Robin.
– Úgy tűnik, rendőrségi besúgó lehetett Ricci egyik…
Robinnak elállt a lélegzete.
– Kara Wolfson!
– Kicsoda?
– Kara Wolfson! Az egyik nő, akiről azt gondolják, lehet, hogy Creed ölte

meg. Kara egy éjszakai lokálban dolgozott a Sohóban… a tulajdonosok azt
terjesztették, miután eltűnt, hogy rendőrségi besúgó volt!

– Ezt meg honnan tudja? – kérdezte meghökkenten Strike. Erre nem
emlékezett A Paradise Park démonából.

Robinnak hirtelen bevillant, hogy Brian Tuckertől hallotta a Star
kávézóban. Az igazságügy-minisztériumból még nem kapott választ a
kérvényre, hogy beszélhessenek Creeddel, és mivel Strike még most sem
tudott erről a tervéről, csak annyit felelt:

– Asszem, az interneten olvastam…
De most még jobban elnehezült a szíve, ahogy eszébe jutott, hogy Kara

egyetlen megmaradt közeli rokona, az öccse, akit ő nevelt fel, már halálra itta



magát. Hutchins pedig azt mondta, a rendőrség nem tud mit kezdeni a
filmmel. Kara Wolfson holtteste bárhol lehet. Vannak történetek, amelyeknek
nincs jó vége: Kara Wolfsonnak nincs hová virágot vinni, hacsak nem a
sarokra a sztriptízbár mellett, ahol utoljára látták.

Robin igyekezett úrrá lenni a hirtelen feltámadó nyomasztó érzésein, és
inkább megmutatta Strike-nak, mit is olvasott a telefonján.

– A szomnofíliának néztem utána – mondta eltökélten szenvtelen hangon.
– Más néven alvóhercegnő-szindróma.

– Ami, ha jól értem…
– Brenner mániája – bólintott Robin, majd felolvasta a kijelzőről: – „A

szomnofília olyan parafília, amelyben az jelent szexuális izgalmat, ha a
partner nem reagál… egyes pszichológusok a nekrofíliával kapcsolják össze.”
Cormoran… emlékszik, hogy Brenner jó sok barbiturátot halmozott fel a
rendelőben?

– Igen – felelte lassan Strike, miközben a kocsija felé sétáltak. – Hát, erről
azért el tudunk majd beszélgetni Dorothy fiával, nem? Na, vajon ő benne
volt, hogy halottnak tetteti magát? Vagy hogy nem aludt-e vajon mindig
nagyon sokáig ebéd után, amikor Brenner átjött?

Robin megremegett kicsit.
– Tudom, hogy azt mondtam, csak tartalékoljuk a legvégső esetre –

folytatta Strike, miközben rágyújtott –, de hát már csak három hónapunk van.
Kezdem úgy gondolni, muszáj lesz meglátogatnom Mocsok Riccit.
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Esze csak mocskos pénz körül forog,
gonosz vagyont kíván halmozni csak,

s így mást megront s vesztébe tántorog.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A Szent Péter Római Katolikus Nyugdíjasotthon napi megfigyelése is
hozzáadódott tehát a beosztáshoz, ami azt jelentette, hogy májusban a
nyomozóiroda már csak nagy nehezen tudta az aktuális ügyeket lefedni.
Strike tudni akarta, mennyi látogató járkál ki-be és mikor, hogy
megállapíthassa, mikor lenne legtöbb esélye anélkül bemenni, hogy az öreg
gengszter rokonaiba ütközzön.

A nyugdíjasotthon egy csendes kis György korabeli utcában állt
Clerkenwell legszélén, csendes környéken, sok fával körülvéve, ahol a
sötétbarna téglás házak neoklasszikus oromzatokkal és csillogó fekete
ajtókkal büszkélkedtek. Az otthon külső falán sötét fatábla díszelgett
aranyozott kereszttel és bibliai idézettel:
 

Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem
drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a
vérén.

I Péter 1:18–19
 
– Milyen szép gondolat – jegyezte meg Strike Robinnak egyszer, amikor épp
átadta a műszakot. – De ide azért senki nem kerül be jó rakás pénz nélkül.

A magánotthon kicsi volt és nyilvánvalóan drága. Strike minden
alkalmazottja hamar felismerte a személyzet minden tagját: sötétkék
műtősruhát viseltek, és főleg külföldiek voltak. Volt egy fekete férfi ápoló,
aki a kiejtése alapján Trinidadból érkezhetett, és két szőke, akik lengyelül



beszéltek egymás között, amikor reggel elmentek az épp a megfigyelésre
beosztott, a környéken álldogáló nyomozó mellett, aki úgy tett, mintha
telefonálna, újságot olvasott, vagy eljátszotta, hogy kissé türelmetlenül vár
valakit, aki persze sosem érkezett meg.

Egy pedikűrös és egy fodrász is járt rendszeresen az otthonba, de két hét
megfigyelés után Strike egyelőre azt állapította meg, hogy Riccit csakis
vasárnaponként látogatják. Ilyenkor jöttek a fiai, és a beletörődő
arckifejezésükből ítélve ezt valamiféle kellemetlen kötelességnek tekintették.
Az újságokban megjelent képek alapján egyáltalán nem volt nehéz
megállapítani, melyikük melyik testvér. Barclay szerint Luca úgy nézett ki,
„mintha egy zongora esett vóna a fejére” – kopasz, lapos, jól látható
sebhelyekkel borított feje volt. Marco alacsonyabb, vékonyabb és szőrösebb
volt, de sütött róla az épp csak féken tartott agresszió. Rögtön nekiállt
csapkodni a csengőt, ha nem nyitottak azonnal ajtót, és az egyik unokáját is
jól tarkón vágta egyszer, amiért leejtett a földre egy csokit. Mindkét testvér
felesége is meglehetősen keménynek nézett ki, és a család egyetlen tagján
sem lehetett felfedezni azt a csinosságot, amelyet Robin az olaszokkal
asszociált. Az otthonban üldögélő dédpapa lehet, hogy tőről metszett latin, az
utódai viszont kiábrándítóan szászosan néztek ki, különösen a csokit elejtő
vörös hajú kisfiú.

Robin lett az első, aki megpillantotta magát Riccit is az otthon
megfigyelésének harmadik szombatján. A lány egy ruhát viselt az esőkabátja
alatt, mert később Strike-kal kellett találkoznia Mayfairben, a Stafford
szállóban, hogy C. B. Oakdennel beszéljenek. Robin sosem járt még ebben a
szállóban, de rákeresett, és látta, hogy ötcsillagos intézmény, keménykalapos
ajtónállók strázsálnak előtte, és az egyik legrégibb, legelegánsabb szálloda
Londonban. Ezért döntött a szokatlan öltözet mellett még a megfigyeléshez
is. Mivel korábban mindig elváltoztatta a külsejét, ha az otthon környékén
sompolygott (kötött sapkával, feltűzött hajjal, sötét kontaktlencsével és
napszemüveggel), most biztonságban érezte magát mindenféle álca nélkül is,
ahogy fel-alá sétált az utcán, és úgy tett, mintha telefonálna, bár a sima
üveges szemüvegét azért feltette. A Staffordban majd elteszi.

A Szent Péter otthon idős lakóit délután néha kikísérték (vagy kitolták) az
utcán nem messze található térre, amelynek közepén egy kerítéssel körbevett
magánkert volt. Ide csak kulccsal lehetett bemenni, és az öregek itt a hideg
ellen jól bebugyolálva nyugodtan szunyókálhattak vagy bámulhatták az
orgonákat, az árvácskákat. Strike emberei mindeddig csakis idős nőket láttak



ezeken a kirándulásokon, de ma először egy öregember is volt az épület
melletti rámpán letolt csoportban.

Robin azonnal felismerte Riccit, bár nem az oroszlános gyűrűjéről – ha
rajta is volt a kezén, a skót kockás pléd alatt nem látszott. A profilját viszont
talán eltúlozta az idő, de nem tudta felismerhetetlenné tenni. Sűrű, fekete haja
most már őszes volt, az orra és a fülei pedig hatalmasak. A nagy szeme,
amely Strike-ot egy basset houndra emlékeztette, öregkorára még
bágyadtabban félig lecsukódott. A szája kicsit nyitva volt, és az egyik lengyel
ápolónő, aki a tér felé tolta, vidáman beszélt is hozzá, de nem kapott választ.

– Enid, drágám, jól van? – szólt előre a fekete férfi ápoló egy törékenynek
tűnő, báránybőr sapkás öregasszonynak. Az nevetett és bólogatott.

Robin jó nagy előnyt adott nekik, aztán ment utánuk, látta, ahogy az egyik
ápolónő a kulccsal kinyitja a kertkaput, és a csoport eltűnik a kerítés mögött.
A telefonját a fülére szorítva körbesétált a téren, mintha nagyon belemerült
volna a beszélgetésbe, és az jutott eszébe, mennyire jellemző, hogy épp ma
vett fel magas sarkú cipőt, mert nem is gondolta volna, hogy lenne lehetősége
megközelíteni Riccit vagy beszélni vele.

Az idősek csoportja megállt a lila-sárga virágágyás mellett, Ricci
kerekesszékét is leállították egy üres pad mellé. Az ápolók maguk közt és az
erre még képes öregasszonyokkal beszélgettek, az idős férfi meg csak
bámulta a füvet üres tekintettel.

Ha most sportcipőben lenne, ahogy szokott, gondolta Robin, esetleg
átmászhatna a kerítésen, és bejuthatna észrevétlenül a kertbe – volt ott egy kis
facsoport, amely eltakarta volna az ápolók szeme elől; akkor
odalopakodhatna Riccihez, és legalább annyit kideríthetne, demens-e. De
sajnos a mai ruhájában és magas sarkújában erre a legkisebb esélye sem
maradt.

Épp körbeért a kis téren, amikor megpillantotta a feléje siető Saul Morrist.
Morris korán érkezett, ahogy általában szokott, amikor csak épp Robint
kellett váltania.

Először vagy a szemüvegre, vagy a magas sarkúra fog megjegyzést tenni,
gondolta Robin.

– Magas sarkú! – szólt oda Morris, amint hallótávolságon belül ért, és
ragyogó kék szemével végigmérte Robint. – Nem is hiszem, hogy valaha
láttam már magát magas sarkúban. Vicces, általában nem úgy gondolok
magára, hogy „magas”, pedig magas bizony, hát nem? És szexi a szemüvege!

Mielőtt Robin ellenkezhetett volna, lehajolt, és puszit nyomott az arcára.



– Én vagyok a pasas, akivel vakrandira jött – mondta, ahogy
felegyenesedett, majd rá is kacsintott.

– És hogy magyarázza, hogy most mindjárt itt is hagyom? – kérdezte
mosoly nélkül Robin, Morris pedig túlságosan nagyot nevetett, ahogy Strike
leggyengébb viccein is szokott.

– Nem t’om… mi kéne ahhoz, hogy rögtön faképnél hagyjon valakit egy
vakrandin? – kérdezett vissza.

Hogy kiderül, hogy maga az, gondolta Robin, de nem válaszolt, inkább az
órájára nézett.

– Na, ha át tudja most venni, akkor én megyek… – kezdte.
– Na, jönnek is! – mondta erre Morris halkan. – Ó, hát most az öreg is

kijött velük, mi? Furcsálltam is, hogy maga miért nem a bejáratnál van.
Ez a megjegyzés majdnem annyira bosszantotta Robint, mint a flörtölő

hangnem. Ugyan mit gondolt Morris, miért jött el a bejárattól, ha nem azért,
mert a célpont is eljött? De azért megvárta vele, amíg az ápolókból és
ápoltakból álló kis csoport elhaladt mellettük az utca túloldalán, útban vissza
az otthonba – húszpercnyi friss levegő, úgy látszik, elég nekik.

– A gyerekeimet is így vitték ki a bölcsődében – szólalt meg halkan
Morris, ahogy a csoportot nézte. – Szépen becsomagolva a kiskocsijukba, a
gondozónők kitolták őket. Mondjuk, lehet, hogy ezek közül is van néhányon
pelenka. – És csillogó kék szemével követte a csoportot. – Jézusom, hát
remélem, én sosem kerülök egy ilyenbe. És Ricci itt az egyetlen férfi, a
szerencsétlen!

– Szerintem nagyon jól gondjukat viselik – felelte Robin, amikor a
trinidadi ápoló épp felkiáltott:

– Indulás fel, Enid!
– De olyan, mintha gyerek lenne megint az ember, nem? – kérdezte

Morris, és tovább nézték a sorban guruló kerekesszékeket. – Csak a jó részei
nélkül.

– Hát, gondolom – mondta Robin. – Na, akkor én megyek, ha maga itt át
tudja venni.

– Persze, menjen csak – bólintott Morris, és rögtön folytatta is: – És hová
megy így kiöltözve?

– Strike-kal találkozom.
– Á – nézett nagyot Morris. – Ééértem…
– Nem – vágta rá Robin. – Nem érti. Egy nagyon elegáns szállóban

találkozunk egy tanúval.



– Á – ismételte Morris. – Bocsánat.
De volt valami fura nyájasság, szinte már cinkosság abban, ahogy

elköszönt tőle, és Robinnak csak az utca végén jutott eszébe a kellemetlen
gondolat, hogy Morris talán teljesen félreértette az azonnali ellenkezését,
amint felmerült, hogy valami más értelemben megy találkozni Strike-kal –
hogy talán éppen azt hallotta ki belőle, hogy Robin tisztázni akarja előtte,
nincs érzelmileg elkötelezve.

Vajon Morris tényleg annyira el van szállva – lehetséges, hogy annyira el
legyen szállva –, hogy azt higgye, Robin titkon reméli, hogy ügyetlen
flörtölési kísérletei nyomán talán alakulhat valami közöttük? Még azután is,
ami karácsony másnapján történt, amikor telefonon ordibált vele, miután azt a
képet elküldte a farkáról? Bármennyire is nem szerette volna ezt gondolni,
Robin félt, hogy a válasz „igen”. Morris borzasztó részeg volt, amikor
telefonon kiabált vele, talán ezt sem tudta jól megítélni, milyen őszinte is a
dühe és undora. Közvetlenül utána úgy tűnt, hogy őszintén szégyelli magát,
így aztán Robin talán barátságosabban viselkedett vele, mint szeretett volna –
de csakis azért, hogy a csapat összetartását jobban megerősítse. Ez pedig oda
vezetett, hogy Morris lassan visszatért a kép előtti viselkedéséhez. Robin
csak azért válaszolt a késő esti üzeneteire (főleg vicceket küldött és jópofizni
próbált ilyenkor), hogy Morris aztán ne bombázza a „megsértettem
valamivel?” különböző változataival. Most értette meg, hogy amit ő
professzionális viselkedésnek gondolt, azt Morris bátorításnak vette. Amit
csak a munkáról beszélgettek, abban a férfi mindig azt sugallta, hogy Robint
a többieknél kevésbé alkalmasnak, kevésbé tapasztaltnak tartja ehhez a
munkához; talán még ahhoz is elég naivnak nézte, hogy azt gondolja, hízeleg
neki egy férfi figyelme, amikor valójában leereszkedőnek és nyálasnak
érezte.

A metró felé menet az a gondolat fogalmazódott meg Robin fejében, hogy
Morris valójában nem kedveli a nőket. Kívánni kívánja, de az persze egészen
más dolog. Robin, mivel az emlékezetébe örökre beleégett a gorillamaszkos
férfi, másoknál is jobban tudta, hogy a kívánás és a kedvelés mennyire más,
és időnként egymást kizáró dolgok. Morris pedig folyton elárulta magát,
nemcsak azzal, ahogy Robinnal beszélt, hanem akkor is, amikor Mrs. Smitht
„Gazdag Picsának” akarta elnevezni, amikor szexuális vagy provokatív
indítékot tulajdonított minden nőnek, akit csak megfigyelt, és az alig leplezett
undorban, ahogy megjegyezte, hogy Mocsok Ricci most kénytelen egy
otthonnyi nővel együtt élni. – Jézusom, hát remélem, én sosem kerülök egy



ilyenbe.
Robin tett még néhány lépést, aztán hirtelen megállt, olyan hirtelen, hogy

egy arra sétáló közlekedési rendőr kíváncsian rá is pillantott. Támadt egy
ötlete attól, amit Morris mondott, vagy inkább hirtelen felbukkant a gondolat
az agyában, ő pedig rájött, hogy tudat alatt ott volt végig, csak arra várt, hogy
be tudja vallani.

Félreállt, hogy ne legyen a járókelők útjában, előhúzta a telefonját, és
megnézte a parafíliák listáját, amelyet akkor talált, amikor az alvóhercegnő-
szindrómára rákeresett.

Autonepiofília.
– Jézusom! – mormogta maga elé. – Ez az! Hát biztos, hogy ez az!
Rögtön felhívta Strike-ot, de a hívás azonnal hangpostára ment; nyilván

már a metrón van, elindult a Staffordba. Néhány másodpercnyi gondolkodás
után tárcsázta Barclay-t.

– Hahó! – jelentkezett be a skót.
– Még ott van Elinor Dean házánál?
– Aha.
– Van bent nála most valaki?
– Nincs.
– Sam, azt hiszem, tudom, mit csinál ezekkel a férfiakkal!
– Na, mit?
Robin elmondta neki. Válaszul csak hosszú csendet hallott.
– Maga teljesen megbolondult, Robin – mondta végül Barclay.
– Lehet – felelte –, de csak úgy bizonyosodhatunk meg róla, ha maga megy

és bekopog, és megkérdezi, hogy csinál-e magának ilyet. Mondja azt, hogy
RF ajánlotta!

– A faszt megyek! – vágta rá Barclay. – Strike tudja, hogy mire akar maga
rávenni?

– Sam, nagyon kevés időnk maradt, mielőtt az ügyfél lelövi az egészet! A
legrosszabb, ami történhet, hogy letagadja. Sokkal több esélyünk nem lesz.

Hallotta, ahogy Barclay sóhajt egy nagyot.
– Jól van, de ha téved, az a maga sara!
Robin továbbsietett a metrómegálló felé, de már útközben kezdett

kételkedni magában. Vajon Strike helytelenítené, hogy beküldte Barclay-t a
hirtelen ötletére alapozva? De hát nagyon kevés idejük maradt, utána az
ügyfél nem fizet tovább. Ugyan, mit veszíthetnek ezzel most már?

Szombat este volt, és arra ért a zsúfolt megállóba, hogy épp elment előtte a



metró. Mire feljött a Green Park megállóban, már semmi esélye sem volt
korábban odaérni az Amerikai Bárba, ahogy remélte, hogy válthassanak
Strike-kal néhány szót, még mielőtt Oakden megérkezne. De ami még
rosszabb, ahogy a St. James’s Streeten ment sietve, valami fura déjà vu
érzéssel nagy tömeget látott az út végén, amelyet rendőrök terelgettek épp.
Lelassított, és már azon gondolkodott, vajon át tud-e majd furakodni a sűrű
embertömegen a Staffordhoz, amikor néhány lesifotós szaladt el mellette egy
sor fekete Mercedes nyomában. Nézte, ahogy a kocsik ablakaihoz nyomják a
fényképezőgépek lencséit, és ekkor figyelt fel rá, hogy a távolban az emberek
mit kiabálnak: „Jonn-ny! Jonn-ny!” Az egyik kocsi ablakában Robin egy nőt
látott valami Marie Antoinette-re emlékeztető parókában. Amikor majdnem
fellökte egy pár rohanó autogramvadász, kezükben Deadbeats-poszterekkel,
Robin csak akkor értette meg, egy kis izgatott döbbenettel, hogy az a
bizonyos Jonny, akinek a nevét kiabálják, az bizony Strike apja.

– A francba! – mondta ki hangosan, majd sarkon fordult, és visszasietett az
utcán, közben pedig előhúzta a telefonját. Azt tudta, hogy a Staffordba a
Green Park felől is be lehet menni. De most már nemcsak hogy el fog késni,
de támadt egy szörnyű gyanúja is – miért akart vajon Oakden pont ma este
találkozni velük? És miért pont ezen a helyen, olyan közel ehhez az
eseményhez, amelyen, attól félt, Strike apja is megjelenik? Vajon Strike
tudja, rájött már, hogy mi megy a szomszédban?

Felhívta, de a nyomozó nem vette fel. Menet közben gyorsan írt egy
üzenetet:
 

Cormoran, nem tudom, tudja-e, de Jonny Rokeby valami rendezvényen itt van a szomszédban.
Szerintem lehet, hogy Oakden csapdába akarja csalni magát.

 
Futásnak eredt, mert már így is késett öt perccel; ekkor jött rá, hogy most
először nyilvánította ki Strike-nak, hogy tudja, ki az apja.

Ahogy a Green Parkhoz ért, már messziről látta a rendőrt a szálló hátsó
bejáratánál: egy keménykalapos ajtónállójával együtt udvariasan, de
határozottan visszafordítottak két hosszú objektívű fényképezőgéppel érkező
pasast.

– Nem lehet erre – mondta a rendőr. – Csak ma este. Ha a szállóba
mennek, körbe kell menjenek a főbejárathoz!

– Mi folyik itt? – szólamlott fel egy öltönyös férfi, aki egy hagyományos
kínai ruhába öltözött, gyönyörű ázsiai nővel kézen fogva érkezett. – Nekünk
asztalfoglalásunk van! Miért nem mehetünk be?



– Nagyon sajnálom, uram, egy rendezvény van a Spencer House-ban –
felelte az ajtónálló. – És a rendőrség arra kért minket, akadályozzuk meg,
hogy erre vágjanak keresztül az emberek.

A két fényképezőgépes pasas káromkodva elindult vissza, arra szaladva,
amerről Robin épp jött. A lány lehajtotta a fejét, amíg elmentek mellette, és
örült, hogy még mindig rajta van a műszemüvege, mert az ő képe is
megjelent az újságokban egy bírósági ügy kapcsán néhány éve. Lehet, hogy
csak paranoia, gondolta, de mi van, ha ezek a fotósok nem azért akartak a
Staffordba bejutni, hogy Rokebyhez és a vendégeihez közelebb
kerülhessenek, hanem mert ott találják az elhidegült fiát?

Most, hogy a fotósok távoztak, a keménykalapos ajtónálló beengedte a
kínai ruhás nőt és a kísérőjét, aztán tetőtől talpig alaposan végigmérve Robint
nyilván arra a következtetésre jutott, hogy nem fotós, ezért őt is beengedte a
belső udvarba, ahol jól öltözött vendégek ittak és dohányoztak a nagy kültéri
fűtőtestek mellett. Robin ránézett a telefonjára, látta, hogy Strike nem
válaszolta meg az üzenetét, és sietve felment a lépcsőn az Amerikai Bárba.

Kényelmes, elegáns hely volt sötét fával és bőrborítású bútorokkal
berendezve. A mennyezetről számos amerikai állam és egyetem zászlói és
baseballsapkái lógtak le. Robin rögtön meglátta az öltönyös Strike-ot a
pultnál. A falon sorakozó megvilágított üvegek fényében jól látszott a
mogorva arckifejezése.

– Cormoran, az előbb…
– Ha azt akarja mondani, hogy apám itt van a szomszédban – felelte kurtán

a nyomozó –, hát tudom. De ez a seggfej még nem jött rá, hogy átláttam a kis
csapdáját.

Robin odapillantott a helyiség távolabbi sarkába. Ott ült Carl Oakden
szélesen szétterpesztett lábbal, karját a bőrborítású pad háttámlájára vetve.
Öltönyt viselt, de nyakkendőt nem, és az egész megjelenése nyilván azt
akarta sugallni, hogy felszabadultan kényelmes számára ez a kozmopolita
hely. Az egymáshoz kissé túl közel ülő szeméről, a keskeny homlokáról még
mindig meg lehetett benne ismerni a fiút, aki annyi évvel azelőtt összetörte
Roy édesanyjának kristálytálját.

– Menjen, beszéljen vele! Enni akar, azért jöttem étlapot hozni – mondta
halkan Strike. – Most kezdtünk Steve Douthwaite-ről beszélgetni. Úgy tűnik,
Dorothy mindig is gyanúsnak tartotta a fickót.

Robin elindult Oakden felé, és magában azért fohászkodott, hogy Strike ne
jöjjön ki a sodrából. Csak egyetlenegyszer látta, hogy elveszti a fejét egy



tanúval szemben, de semmi kedve sem volt megint végignézni.
– Mr. Oakden! – szólította meg a férfit, ahogy odaért. Mosolyogva kezet is

nyújtott. – Robin Ellacott vagyok, velem e-maile…
– Tudom – szakította félbe Oakden, és lassan oldalra fordította a fejét,

hogy gúnyos képpel végigmérhesse. Az odanyújtott kezére rá se hederített, és
Robin rögtön látta, hogy nagyon is szándékosan teszi. De úgy döntött, nem
mutatja ki, hogy megértette, a férfi sértőn akar bánni vele. Kibújt az
esőkabátjából.

– Kellemes hely – jegyezte meg kedvesen, és leült Oakdennel szemben. –
Még sosem jártam itt.

– Á, rendesen olcsóbb helyekre szokta vinni magát, mi? – kérdezte
Oakden.

– Cormoran az előbb mondta, hogy ön felidézte, mit mondott az édesanyja
Steve Douth…

– Kedveském – vágott közbe Oakden, továbbra is széles terpeszülésben,
karját a pad támlájára feltéve –, már mondtam magának, engem nem lehet
asszisztenseknek vagy titkárnőknek lepasszolni! Vagy vele beszélek, vagy
nem beszélek.

– Igazából én Cormoran tár…
– Hát persze – kuncogott Oakden. – Gondolom, most már nem is tudna

magától megszabadulni, mi?
– Parancsol?
– Most, hogy már megkéselték, amíg férfimunkát próbált végezni –

mondta Oakden, és Robin alkarjára pillantott, ahogy a szájához emelte a
koktélos poharát. – Gondolom, maga szét is perelné, ha megpróbálná!

Oakden nyilván jól utánanézett a nyomozópárosnak, és most láthatóan
nagyon élvezte a gonoszkodást. Csak arra tudott gondolni, hogy ez a
szélhámos azt hiszi, olyan nagyon kell neki a birtokában lévő információ,
hogy Robin nem engedheti meg magának, hogy visszaszóljon. Látta rajta,
hogy mindenáron a legtöbb örömet akarja kisajtolni az alkalomból: ingyen
ital, étel, és még egy nőt is sértegethet, mert nem valószínű, hogy faképnél
hagyja. Vajon melyik újságot vagy fotóügynökséget kereste meg, hogy
odacsalja Strike-ot az apja partijától alig néhány száz méterre, gondolta
Robin. És vajon mennyit kap, ha sikerül lefényképezni Strike-ot, amint épp
nyilvánosan összeveszik az apjával, vagy többek füle hallatára valami
dühöset mond róla?

– Tessék – dobott az asztalra három bőrborítású étlapot Strike, és leült.



Elfelejtett valami italt hozni Robinnak. Oakden fogott egy étlapot, és
komótosan nézegetni kezdte. Láthatóan élvezte, hogy várakoztathatja őket.

– A klubszendvicset kérem – mondta végül, és Strike leintett neki egy
pincért. Oakden megrendelte az ennivalót.

– Szóval épp arról kezdett beszélni – vette fel a beszélgetés fonalát Strike
–, hogy az édesanyja szerint Douthwaite…

– Jaj, hát ő aztán határozottan elbűvölőnek találta – felelte Oakden. Robin
megfigyelte, hogy a tekintete folyton a bár bejáratára ugrál, és biztosra vette,
hogy fotósok érkezését várja. – Olyan simlis gyerek, hát ismeri ezt a típust.
Jópofizott a kis ribikkel a recepción. A muterom mesélte, hogy
bepróbálkozott ő mindenkinél. A védőnő is folyton csak kuncogott, ha ott
volt.

Robinnak eszébe jutott a táncoló, fekete csontváz Talbot jegyzetfüzetében,
és ami Crowley halálfigurája mellé volt írva: Fortuna szerint Pallas Athéné,
Ceres, Vesta és Cetus mind SKARLÁT NŐK akik A FENEVAD HÁTÁN
LOVAGOLNAK.

– És az édesanyja azt gondolta, tetszik neki dr. Bamborough?
Oakden belekortyolt a koktéljába, és csettintett az ajkával.
– Hát azért Margot… – mondta kis horkantó nevetéssel, és Robin azon

kapta magát, hogy érthetetlen módon dühös rá, amiért a doktornő
keresztnevét használja. – Tudja, hát ő klasszikus ide-nekem-mindent volt, hát
nem?

– És mi mindent akart? – érdeklődött Strike.
– Nyuszilány lenni – vágta rá Oakden, és megint ivott egy kortyot. –

Lábát-csöcsét kirakni. Aztán gyerünk, gyorsan a fehér köpenyt…
– Szerintem egy körzeti orvos nem hord fehér köpenyt – jegyezte meg

Strike.
– Átvitt értelemben gondoltam – felelte fellengzősen Oakden. – A kor

gyermeke, hát nem?
– Milyen értelemben?
– A günocentrikus társadalom felemelkedése – jelentette ki Oakden, és

kicsit meghajolt Robin felé. Robinnak hirtelen úgy tűnt, a keskeny feje egy
menyétre emlékeztet. – A ’60-as évek vége, ’70-es évek eleje, akkor kezdett
minden megváltozni, nem? Ott volt a fogamzásgátló tabletta:
következmények nélküli dugás. Úgy néz ki, mintha a férfiak profitálnának
belőle többet, csakhogy azzal, hogy lehetővé teszi a nőknek a szaporodási
funkció kikerülését vagy meggyengítését, igazából a szexuális viselkedés



természetes és egészséges formáit fojtja el. Aztán a günocentrikus bírósági
rendszer, ami akkor is a nőnek kedvez, ha még csak nem is akart gyereket
eredetileg. Férfigyűlölő, autoriter rendszer, úgy állítja be magát, mintha az
egyenlő jogokért küzdene, és közben felügyelet alá vonja a férfiak
gondolatait, beszédét, természetes viselkedését! Ráadásul jött a férfiak széles
körben elterjedt szexuális kizsákmányolása is. Playboy klub, micsoda
baromság! Nézze, de hozzá ne érjen! Ez a réges-régi udvari szerelem
központi hazugsága. A nő az arra van ott, hogy imádják, a férfiak meg, hogy
vigyék be a pénzt, de sose kapjanak kielégülést. Sok szerencsétlen vesztes,
akik ilyen helyekre járnak. Bamborough nem gondoskodott a saját gyerekéről
sem – folytatta Oakden, a tekintete megint a bejáratra ugrott, majd vissza
Strike-ra –, és nem is dugott a férjével, ha jól hallottam, mert az szinte mindig
túl beteg volt, nem tudott teljesíteni. De pénze azért volt dögivel, szóval a nő
szerzett egy gyerekfelügyelőt, aztán ment vissza a munkahelyére
parancsolgatni a férfiaknak.

– Egészen pontosan kinek parancsolgatott? – kérdezte Strike.
– Hát Douthwaite gyakorlatilag sírva rohant ki tőle, amikor utoljára

bement, a muterom azt mesélte. De hát ilyen a kultúránk a ’60-as évek óta,
nem? Ha csak férfiak szenvednek, azt le se szarja senki. Mindenki csak
sápítozik, amikor a férfiak bekattannak, amikor már nem bírják tovább,
amikor visszaütnek! Ha Douthwaite csinálta ki… és én személyesen nem
gondolom, hogy ő volt… – mondta Oakden széles gesztussal, és Robin
emlékeztette magát, hogy Carl Oakden szinte biztosan még csak nem is látta
soha Steven Douthwaite-et, és tizennégy éves volt, amikor Margot eltűnt. –
De ha ő volt, fogadni mernék, hogy azért csinálta, mert Margot csak szívatta
folyton. De csak a nők véreznek – fejezte be megvető kis kacajjal –, hát nem?
– szúrta oda a kérdést Robinnak. – Á, itt is a szendvicsem!

Amíg a pincér kirakta elé az ételt, Robin felállt, és odament a pulthoz. Ott
állt a kínai ruhás, gyönyörű nő is a partnerével, a haja fekete selyemként
hullott a vállára a polcon sorakozó italos üvegeken tükröződő fényben.
Mindketten koktélt rendeltek, és láthatóan nagyon élvezték egymás
társaságát. Robin néhány pillanatig azon tűnődött, vajon fog-e még valaha
úgy érezni, mint ezek ketten. A munkája során szinte nap mint nap csak azzal
találkozott, férfiak és nők milyen rengetegféleképpen okozhatnak fájdalmat
egymásnak.

Épp rendelt magának egy tonikot, amikor megcsörrent a telefonja.
Remélte, hogy Barclay lesz az, de sajnos az anyja nevét látta a kijelzőn. Talán



Lindának is a fülébe jutott Sarah terhessége? Matthew mostanra lehet, hogy
már hazavitte a menyasszonyát Mashamba, mindenkivel közölni a jó híreket.
Robin lenémította a telefonját, kifizette az italt (bár valami alkoholos lenne,
gondolta), aztán visszament az asztalhoz, ahol Oakden épp azt mondta Strike-
nak:

– Nem, ilyen nem történt!
– Szóval maga nem öntött vodkát a puncsba dr. Bamborough grillpartiján?
Oakden nagyot harapott az ingyen szendvicséből, és szemtelenül hosszan

rágta. Hiába ritkult már a haja, hiába futottak szét ráncok a szeme sarkából,
Robin tisztán látta az elkényeztetett tizenévest ebben az ötvennégy éves
pasasban.

– Nyúltam egy kicsit – mondta Oakden teli szájjal –, megittam a fészerben.
Meg is lep, hogy észrevették, de hát a gazdagok smucigok. Azért tudnak
gazdagok maradni, hát nem?

– Úgy hallottuk, valaki rosszul lett a puncstól.
– Nem az én hibám – vágta rá Oakden.
– És úgy hallottam, dr. Phipps is elég dühös volt.
– Jaaj, az a pasas… – vigyorodott el szélesen Oakden. – Azért egész jól

alakultak a dolgok a jó öreg Phippsnek, hát nem?
– Milyen értelemben? – kérdezett vissza megint Strike.
– A neje eltéve láb alól, elveheti a gyerekfelügyelőt. Nagyon kényelmes.
– Maga nem kedvelte Phippst, ugye? – jegyezte meg Strike. – Ez a

könyvéből is kiderült.
– Olvasta? – nézett rá hirtelen kizökkentve Oakden. – Hogyan?
– Sikerült találnunk egy recenziós példányt – felelte Strike. – ’85-ben

kellett volna kijönnie, ugye?
– Aha.
– Emlékszik arra a pavilonra, amit akkor építettek épp a kertben, amikor

azt a grillpartit tartották?
Oakden egyik szemhéja megrándult. Gyorsan az arcához kapta az egyik

kezét, mintha a homlokát akarta volna végigsimítani – mintha egy hajtincs
csiklandozta volna.

– Nem – mondta.
– Ott van a háttérben az egyik fényképén. Épp csak elkezdték az

oszlopokat felállítani. Gondolom, a padlót már lerakták.
– Hát erre nem emlékszem.
– Akkor nem arrafelé volt a fészer, ahová a vodkával elbújt?



– Nem lehetett arra – válaszolta Oakden.
– És ha már ott tartunk, hogy lenyúlt dolgokat – folytatta Strike –, nincs itt

magánál véletlenül az a gyászjelentés, dr. Brenneré, amit Janice Beattie-től
hozott el?

– Én aztán nem hoztam el tőle semmilyen gyászjelentést – nézett Oakden
látványos megvetéssel. – Ugyan minek kéne az nekem?

– Hogy információhoz jusson, amit majd a sajátjaként adhat tovább?
– Nem kell nekem utánanéznem az öreg Joe Brennernek, tudok én róla

eleget! Nálunk vacsorázott minden második vasárnap. A muterom, úgy tűnik,
jobban főzött, mint az ő nővére.

– Hát akkor csak meséljen! – Strike hangja már kezdett kihívóra váltani. –
Kápráztasson csak el minket!

Oakden felhúzta ritkás szemöldökét. Megrágott egy újabb falatot a
szendvicsből és lenyelte, csak azután válaszolt.

– Hé, ez a maga ötlete volt! Ha magának nem kell az információ, és már itt
sem vagyok!

– Hacsak nem tud többet annál, mint amit a könyvében leírt…
– Brenner ki akarta záratni Margot Bamborough-t az orvosi kamarából.

Egy vasárnap ezzel jött át hozzánk. Néhány héttel azelőtt, hogy eltűnt.
Tessék! – vágta oda harciasan Oakden. – Ezt kihagytam a könyvből, mert
anyám nem akarta, hogy szerepeljen benne.

– Miért nem akarta?
– Hát mert még mindig lojális volt – felelte Oakden kis felhorkanással. –

Én meg nem akartam felzaklatni szegény öregasszonyt akkor, mert már
belengette, hogy kivesz a végrendeletéből. Az öreg nők – folytatta az elítélt
szélhámos – kicsit túlságosan könnyen is meggyőzhetők, ha az ember nem
tartja rajtuk a szemét. A ’80-as évekre nagyon összemelegedett a helyi
plébánossal. Kezdtem aggódni, hogy az egész vagyon majd a rohadt
templomtorony újjáépítésére megy, ha nem vigyázok.

– És Brenner miért akarta kizáratni Bamborough-t?
– Mert megvizsgált valami gyereket szülői beleegyezés nélkül.
– Ez nem Janice kisfia volt? – szólt közbe Robin.
– Magához beszéltem? – vágta neki oda Oakden.
– Na ide figyeljen! – mordult rá Strike. – Lesz szíves normálisan

viselkedni! Janice kisfia volt, igen vagy nem?
– Lehet – felelte Oakden, és Robin ebből azt szűrte le, hogy nem

emlékszik. – A lényeg, hogy etikátlan viselkedés megvizsgálni egy gyereket



a szülő jelenléte nélkül, és az öreg Joe nagyon felhúzta rajta magát. „Ezért
kizáratom!”, ezt mondogatta. Tessék. Ezt nem a gyászjelentésből vettem, mi?

Oakden felhörpintette a koktélja maradékát.
– Kérek még egy ilyet!
Strike mintha meg sem hallotta volna.
– És ez két héttel Bamborough eltűnése előtt volt? – kérdezte.
– Igen, kábé. Sose láttam a vén marhát olyan izgatottnak. Imádott

fegyelmezni mindenkit az öreg Joe. Szemét egy vén állat volt amúgy.
– Hogy?
– Ott előttem mondta a muteromnak, hogy nem ver elég keményen –

felelte Oakden. – Az meg kurvára hallgatott is rá. Néhány nappal később
megpróbált nekem jönni egy papuccsal, a hülye nő. Na de megtanulta, hogy
ne próbálkozzon többet!

– Igen? Miért, maga visszaütött?
Oakden túl közel ülő szeme próbálta felmérni Strike-ot, mintha azt akarná

eldönteni, érdemes-e kioktatni.
– Ha élt volna az apám, neki lett volna joga megbüntetni, de hogy a muter

próbáljon megalázni, csak mert Brenner azt mondta neki? Hát azt nem
hagyom.

– És pontosan milyen közeli volt a viszony az édesanyja és Brenner
között?

Oakden megint a homlokát ráncolta.
– Mint egy orvos és a titkárnője között, ennyi. Nem volt semmi más

közöttük, ha azt akarja sugallni.
– Akkor soha nem dőltek le egy kicsit ebéd után? – kérdezte Strike. –

Sosem lett olyan furán álmos, mikor Brenner átjött?
– Nem kéne mindenkit a maga anyja alapján megítélnie – lőtte vissza

Oakden.
Strike egy sötét mosollyal nyugtázta a szúrást, aztán folytatta:
– Az édesanyja Brennert kérte meg, hogy írja alá a nagyanyja halotti

bizonyítványát?
– Ennek meg mi az isten köze van bármihez?
– Őt kérte meg?
– Nem t’om – felelte Oakden, és a tekintete megint a bár bejáratára ugrott.

– Honnan veszi ezt? Meg minek kérdezi egyáltalán?
– Margot Bamborough volt a nagyanyja orvosa, ugye?
– Én nem t’om – mondta Oakden.



– Emlékszik minden szóra, amit az édesanyja Steve Douthwaite-ről
mondott, egészen odáig, hogy flörtölt a recepciósokkal, és szinte sírva rohant
ki, amikor utoljára a rendelőben járt, de nem emlékszik annak a részleteire,
amikor a saját nagyanyja leesett a lépcsőn, és meghalt?

– Nem is voltam ott! – tiltakozott Oakden. – Egy barátoméknál voltam,
amikor az történt! Csak hazaértem, és láttam a mentőt!

– Akkor csak az édesanyja volt otthon?
– Hogy a francba jön ez…?
– Hogy hívják a barátját, akinél volt ekkor? – kérdezte Strike, és most már

a jegyzetfüzetét is előhúzta.
– Mi ez az egész? – kérdezte Oakden, és nevetni próbált, miközben

visszaejtette a tányérra a szendvicse legvégét. – Mégis mi a kurva életet akar
sugallni?

– Szóval nem akarja megmondani, hogy hívják?
– Mi a faszért mondanám… egy iskolatársam volt…
– Nagyon jól jött magának meg az édesanyjának, hogy Maud leesett a

lépcsőn – mondta Strike. – Én úgy tudom, hogy olyan állapotban volt, hogy
nem nagyon lett volna szabad egyedül a lépcsőre mennie. Maguk örökölték a
házat, ugye?

Oakden elkezdte a fejét ingatni, nagyon lassan, mintha teljesen elképedt
volna, mintha meglepte volna, mennyire ostoba is Cormoran Strike.

– Komolyan? Azt akarja… hű. Hű!
– Szóval akkor nem mondja meg az iskolatársa nevét?
– Hűű! – próbált megint nevetni egyet Oakden. – Maga azt hiszi, hogy…
– …hogy szólhatok egy újságíró barátomnak, hogy szerintem a maga öreg

nőket átverő, hosszú pályafutása azzal kezdődött, hogy csak jól meglökte a
nagyanyját? Azt hiszem, nagyon is szólhatok.

– Na várjon csak egy kibaszott…
– Tudom, hogy maga azt hiszi, csapdába csalt itt ma este – hajolt oda

Strike. A testbeszéde eltéveszthetetlenül fenyegetést mutatott, és Robin a
szeme sarkából látta, hogy a kínai ruhás fekete hajú nő és a partnere
nyugtalanul figyelik őket a szájukhoz emelt italaik mögül. – De a
rendőrségnek még megvan az a levél, amit 1985-ben kaptak, hogy ássanak a
Szent János-kereszt alatt. A DNS-technológia rengeteget fejlődött azóta.
Gondolom, most már tökéletes nyálmintát tudnának venni a lenyalt borítékról
is.

Oakden szemhéja ismét megrándult.



– Azt hitte, csak kavar egy kis sajtóérdeklődést a Bamborough-ügy iránt,
ugye, hogy többeket érdekeljen a szar könyve?

– Én aztán nem…
– Hát figyelmeztetem magát. Ha maga beszél a lapoknak rólam meg

apámról, vagy arról, hogy a Bamborough-ügyön dolgozom, hát teszek róla,
hogy lekapcsolják azért a levélért. És ha esetleg az nem jönne össze, akkor az
egész nyomozóirodámat ráállítom magára, és felforgatjuk a nyomorult szar
élete minden részletét, amíg nem találok valami mást, ami érdekli a
rendőrséget. Megértette?

Oakden egy rövid pillanatra riadtnak tűnt, de aztán gyorsan összeszedte
magát. Még egy újabb kis kacajt is sikerült kipréselnie magából.

– Nem akadályozhatja meg, hogy írjak, amiről csak akarok! Ez a
véleményszabad…

– Én figyelmeztettem magát – ismételte Strike kicsit hangosabban –, hogy
mi fog történni, ha az útjába áll ennek a nyomozásnak. A kurva szendvicsét
meg fizesse csak ki maga!

Strike felállt, Robin pedig meglepve igyekezett felkapni az esőkabátját, és
követni a példáját.

– Hátul menjünk ki, Cormoran! – mondta, mert eszébe jutott az épület előtt
leselkedő két fotós, de két lépést sem tettek meg, már hallották is, hogy
Oakden utánuk szól.

– Azt hiszi, megijedek a kibaszott irodájától? Jó kis nyomozó maga! –
kiabált oda, és most már a környékükön minden fej feléjük fordult. Robin
hátrapillantva látta, hogy Oakden is felállt: kijött az asztal mögül, és megállt a
bár közepén, nyilván elhatározta, hogy most már jelenetet rendez.

– Strike, figyeljen, menjünk! – szólt a nyomozónak Robin, mert most már
tényleg bajt szimatolt. Oakden egyértelműen valami eladhatóval akart kijönni
a helyzetből, vagy legalábbis azzal, hogy mesélhesse úgy, ő kerekedett felül.
De Strike sajnos már vissza is fordult felé.

– Még azt se tudta, hogy a saját kurva apja itt bulizik a szomszédban! –
vágta oda hangosan Oakden, és a Spencer House irányába intett. – Nem akar
beugrani, megköszönni, hogy megbaszta az anyját egy halom
babzsákfotelben, ötven ember szeme láttára?

Robinnak végig kellett néznie, ahogy mintha lassított felvételen játszódna
le, amitől félt. Strike Oakdenre vetette magát, Robin pedig megpróbálta
megragadni a karját, ahogy ütésre emelte, de túl későn – Strike könyöke a
homlokába csapódott, és kettétörte a szemüvegét. Robin szeme előtt sötét



foltok ugráltak, és a következő pillanatban már hanyatt esve hevert a padlón.
Robin közbelépési kísérlete révén a szélhámosnak maradt néhány

pillanatnyi ideje félreugrani, így nem kiütéssel felérő csapást kapott, csak egy
fültövön vágást, ami le is csúszott a fejéről. Az őrjöngő Strike viszont
jóformán észre sem vette, hogy valami elkapta a karját, és csak akkor látta,
mit csinált, amikor körülötte mindenki talpra ugrott az asztaloknál, és a
padlóra meredt a háta mögött. Sarkon fordult, és meglátta a földön Robint, az
arca a kezébe temetve, az orrából vér csordogált.

– A francba! – kiáltott fel.
A fiatal csapos is kirohant a pult mögül. Oakden garázdaságról ordibált

valamit. Robin még mindig kissé szédelgett, a fájdalomtól könnyezett a
szeme; nagy zavarában hagyta, hogy néhány gazdagnak tűnő, ősz hajú
amerikai felsegítse, akik nagy buzgón orvost is akartak hívni.

– Teljesen jól vagyok! – hallotta a saját hangját. Strike könyöke teljes
erővel pont a két szeme között találta el, és csak akkor vette észre, hogy
vérzik az orra, amikor véletlenül lefröcskölte vele az egyik kedves amerikai
fehér ingét.

– Robin, a francba… – mondta épp Strike.
– Uram, meg kell kérnem önöket, hogy…
– Igen, rögtön megyünk! – felelte a pincérnek Robin képtelenül

udvariasan, bár még mindig könnyezett a szeme, és próbálta az orra vérét
elállítani. – Csak még… jaj, nagyon köszönöm! – mondta az amerikai
hölgynek, aki most a kezébe nyomta az esőkabátot.

– Hívják a rendőrséget! – kiabálta Oakden. Robin közbelépésének hála
semmi baja nem lett. – Hívja már valaki a kurva rendőrséget!

– Nem fogok panaszt tenni! – jelentette ki csak úgy a levegőbe Robin.
– Robin… én annyira…
Robin belemarkolt Strike kabátujjába. A vér még mindig forró csíkban

csordogált az állán.
– Csak menjünk már! – súgta oda a nyomozónak.
Rá is lépett a szemüvege betört lencséjére, ahogy kisétáltak a néma bárból,

és mindenki csak bámult utánuk.
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Sok kedves szókkal gyógyította őt,
s a múlt fájdalma máris rejtelem.
Kis jó sok évnyi bún vehet erőt,

egy csepp boldogság ír lesz sok seben.
A múlt ködébe vész sok gyötrelem,

mit érte elviselt, és szót sem ejt
a múltról…

Lovagja jő, s a női szív minden bajt felejt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Robin…
– Nehogy azt mondja, hogy nem kellett volna közbeavatkoznom! – felelte

Robin összeszorított foggal, ahogy sietve átvágtak kint az udvaron. A szemét
a fájdalom könnyei homályosították el. A kint dohányzók elámulva fordultak
utána, ahogy menet közben próbálta elállítani az orra vérét. – Ha sikerült
volna megütnie, akkor most várhatnánk ott bent a rendőröket!

Robin nagy megkönnyebbülésére nem várták őket paparazzók, amikor a
Green Park felé indultak, de attól félt, Strike előbbi jelenete után nem sok
időbe fog telni, hogy megint rájuk akaszkodjanak.

– Fogunk egy taxit – jelentette ki Strike, akit pillanatnyilag teljesen
elborított a szégyenteljes rémület és az Oakden, az apja, a sajtó és a saját
maga iránt érzett düh. – Figyeljen, igaza…

– Tudom, hogy igazam van, köszönöm szépen! – vágta rá Robin, kissé
nyersen.

Lüktetett az egész arca, ráadásul most már az is felháborította, hogy Strike
nem figyelmeztette őt Rokeby bulijára; miért hagyta, hogy egy ilyen Oakden-
féle rossz szélhámos odacsalja, miért nem volt tekintettel rá, milyen
következményei lehetnek ennek az ügyre, az egész nyomozóirodájukra?



– TAXI! – ordított Strike, olyan hangosan, hogy Robin össze is rezzent.
Rohanó lépteket hallott valahol a közelben.

Megállt egy fekete taxi, Strike pedig belökte Robint.
– Denmark Street! – kiáltotta oda a sofőrnek, és Robin már a fotósok

kiabálását is hallotta, ahogy a kocsi gyorsított.
– Semmi baj – fordult hátra Strike, hogy kinézhessen a hátsó ablakon. –

Gyalog vannak. Robin… annyira kibaszottul sajnálom!
Robin tükröt húzott elő a táskájából, hátha sikerül rendbe hoznia a sajgó

arcát, letörölni a vért a szájáról, az álláról. Eléggé úgy tűnt, két monoklija is
lesz: mindkét szeme gyorsan bedagadt.

– Mit szeretne, vigyem haza? – kérdezte Strike.
Robin rettentő dühös volt rá, és épp csak kibírta, hogy ne sírja el magát a

fájdalomtól; most elképzelte, milyen meglepve, kíváncsian nézne rá Max, ha
ilyen állapotban megérkezne. Elképzelte, hogy megint semmiségnek kellene
beállítania a nyomozóirodai munkája során szerzett sérüléseket. És eszébe
jutott, hogy napok óta nem tudott bevásárolni sem.

– Nem. Enni szeretnék valamit, meg egy jó erős italt.
– Rendben! – vágta rá Strike. Láthatóan örült, hogy valamivel

kiengesztelheti. – Ha elvitelre kérjük a kaját, az jó?
– Nem! – tiltakozott gúnyosan Robin, és a két egyre növekvő monoklija

felé intett. – Csakis a Ritzbe szeretnék menni!
Strike már elnevette volna magát, de aztán elhallgatott, annyira

megdöbbentette, hogy néz ki Robin arca.
– Talán be kéne mennünk az ügyeletre.
– Ne vicceljen már!
– De Robin…
– Sajnálja, tudom. Már mondta.
Megcsörrent Strike telefonja. Rápillantott: Barclay most várhat, döntötte

el, és lenémította.
Háromnegyed órával később a taxis kitette őket a Denmark Streeten némi

bedobozolt curryvel meg néhány csilingelő üveggel. Amint felértek, Robin
bevonult a lépcsőfordulóban lévő mosdóba, hogy bevizezett vécépapírral
lemossa az álláról és az orrából a megszáradt vért. A repedt tükörből két
egyre jobban megdagadó, vöröses-lilás duzzanat nézett vissza rá a szeme
helyéről. A homlokán kékes véraláfutás növekedett.

Bent az irodában Strike (aki normális esetben egyenesen a fóliás dobozból,
amiben adták, megette volna a curryt), kirakta a szedett-vedett tányérokat,



kést-villát, aztán pedig, mivel Robin erős italt említett, felment a lakásába,
ahol tartott egy üveggel a kedvenc whiskyjéből. A hűtőjének volt egy kis
fagyasztója is, itt voltak a jeges zacskók, amelyeket a lábcsonkjára használt,
meg egy jégkockatartó. Most épp több mint egyéves jégkockák voltak benne,
mert bár Strike szeretett néha meginni egy-egy töményet, általában inkább a
sört részesítette előnyben. De amikor a kezében a jégkockatartóval már indult
volna lefelé, meggondolta magát, és az egyik jeges zacskót is magához vette.

– Köszönöm – mormolta Robin, amikor Strike visszaért, és elvette tőle az
odanyújtott jeges zacskót. Pat helyére ült le, az íróasztal mögé, ami valaha az
ő asztala volt, mert Strike ide rakta ki a curryt és a tányérokat. – És jobb lesz,
ha átírja a jövő heti beosztást – tette hozzá, és először a bal szemére nyomta
oda óvatosan a jeget. – Mert nincs a világon olyan alapozó, amivel ezt el
tudom takarni. És nem sok esélyem van észrevétlenül megfigyelni bárkit is
két monoklival.

– Robin… – kezdett bele megint Strike –, annyira kibaszottul sajnálom!
Egy barom voltam, egyszerűen csak… mit kér, vodkát, whiskyt?

– Whiskyt – felelte a lány. – Jéggel.
Strike töltött mindkettejüknek egy jó tripla adagot.
– Hát sajnálom! – ismételte még egyszer, amíg Robin végre ihatott egy jó

nagy korty whiskyt, aztán nekiállt szedni a curryből. Strike leült az asztallal
szemben lévő műbőr kanapéra. – Soha eszembe nem jutna bántani magát…
semmi mentségem… elborult az agyam, kész. Apám többi gyereke már
hónapok óta cseszeget, hogy menjek el erre a kurva partira – mesélte, és a
kezével végigsimított a sűrű, göndör haján, amely sosem kócolódott össze.
Úgy érezte, most már tartozik annyival a lánynak, hogy elmondja az egészet;
hogy miért követett el ekkora hibát, bár mentségnek ez sem lesz az igazi. –
Azt akarták, hogy csináljunk neki ajándékba egy csoportképet. Aztán meg Al
azt mondja, hogy Rokeby prosztatarákos… ami azért, úgy látszik, abban nem
akadályozta, hogy összetrombitálja négyszáz haverját egy jó kis bulira…
Összetéptem a meghívót, azt se néztem meg, hol lesz. Tudnom kellett volna,
hogy Oakden valamiben sántikál. Csak egy kicsit nem figyeltem, és… –
Azzal egyetlen korttyal felhörpintette a whiskyje felét. – De arra nincs
mentség, hogy meg akartam ütni. Csak minden… ez az utóbbi néhány
hónap… Rokeby még fel is hívott februárban. Életében először. Megpróbált
lekenyerezni, hogy találkozzak vele.

– Megpróbálta lekenyerezni? – nézett rá Robin, a jeget most a másik
szemére szorítva, és eszébe jutott, amikor Strike Bálint-napon azt kiabálta



valakinek a benti irodában, hogy „baszódjál meg!”
– Hát gyakorlatilag – bólintott Strike. – Azt mondta, nyitott arra, hogy

segítsen valahogy… hát, azzal vagy negyven évet késett.
Strike kiitta a maradék whiskyt, az üvegért nyúlt, és kitöltött magának még

egyszer annyit.
– Mikor találkozott vele utoljára? – kérdezte Robin.
– Tizennyolc éves koromban. Összesen kétszer találkoztunk – felelte

Strike. – Először még gyerekkoromban. Anyám megpróbálta elkapni velem
egyszer, a stúdió előtt.

Erről eddig csakis Charlotte-nak beszélt. Az ő családja legalább annyira
diszfunkcionális és fura volt, mint a sajátja, olyan jelenetekkel, amelyek
másoknak korszakosnak tűntek volna („ez egy hónappal azelőtt történt, hogy
apa felgyújtotta anya portréját a folyosón, és meggyulladt a faborítás a falon,
kijöttek a tűzoltók, és egy emeleti ablakon kellett kimenekülnünk”), de
Campbelléknél annyira megszokottnak számítottak, hogy szinte fel sem
tűntek.

– Én azt hittem, hogy akar velem találkozni – folytatta. A döbbenet, hogy
mit csinált Robinnal, és a torkát égető whisky olyan emlékeket szabadítottak
fel benne, amelyeket általában lakat alatt tartott. – Hétéves voltam. Olyan
kibaszottul izgultam! Csinosan akartam kinézni, hogy ő majd… hát, hogy
büszke legyen rám. Mondtam anyámnak, hogy a legszebb nadrágomat adja
rám. Odaértünk a stúdióhoz… anyámnak voltak még ismerősei a
zeneiparban, valaki leadta a drótot, hogy Rokeby ott lesz… na és nem
engedtek be. Én azt hittem, hogy valami tévedés történt. Az a pasas az
ajtóban nyilván csak nem tudta, hogy apám biztosan szeretne látni.

Megint ivott egy kortyot. Az asztalon lassan kihűlt a curry.
– Anyám erre rákezdte rendesen. A biztonságiak már fenyegették, amikor a

hátunk mögött kiszállt a kocsiból a zenekar menedzsere. Ő meg persze
ismerte anyámat, és nem akart nagy balhét az utcán. Bekísért minket egy kis
szobába, a stúdiótól távolabb. Azt próbálta magyarázni anyámnak, hogy
hülyeség csak így megjelenni. Ha több pénzt akar, próbálja az ügyvédeken
keresztül. Én meg ekkor jöttem rá, hogy apám igazából nem is hívott meg
minket. Anyám csak így akart bejutni. És elsírtam magam – bökte ki
egyszerűen. – Csak haza akartam menni… És akkor, amíg anyám meg
Rokeby menedzsere csak ordibáltak egymással, besétált Rokeby. Hallotta az
ordítozást visszafelé a vécéről. Biztos csak egy csíkot felszívni ment ki,
később rájöttem. Amikor belépett, már fel volt paprikázva. Én meg próbáltam



mosolyogni – emlékezett vissza Strike. – Tiszta takony volt az arcom. Nem
akartam, hogy azt gondolja, ilyen bőgőmasina vagyok. Azt képzeltem el,
hogy majd megölel. „Na, hát itt vagy végre!” De úgy nézett rám, mintha ott
se lennék. Vagy mintha valami rajongó gyereke lennék, akinek túl rövid a
gatyája. Mindig túl rövidek voltak a kurva nadrágjaim… túl gyorsan nőttem.
Aztán meglátta anyámat, és akkor pöccent be csak igazán. Nekiálltak
veszekedni. Nem is emlékszem, mi mindent mondtak, hát csak gyerek
voltam. A lényeg, hogy hogy mer ide berontani, megvan neki az ügyvéd
száma, különben is fizet ő eleget, az nem az ő baja, ha anyám azt mind
elszórja, és aztán végül: „ez csak egy kibaszott véletlen volt!” Azt hittem,
arra gondol, hogy véletlenül jött be a stúdióba, vagy valami. De aztán rám
nézett, és én megértettem, hogy rám gondolt. Hogy én voltam a véletlen.

– Jézusom, Cormoran! – mondta halkan Robin.
– Hát – nézett rá Strike –, azt azért meg kell hagyni, hogy legalább őszinte

volt. Aztán kisétált. Mi meg hazamentünk. Utána egy ideig még
reménykedtem benne kicsit, hogy megbánta, amit mondott. Nehéz volt
letenni a gondolatról, hogy a szíve mélyén igenis szeretne velem találkozni.
De nem történt semmi.

A nap még közel sem volt lemenőben, de a helyiségben mintha
folyamatosan nőtt volna a sötét. A Denmark Street magas épületei már így
estefelé árnyékot vetettek a külső irodára, és egyikük sem kapcsolt villanyt.

– Amikor másodszor találkoztunk – folytatta Strike –, egyeztettem
időpontot a menedzsmentjével. Tizennyolc éves voltam. Épp akkor vettek fel
Oxfordba. Évek óta hozzá sem nyúltunk Rokeby pénzéhez. Volt még egy kör
pereskedés azon, hogy korlátozzák, mit csinálhat anyám azzal a pénzzel, mert
a készpénzzel rémesen bánt, egyszerűen csak elszórta. Mindegy, szóval a
nagybátyám és a nagynéném, az én tudtom nélkül, tájékoztatták Rokebyt,
hogy felvettek Oxfordba. Anyám kapott tőle egy levelet, hogy most, hogy
elmúltam tizennyolc, már nincs felém semmilyen kötelezettsége, de
emlékeztették, hogy felhasználhatom azt a pénzt, ami a bankszámlán
összegyűlt. Abban állapodtunk meg, hogy a menedzsere irodájában
találkozunk. A régi ügyvédjével, Peter Gillespie-vel jött. És ezúttal lőtt
nekem egy mosolyt is. Végül is lehet, hogy anyagilag megszabadult tőlem, de
most már elég idős voltam, hogy a sajtónak nyilatkozgassak. Oxford nyilván
megdöbbentette valamelyest. Biztos azt remélte, hogy az én hátteremmel
majd szép csendben eltűnök valamerre örökre. Gratulált, hogy felvettek, és
hogy szép kis induló summám gyűlt össze az élethez, merthogy anyám nem



költött belőle semmit már hat-hét éve. Mondtam neki – vigyorodott el Strike
–, hogy dugja fel a kibaszott pénzét a seggébe, és gyújtsa meg. Aztán
kisétáltam. Önelégült kis pöcs voltam, persze. Eszembe sem jutott, hogy
Tednek és Joannak kell majd kiköhögnie a tandíjat, ha Rokeby nem fogja,
márpedig pontosan így is lett… csak később jöttem rá. De nem sokáig voltam
rászorulva a pénzükre. Amikor anyám meghalt, másodéves voltam épp,
elhúztam Oxfordból, és beléptem a seregbe.

– És nem kereste meg Rokeby, miután meghalt az anyja? – kérdezte
csendesen Robin.

– Nem – felelte Strike. – Vagy ha igen, nem jutott el hozzám. Küldött egy
levélkét, amikor lerobbantották a lábam. Lefogadom, hogy az beszaratta,
amikor meghallotta, hogy felrobbantottak. Biztos szétaggódta magát, hogy mi
lesz ebből a sajtóban. Amint kijöttem a Selly Oakból, megint pénzt próbált
rám tukmálni. Megtudta, hogy nyomozóirodát akarok nyitni. Charlotte
barátai ismerték egy-két gyerekét, így jutott el hozzá.

Robin úgy érezte, mintha liftezett volna egyet a gyomra Charlotte nevének
említésére. Strike annyira ritkán beszélt róla, mintha nem is létezne.

– Először nemet mondtam. Nem akartam elfogadni a pénzt, de minden
szarházi elutasította, hogy elég kölcsönt adjon magánnyomozó irodára egy
féllábú exkatonának, akinek se háza, se megtakarítása. Megmondtam annak a
pöcs ügyvédjének, hogy csak annyit fogadok el, ami az iroda elindításához
kell, és részletekben visszafizetem. És így is lett.

– De az a pénz végig igazából a magáé volt? – kérdezte Robin; emlékezett,
hogy Gillespie néhány hetente hívogatta Strike-ot a törlesztés ügyében,
amikor ő először idekerült.

– Ja, de nekem nem kellett. Még az is feldühít, hogy kölcsön kellett belőle
kérnem.

– De Gillespie úgy viselkedett, mintha…
– A gazdagok és híresek körül mindig vannak olyanok, mint Gillespie –

felelte Strike. – Az egész önképe arra épült, hogy ő az apám intézője. Az a
szemét jóformán szerelmes volt az öregembe, vagy legalábbis a hírnevébe,
mit tudom én. Én meg elég nyilvánvalóvá tettem neki telefonon, mit
gondolok Rokebyről, és ezt nem tudta megbocsátani. Ragaszkodtam hozzá,
hogy kössünk rendes kölcsönszerződést, ő meg mindenáron be akarta tartatni,
hogy így torolja meg, hogy megmondtam neki, mit is gondolok róluk.

Strike feltápászkodott a kanapéról, amely a szokásos szellentős hangokat
adta ki erre, és szedett magának a curryből. Amikor mindkettejük tányérját



jól megrakta, elment hozni két pohár vizet. A whisky harmadát már
eltüntette.

– Cormoran – kezdte Robin, amikor Strike visszaült a kanapéra és
nekilátott az ételnek. – Ugye tudja, hogy én sosem fogok pletykálni
másoknak az apjáról? És magának se beszélek róla, ha nem akarja, de… de
hát társak vagyunk. Elmondhatta volna, hogy zargatja, kiengedhette volna a
gőzt úgy, és nem azzal, hogy pofán ver egy tanút.

Strike rágcsálta még egy kicsit a jalfrezi csirkét, aztán lenyelte, és halkan
annyit mondott:

– Igen, tudom.
Robin harapott egyet a naan-kenyérből. Már nem sajgott annyira az arca: a

jég meg a whisky segített tompítani, két különböző módon. De azért eltartott
egy percig, mire összeszedte a bátorságát, és kimondta:

– Láttam, hogy Charlotte kórházba került.
Strike felnézett rá. Azt persze tudta, hogy Robin tisztában van vele,

kicsoda Charlotte. Négy évvel ezelőtt úgy berúgott, hogy járni is alig tudott,
és sokkal többet mondott el neki, mint amennyit valaha is akart arról az
állítólagos gyerekről, amelyről Charlotte váltig állította, hogy az övé volt, és
amely örökre elszakította őket egymástól.

– Ja – mondta.
Aztán elmesélte Robinnak az egészet: a búcsú sms-eket, hogy hogy rohant

a telefonfülkéhez, hogy hallgatta végig, amíg megtalálták Charlotte-ot a
drága magánklinika parkjában, a bokrok között.

– Jaj, istenem! – tette le a villát Robin. – És mikor tudta meg, hogy túlélte?
– Biztosan csak két nappal később, amikor megjelent az újságokban –

felelte Strike. Megint feltápászkodott, és újratöltötte Robin poharát
whiskyvel, aztán magának is töltött megint, csak aztán ült vissza. – De már
azelőtt is arra jöttem ki, hogy életben van. A rossz hír gyorsabban elért volna
hozzám, mint a jó.

Hosszan hallgattak. Robin remélte, többet is megtudhat arról, milyen
érzéseket keltett Strike-ban az, hogy Charlotte beleráncigálta az
öngyilkossági kísérletébe, és ahogy kivette, kikényszerítette, hogy mentse
meg az életét; de Strike nem mondott semmit, csak ette a curryjét.

– Hát – szólalt meg végül Robin –, megint mondom, a jövőben talán
megpróbálhatnánk ezt a megbeszélésdolgot, mielőtt maga belehal a stressz
okozta szívrohamba, vagy mit tudom én, agyoncsap valakit, akit még ki kell
kérdeznünk?



Strike bűntudatos vigyorral válaszolt.
– Jó. Gondolom, megpróbálhatjuk…
Megint bezárult körülöttük a csend, és a kissé becsípett Strike-nak az lett

az érzése, olyan sűrű ez a csend, mint a méz, vigasztaló és édes, de kicsit
veszélyes is, ha túlságosan belesüpped az ember. Teli volt whiskyvel,
bűnbánattal, és azzal az erős érzéssel, amelyet sosem szeretett közelebbről
megvizsgálni, és mondani akart valamit Robin kedvességéről, tapintatáról.
De csupa olyasmi jutott eszébe, ami ügyetlennek tűnt, alkalmatlannak a célra;
ő most az igazságból akart kifejezni valamit, de az igazság veszélyes.

Ugyan hogy mondhatta volna, hogy nézze, én azóta igyekszem, hogy ne
tetsszen meg nekem, amikor először levette a kabátját itt ebben az irodában.
Igyekszem nem megnevezni, amit maga iránt érzek, mert így is tudom, hogy
túl sokat, én meg nyugtot akarok mindazoktól a szarságoktól, amik a
szerelemmel járnak. Egyedül akarok lenni, nem elkötelezve, szabadon.

De ugyanakkor azt sem akarom, hogy maga valaki mással legyen. Nem
akarom, hogy valami másik szarházi rábeszélje egy második házasságra.
Szeretem tudni, hogy a lehetőség megvan, hogy mi ketten talán…

De az majd persze félresiklik, mert mindig félresiklik, mert ha olyan típus
lennék, akinek jól megy az állandóság, hát akkor már nős lennék. És amikor
félresiklik, akkor elveszítem magát örökre, márpedig ez a dolog, amit
közösen építettünk, ami szó szerint az életem egyetlen jó része, a hivatásom,
a büszkeségem, a legszebb eredményem, hát ez is mindörökre meg lesz
baszva, mert nem fogok olyat találni, akivel úgy élvezem vinni a dolgokat,
ahogy magával, és utána már mindenen ott lesz a maga emlékének a nyoma.

Bárcsak bele tudna nézni a fejébe a lány, gondolta Strike, látná, mi van
benne, és akkor megértené, hogy mennyire külön helye van a gondolatai,
érzései között. Úgy érezte, tartozik neki ezzel az információval, de attól félt,
ha kimondja, azzal olyan irányba terelheti a beszélgetést, ahonnan nehéz lesz
visszavonulni.

De ahogy teltek a másodpercek, és csak ült ott, immár több mint fél üveg
whisky után, megmozdult benne egy ugyanilyen tömény érzés is, és most
először azt kérdezte magától, tényleg ezt az elszánt magányt akarja-e
mindörökre.

Joanie mindig azt mondja, szerinte az üzlettársad mellett fogsz kikötni. Az
a Robin nevű csaj.

Mindent vagy semmit. Lássuk, mi történik! Csak ha most csinál valamit,
annak nagyobb lesz a tétje, mint eddig bárminek életében, jóval nagyobb,



mint amikor abban az egyetemista buliban odatántorgott Charlotte
Campbellhez, hisz bármilyen kínokat is állt ki miatta később, abban a
pillanatban mégsem kockáztatott semmit, legfeljebb egy kisebb megaláztatás
érhette, aztán majd mesélhette volna a sztorit.

Robin közben már eleget evett a curryből, és letett róla, hogy megtudja,
hogy érez Strike Charlotte-tal kapcsolatban. Elég kilátástalan remény volt,
gondolta, de mégiscsak olyasmi ez, amit nagyon szeretett volna tudni. A
tömény whisky, amit megivott, kicsit elhomályosította most az éjszakát, mint,
mondjuk, a szakadó eső szokta, és valami enyhe vágyakozás fogta el. Tudta,
hogy az alkohol nélkül most egyszerűen csak boldogtalannak érezné magát.

– Gondolom… – kezdte Strike a reflektorfénybe kiugró trapézművész
fatalista merészségével, aki csak a fekete semmit látja maga alatt –, Ilsa
magánál is bepróbálkozott összehozni minket.

Az asztal mögött, a sötétben Robin úgy érezte, mintha elektromos áram
futott volna keresztül a testén. Teljesen példátlan dolog, hogy Strike akár
homályosan utaljon rá, hogy egy harmadik személynek eszébe juthat őket
romantikusan összeboronálni. Hát nem úgy tesznek mindig, mintha az
ilyesmi még csak meg sem fordult volna a fejükben? Nem úgy tesznek,
mintha bizonyos veszélyes pillanatok nem is történtek volna meg sosem, mint
például amikor felpróbálta neki a zöld ruhát, vagy megölelte a menyasszonyi
ruhájában, és érezte, hogy Strike-nak is eszébe jut a gondolat, hogy szökjenek
el együtt, nem csak neki?

– Igen – felelte végül. – Aggódtam is… vagyis hát, zavarban is voltam
miatta, mert én nem…

– Nem – vágta rá gyorsan Strike. – Hát nem is gondoltam, hogy maga…
Robin várta, hogy befejezze a mondatot, és hirtelen nagyon élénken az

eszébe ötlött (ahogy eddig sohasem), hogy pont fölöttük, alig kétpercnyire
onnan, ahol most ültek, van egy ágy. És mint Strike, ő is azt gondolta:
minden, amiért dolgoztam, amiért áldozatokat hoztam, veszélybe kerülhet, ha
rossz felé viszem ezt a beszélgetést. A viszonyunkat onnantól már mindig
elrontja a kínos, zavart csend.

De ami még ennél is sokkal rosszabb: Robin félt kiadni magát. Az érzések,
amelyeket letagadott Matthew előtt, az anyja előtt, Ilsa előtt és saját maga
előtt is – azoknak muszáj rejtve maradniuk.

– Hát, bocs – mondta végül Strike.
Hát ez meg mit jelent, gondolta Robin, és veszettül zakatolt a szíve. Ivott

még egy nagy korty whiskyt, azután válaszolt csak:



– Miért maga kér bocsánatot? Nem maga…
– De Ilsa az én barátom.
– Hát most már az enyém is – vágott vissza Robin. – És szerintem…

szerintem csak nem tud leállni. Látja, hogy két különböző nemű barátja jól
kijön egymással…

– Ja – bólintott Strike, de minden érzéke kiélesedett: ezek szerint ezek
volnának ők? Két különböző nemű barát? Nem akarta a férfiak és nők témáját
még lezárni, ezért megkérdezte:

– Nem is mesélte, mi volt a békéltetésen. Hogyhogy most belement,
miután eddig elhúzta?

– Sarah terhes. Össze akarnak házasodni, mielőtt megszüli… vagy mielőtt
túl nagy lesz a hasa a designer ruhához, gondolom, ismerve Sarah-t.

– A francba – mondta Strike halkan, és próbálta felmérni, mennyire
zaklatja ez fel Robint. A hangjából nem tudta kiolvasni, látni meg nem látta
jól: túl sötét volt már az irodában, mégsem akarta felgyújtani a villanyt. –
És… és maga számított erre?

– Gondolom, számíthattam volna – felelte Robin elmosolyodva, amit
Strike nem láthatott, de ettől megint fájdalom hasított a viharvert arcába. –
Biztos elege lett belőle, hogy Matthew így elhúzza a válást. Amikor véget
akart vetni a viszonyuknak, Sarah hagyhatta ott az ágyban azt a fülbevalót,
hogy majd megtaláljam. Most biztos azon kezdett aggódni, hogy talán meg se
kéri a kezét, úgyhogy elfelejtette bevenni a tablettát. Ez az egyetlen módja,
hogy a nők hatalmat gyakorolhassanak a férfiakon, nem? – kérdezte, egy
pillanatra megfeledkezve Charlotte-ról és a babáról, amelyet állította, hogy
elveszített. – Az az érzésem, amikor Matthew először mondta le a békéltetést,
akkor mondhatta el neki, hogy terhes. Matthew szerint véletlen volt… lehet,
hogy ő nem akarta, hogy megtartsa, amikor Sarah először közölte vele…

– Maga akar gyereket? – kérdezte hirtelen Strike.
– Régebben azt gondoltam – válaszolt lassan Robin. – Amikor még azt

hittem, hogy Matthew meg én… tudja. Hogy holtunkiglan.
Ahogy kimondta, elöntötték a régi képzelgések emlékei: egy családi

fénykép, ami nem is létezett soha, de ami valaha mégis nagyon élénken
valóságosnak tűnt. Azon az estén, amikor Matthew megkérte a kezét, teljesen
tisztán megjelent a fejében egy kép kettejükről, három gyerekkel (ez lett
volna a kompromisszum Matthew-ék családja, ahol két gyerek volt, és az ő
saját családja között, ahol meg négy). Nagyon is élesen látta maga előtt:
Matthew vidáman szurkol egy kisfiúnak, aki épp rögbizni tanul, ahogy ő



maga is tette; Matthew nézi a kislányát a színpadon, az iskolai
betlehemesben, ahol Máriát alakítja. Most nagyon feltűnt neki, mennyire
sablonos dolgokat képzelt el, mennyire a sajátjaivá váltak Matthew elvárásai.

Ahogy itt ült most a sötétben Strike-kal, Robinnak az jutott eszébe, hogy
egyébként Matthew nagyon is jó apa lenne egy olyan gyereknek, amilyet
elképzelt; más szóval, egy olyan kisfiúnak, aki szeretne rögbizni, vagy egy
olyan kislánynak, aki szeretne tütüben táncolni. Hordaná magánál a képüket a
tárcájában, bekapcsolódna a szülői munkaközösségbe az iskolájukban,
megölelné őket, amikor kell, odafigyelne, hogy kész-e a leckéjük. Mégiscsak
volt benne kedvesség: bűntudatot is érzett, amikor helytelenül cselekedett.
Egyszerűen csak az a lényeg, hogy amit Matthew helyesnek gondol, azt
nagyon erősen befolyásolja az, hogy hogyan cselekszenek mások, hogy
mások mit gondolnak elfogadhatónak, kívánatosnak.

– De most már nem tudom – folytatta rövid szünet után. – Nem látom
magam előtt, hogy gyerekek mellett csinálom ezt a munkát. Azt hiszem,
olyan kétfelé szakadós érzés lenne… és olyat soha többet nem akarok érezni.
Matthew mindig a bűntudattal akart lebeszélni erről a szakmáról, hogy nem
keresek eleget, túl sokat dolgozom, túl nagy a kockázat… de hát én imádom!
– folytatta elszánt lelkesedéssel. – És nem akarok senkitől elnézést kérni
ezért… És maga? – kérdezett vissza Robin. – Maga akar gyerekeket?

– Nem – felelte Strike.
Robin elnevette magát.
– Mi olyan vicces?
– Én itt egy egész lelkemet kitáró beszédet vágok ki a dologról, maga meg

szimplán csak: Nem.
– Hát meg sem kellett volna születnem, nem? – mondta Strike hangja a

sötétből. – Én egy véletlen vagyok. Nem érzek nagy hajlandóságot, hogy ezt
a hibát megismételjem.

Pillanatnyi csend után Robin szólalt meg szigorúan:
– De hát ez csak simán önigazoló, Strike!
– Miért? – kérdezte a nyomozó, és meglepetésében elnevette magát.

Amikor Charlotte-nak mondta ugyanezt, ő megértette, és egyet is értett vele.
Tizenéves kora elején az anyja berúgva elmondta neki, hogy majdnem
elvetette.

– Hát mert… az isten szerelmére, hát nem hagyhatja, hogy az egész életét a
fogantatásának a körülményei határozzák meg! Ha aki véletlenül fogant,
sosem vállalna gyereket…



– Akkor mind sokkal jobban járnánk, hát nem? – vágta rá Strike
határozottan. – A világ már így is túlnépesedett. És egyébként is, a gyerekek,
akiket ismerek, nem igazán lelkesítenek, hogy csináljak magamnak.

– De Jacket kedveli!
– Igen, de hát Jack egy gyerek a mit tudom én, mennyiből. Dave Polworth

gyerekei… tudja, ugye, kicsoda Dave Polworth?
– A legjobb barátja – bólintott Robin.
– A legrégebbi barátom – javította ki Strike. – A legjobb barátom…
Egy pillanat törtrészéig gondolkodott csak, ki fogja-e végül mondani, de a

whiskytől most nem tartotta magát olyan erősen, ahogy szokta: miért is ne
mondja, miért is ne engedje el magát?

– …az maga.
Robin annyira elképedt, hogy meg sem tudott szólalni. Négy év alatt Strike

soha nem jutott még a közelébe se, hogy kimondja, mit is jelent ő neki. Azt,
hogy kedveli, az odavetett megjegyzésekből, apróbb kedvességekből,
feszültség szülte kínos csendekből vagy gesztusokból kellett kitalálnia.
Életében csak egyetlenegyszer érezte magát így, mint most, és a váratlan
ajándék, ami azt az érzést felkeltette benne, egy zafíros-gyémántos gyűrű
volt, amit ott hagyott, amikor elment a férfitől, akitől kapta.

Szerette volna valahogy viszonozni ezt, de egy-két pillanatig túlságosan
elszorult hozzá a torka.

– Én… hát, ez az érzés kölcsönös – nyögte ki, és igyekezett, nehogy a
hangja elárulja, mennyire boldog.

A kanapén ülve Strike homályosan felfogta, hogy valaki jön fel a
vaslépcsőn. Néha az alattuk lévő irodát használó grafikus is sokáig dolgozott.
Strike most leginkább csak élvezte, milyen örömöt okozott, hogy Robin így
viszonozta az ő érzéseit.

És most a whiskytől eszébe jutott az is, ahogy átölelte a lépcsőn, az
esküvőjén. Két év alatt most jutottak legközelebb ahhoz a pillanathoz, a
levegő mintha megsűrűsödött volna a sok kimondatlan dologtól, és megint
úgy érezte, egy kis dobogón áll, készen arra, hogy leugorjon az ismeretlenbe.
Hagyd csak ennyiben, mondta szokásos mogorva énje, aki féltette a
magányos életét a tetőtérben, a szabadságát, a lelki békéjét. Most!, súgta a
fel-felvillanó démon, akit a whisky eresztett szabadjára, és mint néhány
perccel azelőtt Robinnak, most neki is eszébe jutott, hogy alig néhány
méterre felettük ott a dupla ágy.

A léptek kint odaértek az üvegajtó elé. Mielőtt akár Strike, akár Robin



megmoccanhatott volna, az ajtó kinyílt.
– Mi van, nincs áram? – kérdezte Barclay, és felkapcsolta a villanyt. Egy

pillanatig mindhárman csak pislogtak meglepve, aztán Barclay szólalt meg:
– Maga egy kibaszott zseni, Ro… mi a jó ég lett a arcával?!
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A harcias brit nő…
… fogadván őt oly vaddá változott,

a kényszerített, titkos szeretőt,
kivel már nyergében találkozott,
reá szerelmével csalást hozott,

gyötörve a tébolyban szenvedőt,
s midőn ezt elvégezte, távozott,
a bánattal magára hagyva őt,

jó intelem gyanánt, kire tékozol időt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Az éles fényben pislogva Robin megint a jég után nyúlt.
– Strike megütött. Véletlenül!
– Jézusom! – nézte tovább Barclay. – Há’ nem szeretném tudni, milyen az,

ha direkt csinálja. De mégis hogy?
– Pont a könyöke útjában volt az arcom – válaszolta Robin.
– Hű. – Barclay most már a majdnem üres currys dobozokat nézegette éhes

tekintettel. – És ez meg? A jóvátétel?
– Pontosan – bólintott Robin.
– Szóval akkó’ ezér’ nem veszik fel a telefonjukat má’ vagy három órája?
– A francba, ne haragudjon, Sam! – Robin előhúzta a telefonját, és ránézett

a kijelzőre. Tizenöt nem fogadott hívása volt Barclay-tól, amióta az anyja
hívását lenémította az Amerikai Bárban. Azt is örömmel látta, hogy kihagyta
Morris néhány üzenetét is. Az egyikhez mintha képet is csatoltak volna.

– Maga meg a kötelességet túlteljesítve idejött – szólalt meg a kissé
berúgott Strike is. Nem tudta biztosan, inkább örül vagy inkább bosszús,
hogy Barclay becsörtetett, de átgondolva úgy érezte, inkább a bosszankodás
kerekedett felül.



– A nejem a anyjáná’ van a kisizékével ma este – felelte Barclay. – Szóval
gondoltam, jövök, azt’ elmondom a jó hírt magam.

Kivett egy papadamot, és leült a kanapé karfájára a másik végén.
– Szóval, kiderítettem, micsinál RF ott Stoke Newingtonba’. De Robin

érdeme a egész. Na, készen áll?
– Mire? – bámult rá Strike, és ide-oda tekintgetett Barclay és Robin között.

– De mikor…?
– Még korábban – vágta rá Robin. – Mielőtt magával találkoztam.
– Mentem s becsöngettem – kezdte Barclay. – Mondtam, hogy RF

ajánlotta, nem t’om, tudna-e segíteni nekem. És nem hitte el. Oda kellett
rakjam a lábam a ajtóba, hogy ne csapja rám. Aztán meg aszondja, RF
mesélte, hogy valami skót csávó beszélte le múltkor, a Tower Bridge-en. Én
meg gondoltam, ideje kockáztatni – folytatta. – Mondtam, igen, az én voltam.
Egy barátja vagyok. És hogy tudjuk, micsinál itt maga. De ha kedveli az
ügyfelét, akkó’ jobb lesz, ha beszél velem. Szóval végül beengedett.

Azzal beleharapott a papadamba.
– Bocs, farkaséhes vagyok. Na szóval bevitt a hátsó szobába, és hát ott volt

az egész.
– Milyen egész?
– Egy óriási járóka, amit ő csinált habszivacsbó’ és farostlemezből! –

vigyorgott Barclay. – Meg jó nagy pelenkázó. Egy csomó felnőtt pelenka.
Johnson’s babahintőpor.

Strike, úgy tűnt, egyelőre nem talál szavakat. Robin elnevette magát, de
gyorsan abba is hagyta, annyira fájt tőle az arca.

– A jó öreg RF azt élvezi, ha babának tettetheti magát. A nőnek csak egy
másik ügyfele van, az a pasas a konditeremből. De nem is kell több, mer’ RF
annyit fizet neki. Felöltözteti őket, kicseréli a pelenkájukat, behintőporozza a
seggüket…

– Maguk csak viccelnek – nyögte ki Strike. – Olyan nincs, hogy ez igaz!
– Pedig igaz! – felelte Robin, a jeget még mindig az arcára szorítva. – Az a

neve, hogy… várjon csak…
Megint megnyitotta a telefonján a parafíliák listáját.
– Autonepiofília. „Az alanyt az izgatja fel, ha csecsemőként gondol

magára.”
– És ezt hogy a fenébe…?
– Néztem az öregeket, ahogy kitolják őket az otthonból – mesélte Robin. –

Morris megjegyezte, hogy olyanok, mint a kisgyerekek, és hogy biztos van



közöttük, akin pelenka is van, és az egész csak úgy… bekattant. Láttam én is,
hogy az a nő egy tonnányi babahintőport meg cumit vásárol be a
szupermarketben, de egyetlenegyszer sem láttunk gyereket bemenni abba a
házba. Aztán ott az a fejsimogatás-dolog, mintha kisgyerekek lennének…

Strike-nak eszébe jutott, amikor a konditermes pasast követte hazáig;
ahogy eltakarta az arca alsó részét, amikor kijött Elinor Dean házából, mintha
lett volna a szájában valami, amit nem akar, hogy bárki lásson…

– …és jó nagy dobozokat szállítottak ki neki, de valami nagyon könnyű
dolgot – mondta épp Robin.

– Hát az a felnőtt pelenka lesz – bólogatott Barclay. – Na mindegy…
szóval amúgy rendes nő. Csinált nekem egy csésze teát. Tud ám a zsarolásról,
de ezt figyeljék: ők RF-fel nem hiszik, hogy Ravaszdi tényleg tudja, mi is
történik ott nála.

– Hogyhogy?
– A konditermes pasas kotyogta ki Ravaszdinak, hogy ő ismer valami nagy

embert a vállalattó’. RF meg a kondis pasas, tudják, néha együtt is mennek a
járókába. Mint egy óvo… mintha egy óvo…

Barclay hirtelen éktelen nevetésben tört ki, és Strike is követte a példáját.
Robin az arcára nyomta a jeget, és ő is elnevette magát. Vagy egy percig
harsányan nevettek mindhárman, ahogy elképzelték a két felnőtt férfit
pelenkában, a farostlemez járóka közepén.

– …mintha egy óvoda lenne – fejezte be a mondatot Barclay magas
fejhangon, a könnyeit törölgetve. – Bassza meg, hát van mindenféle ember,
nem? Szóval, ez a pöcs a kondiban kikotyogja ezt, Ravaszdi meg, hát tudja ő,
hogy a öreg RF életébe’ nem járt kondiba’, és hogy London másik végébe’
lakik, kérdezget még egy kicsit, azt’ látja, hogy a pasas kényelmetlenül érzi
ám tőle magát. Úgyhogy követi RF-et. Látja, hogy megy ki-be Elinor házába.
És levonja a nyilvánvaló következtetést: hogy a nő egy kurva. Aztán besétál
RF irodájába, becsukja az ajtót, elmondja Elinor címét, és hogy tudja, mi
folyik ott. RF meg összeszarja magát, de azért nem hülye ő se. Gondolja,
Ravaszdi assziszi, csak simán szexről van szó, de azért aggódik, nem kezd-e
utánajárni. Mer’ tudják, RF a neten talált rá Elinorra, ott hirdette a
szolgáltatásait a net valami sötét sarkába’. Szóval RF beijed, hogy Ravaszdi
majd utánanéz, micsinál igazából Elinor, ha most ő letagadja, hogy szex
lenne, és ha valaki rájön, hogy tényleg mi folyik ott, hát akkor RF megy
vissza rögtön a Tower Bridge-re. Na, szóval ez annyira nem vicces rész –
folytatta Barclay már komolyabban. – A kondis pasas csak néhány hete



vallotta be nekik, neki meg Elinornak, hogy beszélt Ravaszdival. Mos’ meg
má’ ő is mindjár’ felakasztja magát, úgy sajnálja. Elinor leszedte a hirdetést,
de hát a internet sose felejt, szóval az aztán szart se ér… És a legrosszabb az,
hogy Elinor szerint Ravaszdi igazábó’ egy jó nagy fasz. RF mesélt róla egy
csomót. Úgy néz ki, Ravaszdi a munkába is beviszi a kokót, és állandóan
taperolja az asszisztensét is, de hát RF nem tud micsinálni vele, fél, hogy mi
lesz a következménye. Szóval… – nézett rájuk Barclay –, akkor most
micsinálunk? Megmondjuk a vezetőségnek, hogy RF öltönynadrágja azér’
olyan bő, mer’ alatta pelus van rajta?

Strike nem mosolyodott el. Az elfogyasztott whisky nem igazán segítette a
tiszta gondolkodást. Robin szólalt meg először.

– Hát, elmondhatunk mindent a vezetőségnek, és elfogadhatjuk, hogy az
tönkretesz egy-két életet… vagy hagyjuk nekik, hogy felbontsák a szerződést,
és nem szólunk, mi a helyzet, elfogadjuk, hogy Ravaszdi továbbra is zsarolni
fogja RF-et… vagy…

– Hát igen – mondta komolyan Strike –, ez a nagy kérdés, nem? Mi a
harmadik lehetőség, ahol Ravaszdi is megkapja a magáét, és RF sem köt ki a
Temze fenekén?

– Nekem úgy tűnik – fordult Barclay-hoz Robin –, hogy Elinor támogatná
RF-et, ha azt mondaná, hogy csak futó viszony volt, nem? Persze lehet, hogy
RF felesége annak sem örülne.

– Persze, Elinor belemenne – felelte Barclay. – Neki is ez az érdeke.
– Én szeretném elkapni Ravaszdit – szólalt meg Strike. – Az aztán nagyon

tetszene az ügyfélnek, ha segítenénk nekik úgy megszabadulni tőle, hogy
nem ír minden lap a cégről… márpedig akkor biztos írnak, ha kiderül, hogy a
vezérigazgató szereti hintőporoztatni a seggét… De ha azt az asszisztenst
tényleg szexuálisan zaklatja – folytatta –, meg látja, ahogy kokózik a
munkahelyén, hát miért nem tesz panaszt a csaj?

– Mert fél, hogy nem hinnének neki? – jegyezte meg Robin. – Vagy hogy
elveszíti az állását?

– Megtenné – fordult Robinhoz Strike –, hogy felhívja nekem Morrist?
Neki még biztos megvan a csaj száma. És Barclay! – tette hozzá, miközben
harmadik próbálkozásra sikerült felállnia a kanapéról, és megindult a belső
iroda felé. – Jöjjön csak, át kell írnunk a jövő heti beosztást. Robin nem
követhet senkit, ha úgy néz ki, mintha ment volna három menetet Tyson
Furyval.

Bementek Strike irodájába. Robin egy kicsit még maradt Pat asztalánál, de



nem azon gondolkodott, amit Barclay mesélt, hanem az érkezése előtti
perceken, amikor itt ültek Strike-kal a félhomályban. Az emlék, hogy Strike
azt mondja, ő a legjobb barátja, elmondhatatlanul könnyűvé tette a szívét,
mintha végleg legördült volna róla mindaz a súly, amiről nem is tudta, hogy
rajta van.

Egy pillanatig örömtelin ízlelgette még ezt az érzést, aztán előhúzta a
telefonját, és megnézte az üzeneteket, amelyeket Morris küldött korábban. Az
első, amelyhez kép is tartozott, csak annyi volt, hogy „lol”. A kép egy cikk
címe volt: „Ellopott Viagra-szállítmány: a rendőrség mereven elzárkózik,
hogy kommentálja”. A második üzenetben az állt: „nem vicces?”

– Nem – mormogta maga elé Robin. – Nem vicces.
Felállt és rányomott Morris számára, közben pedig fél kézzel nekiállt

elrakni a currys dolgokat, míg a másikkal a füléhez tartotta a telefont.
– Estét! – köszönt be Morris néhány csöngés után. – Azért hív, hogy maga

nem zárkózik el mereven a kommentártól?
– Most kocsiban van? – kérdezte Robin, mintha meg se hallotta volna a

vicceskedést.
– Gyalog. Épp most zárták be éjszakára az öregek otthonát. Egyébként épp

itt vagyok az iroda közelében, megyek felváltani Hitchinst. Ő meg az Ivy
előtt, Miss Jones pasiját figyeli.

– Na, kellene Ravaszdi asszisztensének az elérhetősége – mondta Robin.
– Mi? Minek?
– Rájöttünk, mivel zsarolja RF-et, de… – Habozott egy kicsit; elképzelte,

milyen vicceket kell majd szegény RF-ről hallgatnia, ha elmondja Morrisnak,
mit csinál Elinor Dean. – De egyáltalán nem illegális, és nem árt vele
senkinek. Szeretnénk ismét beszélni Ravaszdi asszisztensével, ezért kell az
elérhetősége.

– Neeem, szerintem nem kéne beszélnünk vele megint – vágta rá Morris. –
Ez rossz ötlet.

– Miért? – kérdezett vissza Robin. A currys dobozokat bedobta a nagy
szemetesbe, és inkább nem vágott pofát, mert fájt tőle az arca.

– Hát mert… a picsába már! – válaszolt Morris, pedig általában nem
káromkodott, ha Robinnal beszélt. – Hát épp maga mondta, hogy ne vele
foglalkozzunk!

Robin háta mögött, a belső irodában Barclay épp elnevette magát valamin,
amit Strike mondott neki. Robinnak ma este már harmadszorra támadt az az
érzése, hogy valami nagyon rossz közeledik.



– Saul! – szólt bele a telefonba. – Ugye nem találkozgat vele még mindig?
Morris nem válaszolt azonnal. Robin összeszedte a tányérokat az asztalról,

és a mosogatóba tette, amíg várt.
– Nem, dehogy! – mondta Morris, és megpróbálkozott egy nevetéssel is. –

Csak szerintem ez rossz ötlet. Pont maga mondta korábban, hogy a csajnak
túl sok a vesztenivalója…

– De most nem azt kérnénk tőle, hogy csalja csapdába vagy mártsa be…
– Ezt még meg kell gondolnom – felelte Morris.
Robin a mosogatóba tette a késeket-villákat is.
– Saul, ezen nem vitatkozunk. Kell az elérhetősége.
– Nem is tudom, megvan-e még – mondta Morris, és Robin már tudta,

hogy hazudik. – Hol van most Strike?
– A Denmark Streeten – felelte Robin. Nem akart újabb sikamlós poénokat

arról, hogy ott vannak Strike-kal sötétedés után, így direkt nem említette,
hogy ő is az irodában van.

– Jó, felhívom – vágta rá Morris, és mielőtt Robin bármit reagálhatott
volna, letette.

A whisky, amit megivott, még mindig érzéstelenített egy kicsit. Robin
tudta, hogy ha teljesen józan lett volna, most még jobban felháborította volna,
ahogy Morris megint nem úgy kezeli, mint az iroda társtulajdonosát, hanem
mint Strike titkárnőjét.

Megnyitotta a csapokat a szűk kis konyhasarokban, és nekiállt leöblíteni a
tányérokat, villákat, és ahogy a curryszósz lassan lement a lefolyón, a
gondolatai megint visszatértek ahhoz a néhány pillanathoz a sötétben, mielőtt
megjött Barclay, amikor ott ültek Strike-kal ketten a félhomályban.

Kint a Charing Cross Roadon elment egy autó, amelyből üvöltött Rita Ora
’I Will Never Let You Down’ című száma, és Robin halkan, maga elé,
énekelni kezdett vele:
 

Tell me baby what we gonna do
I’ll make it easy, got a lot to lose…{12}

 
Bedugta a mosogató lefolyóját, és vizet engedett bele, mosogatószert
spriccelt az evőeszközökre. Miközben énekelt, a tekintete a ki sem nyitott
vodkás üvegre tévedt, amit Strike vett, de amiből egyikük sem ivott. Eszébe
jutott, ahogy Oakden lenyúlta a vodkát Margot grillpartiján…
 



You’ve been tired of watching me
forgot to have a good time…{13}

 
…és hogy azt állította, nem öntött belőle a puncsba. De Gloria mégis
elhányta magát… Abban a pillanatban, amikor levegőt vett, hogy bekiabáljon
Strike-nak, hogy támadt egy új ötlete, két kéz ért a csípőjéhez.

Robint életében már kétszer is támadták meg férfiak hátulról, ezért
gondolkodás nélkül keményen belevágta a magas sarkú cipő sarkát a mögött
álló férfi lábába, és ezzel egyidőben hátracsapta a fejét, egyenesen bele a
másik arcába, majd kiragadott egy kést a mosogatóból, és megpördült. A két
kéz eltűnt a csípőjéről.

– BASSZA MEG! – ordított Morris.
Robin nem is hallotta, ahogy feljött a lépcsőn a mosogatóba zubogó víz

zajától és az énekléstől. Morris most kétrét görnyedt, mindkét kezét az orrára
szorította.

– BASSZA MEG! – kiabált megint, és amikor elvette a kezét az arcáról,
látszott, hogy vérzik az orra. Ugrálva hátrafelé indult, a tűsarok nyoma a
cipőjén, végül lerogyott a kanapéra.

– Mi folyik itt? – kérdezte Strike, aki kiviharzott a belső irodából, és csak
bámulta a kanapén heverő Morrist meg Robint, még mindig késsel a kezében.
A lány elzárta a csapokat, de továbbra is nagy levegőket kellett vennie.

– Megfogta a derekam! – közölte Robin, és már Barclay is kijött a belső
irodából Strike mögött. – Hátulról, nem is hallottam, hogy bejött!

– Csak… egy… rohadt… vicc volt! – tiltakozott Morris a véres kezét
tanulmányozva. – Csak rá akartam kicsit ijeszteni magára… a picsába…

De az adrenalin és a whisky hirtelen olyan dühöt szított fel Robinban,
amilyet nem érzett az óta az este óta, amikor Matthew-tól eljött. Szinte
szédelegve odaállt Morris elé.

– Odalopakodna Strike mögé is, és megfogná a derekát? Vagy szokott
Barclay mögé settenkedni és megölelni? Nekik is küld képeket a farkáról?

Néma csend lett.
– Maga szemét! – sziszegte Morris, a keze fejét még mindig az orrára

nyomva. – Azt mondta, nem fogja…
– Hogy mit csinált? – kérdezte Strike.
– Küldött egy képet a farkáról! – csattant fel dühösen Robin, és Morrishoz

visszafordulva folytatta: – Én nem valami tizenhat éves gyakornoklány
vagyok, hogy ne merjem megmondani, hogy hagyja abba! És nem akarom,



hogy hozzám érjen! Jó? Nem akarom, hogy puszilgasson…
– Hogy küldött magának…? – bámult Strike.
– Nem mondtam magának, mert annyira feszült volt – felelte Robin. – Joan

haldoklott, maga ide-oda ingázott Cornwall és London között, hát ez nem
hiányzott volna, de most már elég! Nem dolgozom vele tovább! Azt akarom,
hogy tűnjön el!

– Az isten szerelmére…. – szólalt meg megint az orrát törölgető Morris. –
Hát csak vicc volt…

– Tanulja meg fogni a kibaszott jeleket, öregem! – szólt közbe Barclay, aki
a falnak támaszkodva állt karba tett kézzel, és láthatólag nagyon jól
szórakozott.

– Kurvára nem rúghat ki csak mert…
– Maga itt külsős alvállalkozó – közölte Strike. – És nem hosszabbítjuk

meg a szerződését. A titoktartási záradék érvényben marad. Ha egy szót is
kibeszél abból, amit itt megtudott, gondoskodom róla, hogy sose kapjon
többet nyomozói munkát. És most húzzon innen a picsába!

Morris vad tekintettel állt fel, az orra még mindig vérzett.
– Hát jó. Ha maga őt akarja megtartani, csak mert meg akarja dugni, hát

tőlem!
Strike előrelépett egyet. Morris majdnem átbukfencezett a kanapén, ahogy

hátraugrott előle.
– Jó, jó! – mondta megint.
Sarkon fordult, és kiviharzott az irodából, jól bevágta maga mögött az

üvegajtót. Még remegett az üveg és Morris léptei egyre távolabbról döngtek a
vaslépcsőn, amikor Barclay ellökte magát a faltól, kivette Robin kezéből a
kést, amit még mindig szorongatott, és odavitte a mosogatóhoz, a többi
koszos edényhez.

– Sose bírtam a csávót – jegyezte meg.
Strike és Robin egymásra néztek, aztán a kopott szőnyegre, amelyen még

mindig ott csillogott Morris néhány csepp vére.
– Akkor egy-egy – mondta Strike, és összecsapta a kezét. – Tehát akkor,

aki először töri be Barclay orrát, az nyer, igaz?
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Lovageszménnyel a sors nem barát,
előnyt ő (szólt Guyon) elvétve ád,

s munkája felemészti önmagát,
midőn csapásait zúdítja rád.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Hogy vajon mi történt volna, ha Sam Barclay nem nyit be azon az ajtón, és
nem kapcsol villanyt, az mindkét nyomozótárs gondolatait lefoglalta a
hétvégén: mindketten újra- és újrajátszották fejben a beszélgetést, tűnődtek,
mi lehetett a másik fejében, és hogy nem mondtak-e vagy nem árultak-e el túl
sokat.

Így józanul Strike úgy találta, örülnie kell, hogy nem tette meg, amire a
whisky sarkallta volna. Ha az alkoholtól vezérelve cselekedett volna, most
talán már fuldokolna a keserű lelkiismeret-furdalásban, és nem lenne visszaút
ehhez az életében teljesen egyedülálló barátsághoz. De szabad perceiben
elmerengett, vajon Robin tudatában volt-e, milyen veszélyesen közel jutott
ahhoz, hogy valami korábban szögesdróttal körülkerített területre
kormányozza a beszélgetést, vagy hogy alig másodpercekkel azelőtt, hogy
Barclay felkapcsolta a villanyt, épp azt próbálta felidézni, mikor húzott
utoljára tiszta ágyneműt.

Robin viszont úgy ébredt vasárnap, hogy az arcán mintha
keresztülgyalogolt volna valaki, kicsit másnapos is volt, és az érzései furán
futkostak az öröm és a szorongás között. Átgondolta megint mindazt, amit
Strike-nak mondott, és remélte, hogy nem árult el semmit azokról az
érzésekről, amelyeket szokásává vált simán letagadni, még saját maga előtt
is. Az emlék, ahogy Strike azt mondja neki, ő a legjobb barátja, mindig egy
kis boldogságlöketet jelentett, amikor visszatért hozzá; de ahogy telt a nap, és
a véraláfutások egyre rondábbak lettek, már azt kívánta, bár lett volna



bátorsága egyenesen rákérdezni Strike-nál, hogy is érez Charlotte Campbell-
lel kapcsolatban.

Mostanában folyton ott lebegett a fejében Charlotte képe, mint valami
homályos portré, amit igazából nem is akart kiakasztani a falra. Ez egyre
konkrétabb formát öltött az azóta eltelt négy évben, amióta a Denmark Street-
i ház ajtajában elmentek egymás mellett, mert Ilsától is sok részletet tudott
meg, és az újságokból is sok apróságot szedett össze. De tegnap este komor
és merev árnyalatokat vett fel: valami sötéten romantikus kép az elveszett,
haldokló szeretőről, ahogy utolsó szavait Strike fülébe suttogja a fák közt
elalélva.

Márpedig ez, akárhogy is nézzük, különlegesen erős kép. Egyszer, nagyon
részegen Strike azt mondta Robinnak, hogy Charlotte a legszebb nő, akit
valaha látott, és most élet és halál közt lebegve ez a gyönyörű nő úgy döntött,
hogy Strike-ot hívja, hogy elmondja neki: még mindig szereti. Ugyan mit
adhatna a mezei kis Robin Ellacott, ami bármi módon megközelíthetné ezt a
grandiózus drámaiságot, ezt a felfokozott érzelmet? Rendben tartott
műszakbeosztást, szétszortírozott számlákat, meg egy-egy csésze erős teát?
Nyilván, mert fájt az arca, Robin hangulata ide-oda billegett az egyre
csökkenő vidámság és a borongás között. Végül jó szigorúan lehordta magát:
Strike példa nélküli jelét adta a szeretetének, és Saul Morris sem kerül a
szeme elé soha többet – mindkettőnek igenis örülnie kell.

Ahogy előre látható is volt, Pat vette legjobban zokon Morris váratlan
kirúgását. Strike hétfő reggel közölte vele a hírt, amikor majdnem
összeütköztek a Denmark Street-i ház bejáratában: Strike kifelé tartott, Pat
befelé. Mindketten nikotint készültek magukhoz venni, Pat már előszedte az
elektromos cigarettáját, amit munkaidőben használt, Strike meg már a
kezében szorongatta a Benson & Hedgesét, mert az irodában csak nagyon
ritkán gyújtott rá.

– Reggelt! – köszönt Strike. – Hagytam egy üzenetet az asztalán, néhány
dolog, amit szeretnék, ha megcsinálna, amíg visszajövök. Robin jön be tízre.
Ja és… – Ment még néhány lépést, csak azután fordult vissza. – Ki tudná
számolni, péntekig mennyivel jövünk Morrisnak, és azt át is utalni neki
rögtön? Többet nem jön.

Nem várta meg, mit szól Pat, így Robinnak kellett a titkárnő
csalódottságának teljes erejével szembesülnie, amikor tíz előtt tíz perccel
megérkezett. Pat a Radio Two-t hallgatta, de kikapcsolta, amint nyílt az ajtó.

– Reggelt. Miért… magával meg mi történt? – bámult rá Pat.



Robin arca így két nap után még rosszabbul festett, mint szombaton. A két
szeme ugyan már nem volt bedagadva, de sötét szürkés-vöröses karikák
keretezték őket.

– Baleset. Nekimentem valaminek – felelte Robin, kibújt a kabátjából, és
felakasztotta. – Szóval ezen a héten nem megyek megfigyelni.

Kivett a táskájából egy könyvet, és a kezében tartva a vízforralóhoz lépett.
Reggel nem élvezte kimondottan, ahogy fél szemmel mindenki őt nézte a
metrón, de nem akarta Strike könyökét megemlíteni Patnek, mert amikor csak
lehetséges volt, igyekezett nem súlyosbítani a titkárnő Strike iránti
ellenszenvét.

– És miért nem jön többet Saul? – szegezte neki a kérdést Pat.
– Nem vált be – felelte Robin háttal neki, és levett két csészét.
– Hogyhogy nem vált be? – ismételte méltatlankodva Pat. – Elkapta azt a

pasast, aki a gyerekfelügyelővel! Mindig időben leadta a papírjait, és hát ezt
nem tudnám elmondani arról a bolond skótról!

– Tudom – bólintott Robin. – De nem működött jól a csapatban, Pat.
A titkárnő nagyot szívott a nikotinjából, és vágott egy pofát.
– Hát az ott bent – bólintott az üres székre, ahol Strike szokott ülni –

tanulhatna egyet s mást Morristól!
Robin tökéletesen tisztában volt vele, hogy nem Pat dönti el, az iroda

tulajdonostársai kit vesznek fel vagy rúgnak ki, de nem úgy, mint Strike, ő
úgy gondolta, egy ilyen kicsi csapatban Pat is megérdemli, hogy tudja az
igazat.

– Nem Cormoran akarta elküldeni – fordult vissza a mosogatótól. – Hanem
én.

– Maga! – nézett döbbenten Pat. – De hát azt hittem, maguk meg
kimondottan kedvelik egymást!

– Nem. Én nem kedveltem. Egy csomó minden más mellett például mert
küldött egy képet az erekciójáról karácsonykor.

Pat ráncos arcán egészen komikus döbbenet terült el.
– Hogy… postán?
Robin elnevette magát.
– Egy karácsonyi lapban? Nem, telefonon, üzenetben.
– De maga nem…?
– Nem kértem? Nem – szögezte le Robin, és már nem mosolygott. – Ez

egy görény, Pat.
Visszafordult a vízforralóhoz. A bontatlan üveg vodka még most is ott állt



a mosogató mellett. Ahogy Robin tekintete megint odatévedt, eszébe jutott az
az ötlet is, ami szombaton este, nem sokkal azelőtt, hogy Morris keze a
derekára kulcsolódott. Odavitte a titkárnőnek a kávéját, aztán bevitte a
sajátját a belső irodába a könyvvel együtt, amit a táskájából kivett. Pat még
utánaszólt:

– Átírjam a beosztást, vagy majd maga?
– Megcsinálom – felelte Robin, és becsukta az ajtót.
De előbb felhívta Strike-ot.
– Reggelt! – köszönt be az a második csöngésre.
– Hahó. El is felejtettem mondani magának, mi jutott eszembe szombat

este.
– Halljuk!
– Gloria Contival kapcsolatos. Miért hányta el magát a mosdóban Margot

grillpartiján, ha Oakden nem öntött vodkát a puncsba?
– Mert Oakden hazudik, és igenis öntött vodkát a puncsba? – vetette fel

Strike. Ugyanazon az islingtoni terecskén mászkált, ahol Robin is körbejárt
pénteken, de most megállt, és a cigarettájáért nyúlt, közben is a tér közepén
lévő kertet figyelte, bár az ma üres volt. A lila árvácskákkal sűrűn beültetett
ágyások bársonyos köpenyként terültek a csillogó fűre.

– Vagy… azért hányt, mert terhes volt? – folytatta Robin.
– Én azt hittem – felelte Strike, miután meggyújtotta a cigarettáját –, hogy

az csak reggelenként van? Nem ezért hívják úgy, hogy…
De még mielőtt kimondta volna, hogy „reggeli rosszullét”, eszébe jutott

egy régi seregbeli barátja várandós felesége, akit be kellett fektetni a
kórházba, mert folyton hányt, és nem múlt el a dolog.

– Az unokahúgom összevissza bármikor hányt, amikor terhes volt –
mondta Robin is. – Egyes ételek szagát sem bírta elviselni. És Gloria meg
épp egy grillpartin volt.

– Értem – bólintott Strike, és hirtelen az a fura ötlet jutott eszébe, ami a
Bayliss nővérekkel való találkozásuk után merült fel benne. Robin elmélete
ennél erősebbnek tűnt. Igazából az ő elgondolását csak gyengíti, ha Robinnak
igaza van.

– Akkor… – folytatta – maga azt gondolja, lehet, hogy Gloria volt,
akinek…

– …abortusza volt a Bride Street-i klinikán? Igen – felelte Robin. – És
hogy Margot segített neki elintézni. Irene említette, hogy Gloria bezárkózott
Margot-val a rendelőjébe, emlékszik? Irene meg egyedül maradt a recepción.



A kertben olyan erős illatot árasztott az orgonabokor, hogy Strike még a
cigarettafüstön keresztül is érezte.

– Asszem, lehet benne valami – mondta lassan.
– És azt gondoltam, ez magyarázhatja azt is…
– Hogy Gloria miért nem akar velünk beszélni?
– Hát, igen. Az egy dolog, hogy traumatikus emlék, de lehet, hogy a férje

nem is tudja, mi történt akkor – felelte Robin. – Maga most merre van?
– Islingtonban – mondta Strike. – Épp most akarok bepróbálkozni Mocsok

Riccinél.
– Micsoda? – ült fel riadtan Robin.
– Hétvégén átgondoltam – kezdte Strike, aki nem úgy, mint Robin, végig

dolgozott hétvégén is: Ravaszdit és Miss Jones barátját figyelte. – Majdnem
tíz hónap eltelt az évünkből, és gyakorlatilag nincs semmink. Ha demens,
akkor nyilván semmi értelme, de hát sose lehet tudni, hátha sikerül
kiszednem valamit belőle. Még az is lehet… – gondolkodott el –, hogy
örömmel nosztalgiázna a régi szép időkről…

– Na és ha a fiai megtudják?
– Nem tud beszélni, vagyis nem rendesen. Arra játszom, hogy nem is tudná

elmondani nekik, hogy ott jártam. Nézze – Strike nem akarta különösebben
letenni még, mert be akarta fejezni a cigarettáját, és addig is szívesebben
beszélt Robinnal –, Betty Fuller szerint Ricci ölte meg, láttam rajta. És Tudor
Athorn szerint is, ezt mondta az unokaöccsének, és ők meg pont olyan
emberek, akik benne voltak a helyi pletykákban, tudták a helyi alvilág ügyeit.
Folyton oda jutok vissza, amit Shanker mondott, amikor elmeséltem neki,
hogy tűnt el Margot nyom nélkül. „Profi meló.” Ha hátralépünk egyet, és úgy
nézzük – folytatta, már a cigaretta utolsó centiméterén tartva –, szinte
fizikailag lehetetlen, hogy minden legapróbb nyomot is eltüntessenek utána,
hacsak nem olyasvalaki intézte, akinek bőven volt ebben gyakorlata.

– Creednek épp volt gyakorlata – válaszolt halkan Robin.
– Tudja, mit csináltam tegnap este? – kérdezte Strike, mintha meg sem

hallotta volna. – Megkerestem a neten Kara Wolfson születési anyakönyvi
kivonatát.

– De miért? Á! – Strike szinte hallotta, ahogy Robin elmosolyodik. – A
csillagjegye miatt?

– Aha. Tudom, hogy ez megsérti a lehetőség az indíték előtt szabályát –
tette hozzá, mielőtt Robin tehette volna meg –, de szöget ütött a fejembe,
hogy Margot hallhatott valakitől Kara meggyilkolásáról. Az orvosok



értesülnek mindenféléről, hát nem? Ki-be járnak a betegek lakásába, bizalmas
megbeszéléseket folytatnak… Olyanok, mint a papok. Hallanak egy csomó
titkot.

– Azt akarta tudni, hogy Kara Skorpió volt-e – mondta Robin. Kijelentés
volt inkább, nem kérdés.

– Pontosan. És eszembe jutott, Ricci vajon nem azért nézett-e be a
karácsonyi bulira, hogy az embereinek megmutassa, melyik nőt kell majd
elintézzék.

– És?
– Mi és?
– És Kara Skorpió volt?
– Á. Nem, Bika. Május 17-én született.
Strike lapozgatást hallott a telefonban.
– Ami azt jelenti, hogy Schmidt szerint… – szólt bele Robin, majd

elhallgatott kicsit. – Schmidt szerint pedig Cethal.
– Hú – felelte Strike, és mostanra végzett a cigarettájával. – Hát, kívánjon

szerencsét, megyek be.
– Sok sze…
– Cormoran Strike! – mondta valaki nagy vidáman a háta mögött.
Strike letette a telefont, és egy karcsú, fekete nőt látott krémszínű kabátban

mellé lépni ragyogó arccal.
– Nem emlékszik rám, ugye? – kérdezte a nő. – Selly Oakból. Én

vagyok…
– Marjorie! – vágta ki Strike, mert ebben a pillanatban eszébe jutott. –

Marjorie, a fizioterapeuta! Hogy van? Mit keres…?
– Néhány órát szoktam bejárni ide az öregek otthonába az utcában – felelte

Marjorie. – Maga meg, hogy milyen híres lett…
Bassza meg!
Strike-nak huszonöt percébe került, mire elszabadult tőle.
– …szóval ez akkor ennyi – mesélte Robinnak később az irodában. – Úgy

tettem, mintha a könyvelőmhöz jöttem volna, azért lennék ott, de ha a Szent
Péterben dolgozik, akkor semmi esélye, hogy bejussunk Riccihez.

– Semmi esélye, hogy maga bejusson…
– Megmondtam magának! – szakította félbe határozottan Strike. Robin

arcának állapota jó figyelmeztetés volt, milyen eredménye lehet a
vakmerősködésnek, milyen veszéllyel jár, ha az ember nem gondolja át a
lehetséges következményeket. – Maga nem megy a közelébe sem!



– Miss Jones hívja! – szólt be Pat a külső irodából.
– Kapcsolja be hozzám! – kiáltott ki neki Robin, Strike pedig némán

tátogta, hogy „köszönöm!”
Amíg Miss Jonesszal beszélt, Robin tovább szerkesztgette a beosztást a

számítógépén, de mivel ő maga pillanatnyilag nem tudott megfigyelést
végezni, Morris pedig már végleg kiesett, ez olyan volt, mintha valami
különösen nehéz lineáris egyenletet akarna megoldani. A következő negyven
percben homályosan egyetértő hangokat adott ki, amikor Miss Jones épp
elhallgatott, hogy levegőt vegyen. Az lehetett a célja, állapította meg Robin,
hogy még akkor is vonalban legyen, amikor Strike visszaér az irodába.
Robinnak végül úgy sikerült megszabadulnia tőle, hogy úgy tett, mintha
Pattől most kapott volna meg egy üzenetet, hogy Strike egész nap házon
kívül lesz.

Ma ez volt az egyetlen hazugsága, gondolta Robin, miközben Strike és Pat
Barclay költségszámláit tárgyalták meg a külső irodában. Tekintve, hogy
maga Strike is nagyon ügyesen kerülte el, hogy megígérjen valamit, ha nem
akarta, igazán észrevehette volna, hogy Robin semmilyen módon nem tett
ígéretet, hogy nem megy Mocsok Ricci közelébe.
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A második nap alkonyához ért,
s a bronz ajtó kitárult, és amott

a hős Britomart lépett be legott…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Június első hetében egy névtelen cikkecske jelent meg a Metróban arról,
hogy Strike az Amerikai Bárban üldögélt aznap este, amikor az apja partit
rendezett.
 

Na, melyik híres apa híres fia verekedett inkább egy bárban alig
ötszáz méterre az örege ünnepi partijától, ahelyett hogy a
családjával smúzolt volna? A madarak azt csicsergik, tettlegességre
is sor került, és hűséges asszisztense sem tudta visszafogni. Apa és
fia a figyelemért vetélkedne? Hát, ezt a kört apa nyerte!

 
Mivel a Fogd vissza (Hold It Back) Jonny Rokeby egyik lemezének a címe,
egyáltalán senkinek sem maradhatott felőle kétsége, ki is pontosan az apa és a
fiú, akikről szó van. Néhány újságíró betelefonált Strike irodájába, de mivel
sem ő, sem Rokeby nem kívánta kommentálni az esetet, a sztori elsüllyedt,
annyira súlytalan maradt.

– Rosszabb is lehetett volna. – Strike csak ennyit mondott róla. – Nem volt
fotó, nem említették Bamborough-t. Úgy tűnik, sikerült eléggé ráijesztenünk
Oakdenre, hogy ne próbáljon pletykákat árulni rólunk.

Robin, némi bűntudattal, már végigpörgette a telefonján a képeket Jonny
Rokeby partijáról, amíg Miss Jones barátjának a házát figyelte. Rokeby
vendégei, köztük hollywoodi hírességek és a rock’n’roll-világ nagyágyúi is,
mind 18. századi öltözetben jelentek meg. A sok-sok híresség között rejtőzött
egyetlen kép Rokebyről, körülötte hat-hét felnőtt gyerekével. Robin
felismerte Alt, ott vigyorgott a félrecsúszott rizsporos parókája alatt.



Semmivel sem tudta jobban elképzelni Strike-ot itt brokádba bugyolálva,
szépségpöttyökkel az arcán, mint, mondjuk, rúdugrás közben.

Akármennyire meg is könnyebbült, hogy Oakden ezek szerint elállt az
ötlettől, hogy az irodájukról meséljen a sajtónak, Robin egyre
szorongósabbnak érezte magát, ahogy telt a június. A Bamborough-ügy
teljesen megtorpant, pedig Robinnak ez mindegyik másiknál fontosabb volt.
Gloria Conti egy szót sem válaszolt Anna megkeresésére, hogy működjön
együtt velük, Steve Douthwaite-et továbbra sem találták, és Robint nem
keresték abban az ügyben sem, hogy kihallgathatják-e Dennis Creedet,
Mocsok Ricci pedig ott trónolt bent az otthonban, amit már nem is figyelt
senki, mert nem maradt emberük erre.

Még ideiglenes helyettesítőt sem sikerült találniuk Morris helyére. Strike
felhívott mindenkit, akit csak ismert a Különleges Nyomozóegységnél,
Hutchins megkérdezte a rendőrségi ismerőseit, Robin pedig érdeklődött
Vanessánál, de senki nem mutatott érdeklődést, hogy nekik dolgozhasson.

– Hát nyár van, nem? – kérdezte Barclay, amikor összefutottak az irodában
egy szombat délután. – Senki nem akar most új melóba kezdeni, hanem
nyaralni akar menni. T’om én, milyen ez.

Barclay és Hutchins is hónapokkal korábban jelezték már, mely heteket
akarják a feleségükkel és a gyerekeikkel tölteni, és ezt sem Strike, sem Robin
nem is sajnálta tőlük. De ez végül oda vezetett, hogy július közepére már
csak ők ketten dolgoztak.

Strike Miss Jones barátjának megfigyelését intézte, hátha kiderít valamit,
ami bizonyíthatja, hogy a pasas alkalmatlan a kislányuk törvényes
felügyeletére; Robin pedig igyekezett Ravaszdi asszisztensével felvenni a
kapcsolatot, de ez sem bizonyult könnyűnek. Mindig különböző parókában és
más-más színű kontaktlencsékkel, ebben a hónapban már megpróbált szóba
elegyedni vele egy bárban, szándékosan nekiment egy éjszakai
szórakozóhelyen, és követte a női vécébe egy drogériában. A lánynak ugyan
láthatóan fogalma sem volt róla, hogy ugyanaz a nő próbálkozik nála, de nem
is mutatott hajlandóságot a beszélgetésre, nemhogy arra, hogy elárulja, a
főnöke nyálcsorgató szexmániás vagy kokainfüggő.

Miután egyszer ebédidőben megpróbált leülni az asszisztens lány mellé
egy holborni szendvicsbárban, de nem sikerült, Robin, akinek ma a
hajkrétának és a színes kontaktlencséknek köszönhetően sötét haja és
sötétbarna szeme volt, úgy döntött, itt az ideje egy csinos fiatal nő helyett egy
nagyon öreg férfiből megpróbálni kiszedni valamit.



Nem könnyen hozta meg a döntést, és nem is vette könnyedén a problémát.
Robin olyan határozatlan módon ugyan kedvelte Strike régi haverját,
Shankert, de nem voltak illúziói arról, mennyire gonosznak kell lennie
valakinek ahhoz, hogy megrémítse ezt a kilencéves kora óta az erőszakos
bűnözés világában élő srácot. Így hát részletes tervet dolgozott ki, amelynek
első lépése a teljes és hatékony álcázás volt. A mai álruhája különösen jól
sikerült: nagyon sokat megtanult a sminkelésről, amióta Strike-nak dolgozott,
és néha még az is megesett, hogy a társa kétszer is meg kellett nézze, mire
felismerte. Gondosan végignézett magán a McDonald’s mosdójában, a
tükörben, és megnyugodott, hogy a legkevésbé sem néz ki úgy, mint Robin
Ellacott, és azt sem találta volna ki senki, hogy nem is olyan rég mindkét
szemén nagy bedagadt monokli díszelgett. Aztán elindult a metróhoz, és nem
egész húsz perccel később meg is érkezett az Angel állomásra.

A kert, ahol a Szent Péter idős lakói néha üldögéltek, most üres volt, ahogy
elment mellette, hiába volt jó idő. Az árvácskák is eltűntek, helyettük
rózsaszín őszirózsák érkeztek, és szinte senki sem járt az otthon széles, napos
utcájában.

A Szent Péter-idézet aranylón felcsillant a napfényben, ahogy Robin
odament az ajtóhoz.
 
…hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg …
hanem drága véren, … Krisztusnak a vérén.
 
Robin becsöngetett. Egy-két pillanat múlva egy, az ismerős kék egyenruhába
öltözött pufók, fekete hajú nő nyitott ajtót.

– Napot! – köszönt spanyol akcentussal.
– Héló! – felelte Robin a Vanessától tanult észak-londoni kiejtésével. –

Enidhez jöttem. A dédunokája lánnék.
Erre tartogatta az egyetlen nevet, amit az otthon idős női lakói közül

megtudott. Attól félt, nehogy Enid meghaljon, mielőtt hasznát vehetné, vagy
kiderüljön, hogy nincsenek is rokonai.

– Ó, milyen kedves! – felelte az ápolónő, és mosolyogva az ajtón belül
lévő vendégkönyv felé intett. – Írja be magát, legyen szíves, és ne felejtse el
ki is írni, amikor elmegy. A szobájában van. De lehet ám, hogy alszik!

Robin belépett a sötét, faborítású előtérbe. Szándékosan nem kérdezte
meg, hányas Enid szobája, mert épp hogy el akart tévedni a keresés közben.

A fal mellett néhány járókeret és összecsukott tolószék sorakozott. Az



egész előteret meghatározta az ajtóval szemben lévő hatalmas kereszt,
amelyen sápatag gipsz-Jézus lógott, meglepően részletesen kidolgozott
hasizmokkal, a kezén-lábán lévő meg a töviskoszorú ütötte sebekből
skarlátvörös vér szivárgott. Ebben az otthonban jobb illat volt, mint Betty
Fullerében: bár a régi ételszag határozottan érezhető maradt, itt padlóviasz és
bútorápoló illata is keveredett bele.

Az ajtó fölötti félkör alakú ablakon besütött a nap, Robin pedig a
vendégkönyv fölé hajolva beírta a dátumot, az időt, amikor belépett az
otthonba, és az álnevet, amit választott magának: Vanessa Jones. A
vendégkönyv asztalkája felett egy táblán ott állt a lakók névsora. Mindegyik
mellett egy kis tolóka, amellyel be lehetett állítani, az adott lakó „bent” van
vagy „kint”. Niccolo Ricci jelenleg (Robin gyanította, hogy tulajdonképpen
szinte mindig) „bent” volt.

A lift helyett Robin a vörös szőnyeges, fakorlátos lépcsőt választotta;
elment a megfigyelés közben gyakran látott trinidadi ápoló mellett, aki épp
lefelé jött. Az rámosolygott, és jó napot kívánt, teli volt a keze inkontinenciás
betéttel.

Az első lépcsőfordulóból nyílt egy ajtó, mellette egy kis tábla mutatta,
hogy az 1–10-es szobák találhatók erre. Robin meg is indult a folyosón,
olvasgatta a neveket az ajtókon. Sajnos, „Mrs. Enid Billings” ott lakott rögtön
a 2-es ajtó mögött, és az is hamar kiderült, hogy Ricci nem is ezen az
emeleten van. Visszafordult, és felment a másodikra, bár jól tudta, hogy így
már a legkevésbé sem lesz hihető, hogy eltévedt Enid szobájának keresése
közben.

Alig tett néhány lépést a második emeleti folyosón, amely pont ugyanolyan
volt, mint az első emeleti, amikor kicsit messzebbről erős lengyel kiejtésű női
hangot hallott. Gyorsan behátrált egy kis benyílóba, ahol egy mosdó és egy
szekrényke volt.

– Kell vécére mennie? Kell… vécére… mennie, Mister… Ricci?
Halk nyögés volt a válasz.
– Igen? – kérdezte a hang. – Vagy nem?
Újabb nyögés hangzott fel.
– Nem? Hát jó…
Léptek közeledtek: az ápoló már mindjárt odaér a benyílóhoz! Robin tehát

bátran, mosolyogva kilépett elé.
– Csak kázet mosok – mondta neki. A nővér szőke volt, lúdtalpas, és épp

csak odabólintott neki, ahogy elment, nyilván mással volt elfoglalva.



Amint eltűnt szem elől, Robin továbbment a folyosón, míg oda nem ért a
15-ös számú ajtóhoz. Rajta a név: „Mr. Nico Ricci”.

Robin önkéntelenül is visszatartott lélegzettel kopogott be finoman, aztán
belépett. Az ajtón belül nem volt zár, könnyedén kinyílt a nyomásra.

Bár kicsi volt a szoba, mivel dél felé nézett, rengeteg napfényt kapott.
Láthatóan nagy erőfeszítéssel próbálták otthonossá tenni: a falakon
akvarellek lógtak, köztük egy a Nápolyi-öbölről. A kandallópárkányon
családi fényképek sorakoztak, a szekrényajtóra pedig néhány gyerekrajzot
celluxoztak. Az egyik, a felirata szerint, azt ábrázolta, hogy „Nagypapa és Én
Sárkányt Eregetünk”.

A szoba idős lakója majdnem teljesen kétrét görnyedve ült az ablaknál, egy
karosszékben. A nővér távozása óta eltelt egy percben szépen el is aludt.
Robin hagyta, hogy az ajtó halkan becsukódjon mögötte, aztán némán
odament Riccihez, és leült az ágy végére, szemben a valahai nagy stricivel,
pornográfussal, csoportos nemierőszak- és gyilkosságrendezővel.

Kétség sem fért hozzá, hogy a személyzet remekül gondoskodott a
lakókról. Ricci őszülő haja, körmei is épp oly tiszták voltak, mint a
makulátlanul fehér inge gallérja. Hiába volt meleg a szobában, világoskék
pulóvert adtak rá. A karosszék egyik karfáján heverő egyik törékeny, eres
kézen ott csillogott az arany oroszlánfejes gyűrű. Az ujjai valahogy úgy
hajoltak meg, hogy Robin nem is volt benne biztos, tudja-e még mozgatni
őket egyáltalán. Lehet, hogy agyvérzése volt, ez megmagyarázná, miért nem
beszél.

– Mr. Ricci! – szólította meg Robin halkan.
Ricci egy kis horkantó szusszanással lassan felemelte a fejét. A szája

nyitva volt. Hatalmas, félig lehunyt szeme ugyan annyira nem tűnt
üvegesnek, mint Betty Fulleré, de azért elég tompának nézett ki, és mintha a
fülei és az orra megnőttek volna, a teste többi része meg összetöpörödött,
üres redőket hagyva a sötét bőrén.

– Azért jöttem, hogy feltegyek néhány kérdést – folytatta továbbra is
halkan Robin. – Egy Margot Bamborough nevű nőről.

Ricci csak nézte tátott szájjal. Vajon hallja egyáltalán? Érti? Egyik
hatalmas fülében sem volt hallókészülék. A leghangosabb zaj a szobában
Robin zakatoló szíve.

– Emlékszik Margot Bamborough-ra? – kérdezte.
Nagy meglepetésére Ricci halkan nyögött egyet. De ez igent vagy nemet

jelent vajon?



– Emlékszik? – kérdezte megint.
Újabb nyögés.
– Eltűnt. Tudja, hogy…
A folyosón megint léptek közeledtek. Robin gyorsan felállt, és kisimította

a benyomódást, amit az ágytakarón hagyott.
Jaj, istenem, csak ne ide jöjjön!
De úgy tűnt, Isten nem volt ma kegyes Robin Ellacotthoz. A léptek egyre

hangosabbak lettek, már nyílt is az ajtó, és megjelent egy nagyon magas férfi,
az arcán mély himlőhelyekkel, akinek a göcsörtös, kopasz feje pontosan úgy
nézett ki, ahogy Barclay leírta: mintha valami nehezet ejtettek volna rá. Luca
Ricci!

– Hámmaga ki? – kérdezte. A hangjától (jóval finomabb és magasabb volt,
mint azt Robin elképzelte) végigfutott a hideg a hátán. Egy-két másodpercre a
rémület azzal fenyegetett, hogy meghiúsítja az alaposan kigondolt B-tervét is.
De hát a legrosszabb, amire készült, hogy egy ápolóval kerül szembe!
Ricciéknek ma nem is kellett volna jönniük, nem vasárnap volt! Ráadásul az
összes Ricci közül Lucával akart legkevésbé összefutni.

– Ön a rokona? – kérdezte Robin az észak-londoni kiejtésével. – Jáj, hál’
istennek! Olyan fúrcsa nyögéseket ádott ki. Émmeg a nagyimnál voltam, s
aszittem, rosszúl van vagy valami!

Luca még mindig az ajtóban állt. Most jó alaposan végigmérte Robint.
– Asszemmit szem jelent – mondta selypítve. – Kicit szokott nyögni, de

szemmit szem jelent, mi, apa? – mondta hangosan az öregnek, aki csak
pislogott a legidősebb fiára.

Luca most elnevette magát.
– Magát hogy hívják? – kérdezte aztán Robintól.
– Vanessának – vágta rá a lány. – Vanessa Jonesnak.
Egy fél lépést előrelépett, remélve, hogy a férfi kiengedi, de az

rezzenéstelenül állt egy helyben, bár már kicsit szélesebben mosolygott.
Tudta, hogy Luca nagyon is megértette, hogy ki akar menni, de azt nem,
hogy ez a nyilvánvaló szándék, hogy mégis a szobában tartsa, csak abból
eredt-e, hogy egyszerűen élvezi csapdába ejteni, vagy abból, hogy nem hitte
el, amit arról mondott neki, mit is keres az apja szobájában. Robin érezte,
hogy a hóna alatt, a fejbőrén izzadni kezd, és nagyon remélte, hogy a hajkréta
nem fog leázni.

– Magát még szosze láttam itten – szólalt meg Luca.
– Nem, hát most jöttem először – felelte Robin, és nagy erőfeszítéssel



rámosolygott. – Jól ellátják itt őket, nem?
– De, de – bólogatott Luca. – Elég jól. Én általába’ vaszárnap jövök, de

most holnap má’ utaszunk Floridába. Nem isz leszek itt a szülinapján. Nem
mintha tudná, hogy szülinapja van, mi? – szólt oda megint az apjának, aki
továbbra is tátott szájjal ült, a szeme üresen meredt a fiára.

Luca egy kis becsomagolt dobozt húzott elő a zakója belső zsebéből, a
fiókos szekrényhez hajolt, és letette a tetejére, de egyetlenegyet sem lépett
oldalra közben.

– Jaaaj, de kedves! – jegyezte meg Robin.
Most már a mellkasán is érezte a végigfolyó izzadságot, ahol akár Luca is

láthatta. Meleg volt a szobában, mint valami üvegházban. Még ha nem is
tudta volna, kicsoda (vagy micsoda) Luca, akkor is érezte volna a belőle
szinte hullámokban sütő, alig palástolt erőszakot. Ott volt abban a mohó
mosolyban, amivel őt nézte, abban, ahogy most nekitámaszkodott az
ajtófélfának, és csak élvezte némán a hatalmát fölötte.

– Tyjak tyjoki – mondta Luca. – Ész ki a nagyanyja?
– Igazából dédnagyanyám, de csak nagyinak hívom – felelte Robin,

próbálta húzni az időt, hátha eszébe jut egy név, amit valamelyik ajtón látott
Ricci szobája felé menet. – Sadie.

– Ész hol van?
– Néhánnyal arrább – intett bal felé Robin. Remélte, Luca nem hallja,

mennyire ki van száradva a szája. – Megígértem a mamámnak, hogy
beugrom, amíg ők elvannak nyaralni.

– Igen? – nézett rá Luca. – Ész hová mentek a mamáék?
– Firenzébe! – improvizált Robin. – A múzeumok miatt.
– Tényleg? – kérdezett vissza megint Luca. – A mi tyjaládunk Nápolyból

származik eredetileg. Há’ nem, apa? – szólt oda ismét Robin feje fölött a
tátott szájjal bámuló öregnek, aztán végigmérte újra Robint. – Tudja, mivel
foglalkoszott régen apám?

– Nem – felelte Robin, és igyekezett továbbra is mosolyogni.
– Sztriptíszklubja volt – mondta Luca Ricci. – A régi szép időkbe’ má’

leszedte volna magáról a bugyiját!
Robin próbált nevetni, de nem tudott, és látta, hogy Luca mennyire örül a

kényelmetlenségének.
– Hú, jóhogy! Egy ilyen lánynak, mint maga? Ajánlott volna egy

hosztessz-munkát. Ész jó pénsz isz lett volna, még ha néha le isz kellett volna
szopnia apa haverjait, hahaha!



Magas volt a nevetése, mintha női hang lenne. De Robin most sem tudott
vele nevetni. Kara Wolfson jutott az eszébe.

– Hát… – mondta, és közben érezte, hogy a nyakán csorog az izzadság –,
nekem most már…

– De ne aggódjon – folytatta Luca mosolyogva, továbbra is mozdulatlanul
az ajtóban –, én már nem ebben a szakmában vagyok!

– Miért, ön mivel foglalkozik? – érdeklődött Robin. Már majdnem ki is
mondta a kérést, hogy engedje ki, de nem tudta összeszedni a bátorságát.

– Bisztoszításszal – mosolygott szélesen Luca. – Ész maga?
– Óvónő vagyok. – Robinnak a szekrényajtóra celluxozott gyerekrajzokról

jutott ez eszébe.
– Tényleg? Akkor bisztosz szereti a gyerekeket.
– Nagyon! – vágta rá Robin.
– Hát igen – bólintott Luca. – Én isz. Hat isz van!
– Hű! – nézett nagyot Robin. – Hat!
– Aha! Ész én asztán nem olyan vagyok, mint ő – bólintott Robin feje

felett megint a tátott szájú apjára. – Mer’ őt nem érdekeltük mi, amíg fel nem
nőttünk. De én a kityjiket szeretem.

– Jaj, hát én is! – helyeselt bőszen Robin.
– Asz kellett, hogy kábé elüssze asz embert egy autó, hogy ő odafigyeljen,

amikor mi kityjik voltunk – mesélte tovább Luca. – A tesztvéremmel,
Marcóval épp esz történt, tizenkét évesz korában.

– Jaj! – sajnálkozott Robin udvariasan.
Luca csak játszik vele, kikényszeríti, hogy megfelelő módon reagáljon,

míg mindketten nagyon jól tudták, hogy Robin csak túlságosan meg van
ijedve ahhoz, hogy megkérje, engedje ki, mert fél, mit csinálhatna akkor.
Most is elmosolyodott rajta, ahogy Robin hamisan sajnálkozott Marco réges-
régi autóbalesete miatt.

– Hát igen, apa ott ült Marcóval a kórhászban, három hétig
folyamatosszan, amíg túl nem volt a veszélyen – folytatta a történetet. –
Vagyisz aszt hiszem, Marco miatt ült ott. De lehet, hogy az ápolónők miatt.
Akkoriban – mérte végig ismét Robint – mind fekete harisznyát viszeltek!

Robin megint lépteket hallott, és ezúttal azért könyörgött, hogy istenem,
csak ide jöjjön! Ezúttal meghallgatásra talált. Luca mögött kinyílt az ajtó,
hátba is csapta. Visszatért a lúdtalpas szőke ápolónő.

– Jaj, elnézést, Mr. Ricci! – mondta, Luca meg arrébb lépett. – Ó! –
mondta, amikor Robint is meglátta.



– Úgy nyöszörgött! – mondta neki is Robin, és a karosszékben ülő
Mocsokra mutatott. – Elnézést, nem lett volna szabad… aszittem, fáj
valamije, vagy ilyesmi!

Mintha végszóra tenné, Mocsok Ricci ismét felnyögött, szinte biztosan
azért, hogy ellentmondjon neki.

– Igen, szokott, ha szeretne valamit – bólogatott az ápolónő. – Most már
biztos kell akkor vécére menni, ugye, Mr. Ricci?

– Hát aszt nem várom végig, hogy kakáljon! – nevetett fel Luca Ricci. –
Tyjak azér’ jöttem, hogy tyjütörtökre itt hagyjam a szülinapi ajándékát!

Robin jóformán rögtön kisurrant az ajtón, de nagy rémületére három lépést
se tehetett meg, és Luca máris ott jött mögötte, és hosszú lépteivel gond
nélkül behozta.

– Nem isz köszön el Szadie-tól? – kérdezte, amikor Mrs. Sadie O’Keefe
ajtaja mellett mentek el.

– Jaj, hát ő elaludt még amikor bent voltam nála, a drága! – felelte Robin.
– Egyszer csak paff!

Lementek a lépcsőn. Luca végig egy kicsit mögötte maradt. Robin érezte
magán a tekintetét, mintha lézerfény lenne a tarkóján, a lábán, a fenekén.

Tíz percnek érződött, bár csak három volt, amíg leértek a földszintre. A
majd életnagyságú gipsz-Jézus bánatosan nézett a gyilkosra és a szélhámosra,
ahogy elmentek előtte az ajtó felé. Robin már épp a kilincsre tette a kezét,
amikor Luca utánaszólt:

– Várjon tyjak egy kityjit, Vanessa!
Robin visszafordult, dübörgött a fülében a szívverése.
– Ki kell írnia magát! – nyújtotta oda neki Luca a tollat.
– Jaj, elfelejtettem! – felelte kifulladt nevetéssel Robin. – Mondtam már…

csak most járok itt először!
A vendégkönyv fölé hajolt. Közvetlenül a belépéskor odaírt aláírása alatt

meglátta Lucáét:
 

 
És amit a „Megjegyzések” mezőbe írt:
 

 
Robin odafirkantotta az időt az aláírása mellé, aztán már indult is az ajtóhoz.



Luca kinyitotta neki.
– Nagyon kössz – nyögte ki, ahogy a férfi mellett kilépett a friss levegőre.
– Elvihetem valamerre? – érdeklődött Luca a lépcső tetején megállva. – Itt

áll a szarkon a kotyjim. Aszton Martin.
– Jaj, nem, de nagyon kössz azért! – felelte Robin. – A pasimmal

találkozok.
– Akkor legyenek jók! – mondta Luca Ricci. – Ész ha jók nem tudnak

lenni, legalább vigyázzanak, hahaha!
– Jó! – vágta rá Robin kissé megzavarodva. – Ja, önök meg érezzék jól

magukat Floridában!
Luca felemelt kézzel intett, aztán elindult a kocsijához, és a ’Begin the

Beguine’-t kezdte fütyülni. Robin egészen beleszédült a megkönnyebbülésbe,
és az ellenkező irányba indult. Minden lelkierejére szüksége volt, hogy
türtőztetni tudja magát, nehogy egyszerűen elszaladjon.

A terecskére érve besurrant az orgonabokor mögé, és jó fél óráig figyelte
az otthon bejáratát. Csak amikor teljesen biztos volt benne, hogy Luca Ricci
végleg távozott, akkor ment vissza.
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A szív a búra gyakran úgy lel írt,
hogy nem kereste azt, keresve mit se bírt.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Az ezt követő veszekedés, amelyre Robin lélekben már felkészült,
komolyabb volt, mint ezelőtt bármely más vitájuk. Strike annyira dühös volt,
amiért Robin elment Mocsok Riccihez, hiába figyelmeztette, hiába adta ki
neki, hogy ne tegye, hogy az még egy egész órányi folyamatos vitatkozás
után is változatlan erejű maradt. Végül a lány csak fogta a táskáját, és kisétált
az irodából. Strike be sem fejezhette a mondatot, és ott maradt a remegő
üvegajtóra bámulva. Robin azt kívánta, bár be is tört volna, és követelhetné a
számlát.

Az éjszakai alvás csak kis mértékben enyhített Strike mérgén. Igen,
valóban nagy különbség volt Robinnak e mostani cselekedetei meg azok
között, amelyekért három éve ki is rúgta: például most nem ijesztett úgy rá a
gyanúsítottra, hogy az kámforrá váljon. Annak sem látszott semmi jele,
legalábbis a látogatását követő huszonnégy órán belül, hogy akár a Ricci
család, akár az idősek otthona gyanakodott volna, hogy „Vanessa Jones”
talán nem az volt, akinek mondta magát. Legfőképpen pedig (bár ez inkább
olaj volt a tűzre, nem pedig víz) Robin most már a nyomozóiroda
tulajdonostársa volt, nem csak egy egyszerű külsős. Strike-nak most először
kellett szembenéznie azzal, hogy ha elválnak az útjaik, annak mindenféle jogi
és anyagi gubancok lehetnek a következményei. Igazából egészen olyan
lenne, mint egy válás.

Nem akart különválni Robintól, de csak tovább fokozta a dühét, hogy így
hirtelen rájött, mennyire meg is nehezítette ezt saját magának. A kapcsolatuk
fagyos maradt még vagy két hétig Robinnak a Szent Péter-otthonban tett
látogatása után, míg aztán augusztus elsején, délelőtt, a lány tömör üzenetet



kapott Strike-tól, amelyben azt kérte, hagyja most a Ravaszdi asszisztensével
való összebarátkozásra tett kísérleteit, és jöjjön be az irodába.

Amikor Robin belépett a belső irodába, Strike-ot a dupla íróasztalnál ülve
találta, előtte az asztalon a Bamborough-ügy rendőrségi dossziéjából
származó dolgok voltak kirakva. Felpillantott, látta, hogy a lány ma a saját
haj- és szemszínével jelent meg, aztán ridegen csak annyit mondott:

– A Ravaszdis ügyfelek hívtak. Leállíttatták a munkát, merthogy nem
hozott eredményt.

– Jaj, ne! – ült le Robin a székére Strike-kal szemben. – Sajnálom, én
mindent megpróbáltam az asszisztensével…

– És Anna és Kim is beszélni akarnak velünk. Négyre beszéltem meg
velük a konferenciahívást.

– De ugye nem…?
– Nem lezárni akarják? – kérdezett vissza szenvtelenül Strike. – De,

valószínűleg. Úgy veszem ki, hirtelen felindulásból meghívta őket egy
barátjuk, hogy tartsanak vele egy toszkánai nyaralásra. És azért akarnak
velünk beszélni, mielőtt elutaznak, mert 15-én még nem lesznek majd itthon.

Hosszan hallgattak. Úgy tűnt, Strike-nak nincs több mondanivalója, és
tovább tanulmányozta a dossziéból kirakott dolgokat.

– Cormoran! – szólalt meg Robin.
– Mi az?
– Beszélhetnénk a Szent Péterről?
– Én már mindent elmondtam, amit akartam – felelte Strike, felvette Ruby

Elliot vallomását az esőben veszekedő két nőről, és úgy tett, mintha azt
olvasná.

– Nem arról, hogy elmentem oda. Már mondtam…
– Azt mondta, hogy nem fogja megkeresni Riccit…
– „Hozzájárultam”, hogy nem megyek Ricci közelébe – vágta rá Robin, és

az ujjaival mutatta a levegőben az idézőjeleket. – Ahogy maga is
„hozzájárult” Gregory Talbotnak, hogy nem mondja el a rendőrségnek,
honnan szerezte azt a régi filmet. – Robin halkan beszélt, mert nagyon is jól
tudta, hogy Pat ott gépel mögöttük a kinti irodában. – Nem az volt a célom,
hogy magával szembeszálljak, hagytam magának ezt a feladatot, emlékszik?
De meg kellett csinálni, és maga már nem csinálhatta. És ha nem vette volna
észre, én azért sokkal jobban el tudom változtatni a megjelenésemet, mint
maga!

– Ez nem tartozik ide – dobta félre Strike Ruby Elliot vallomását, majd



helyette felvette Gloria leírását Theóról. – Engem az zavar, ahogy maga
rohadtul jól tudja is, hogy nem szólt nekem, hogy odamegy a…

– Miért, maga felhív engem másodpercenként és beszámol, mit fog most
csinálni? Akkor bezzeg örül, hogy kezdeményezőn dolgozom, amikor az
magának megfe…

– Luca Ricci többek közt azért is ült börtönben, mert elektródákat rakott
emberek nemi szerveire, Robin! – szakította félbe Strike, és már nem is
próbált úgy tenni, mintha Theo személyleírását tanulmányozná.

– Hányszor kell még elmondanom? Maga szerint én örültem, amikor
besétált? Eszembe sem jutott volna odamenni, ha tudom, hogy
meglepetésként beugrik aznap! De attól az még tény…

– …dehogy tény…
– …hogy ha én nem…
– …ez az elmélete…
– Ez nemcsak egy rohadt elmélet, Strike, hanem a valóság, csak maga

csökönyösen elutasítja! – Robin előkapta a telefonját a hátsó zsebéből, és
megnyitotta a fényképet, amelyet a második látogatása alkalmával készített.
Csak két percig volt bent, és nem látta senki, hogy lefényképezte Luca Ricci
kézírását a vendégkönyvben.

– Adja ide azt a névtelen levelet! – szólt oda Strike-nak, és nyújtotta is a
kezét a gyűrött kék papírdarabért, amelyet a Bayliss nővérektől kaptak meg. –
Tessék!

Letette őket egymás mellé az asztalra Strike elé. Robin úgy látta,
tagadhatatlanok a hasonlóságok: kis- és nagybetűk ugyanolyan fura keveréke,
gondosan különírt, jellegzetes formájú betűk, de fura és szükségtelen kis
cirkalmakkal, valahogy úgy, ahogy a selypítés sem illik egyáltalán ehhez a
magas, veszélyes képű pasashoz, a félig hámozott narancshoz hasonló
himlőhelyes bőrével.

– Egy fényképről nem tudja bizonyítani, hogy ugyanaz a kézírás – mondta
Strike. Tudta, hogy most csak kellemetlenkedik, de még mindig nem lobbant
el a mérge. – A szakértői vélemény a toll nyomására is alapul, sok más
egyében kívül.

– Jó, rendben – mondta Robin, aki most már nagy, mérges gombócot érzett
a torkában. Felállt és kiment, kicsit nyitva hagyva az ajtót. A résen át Strike
hallotta, ahogy Pattel beszél, aztán a csészék csilingelését is. Akármennyire
bosszús volt, azért remélte, hogy a lány csinál neki is egy teát.

Kicsit fintorogva közelebb húzta magához Robin telefonját és a névtelen



levelet, és jó alaposan megnézte mindkettőt. Robinnak igaza volt, és ezt ő is
tudta, bár nem vallotta be, már az első pillanattól kezdve, hogy a lány
megmutatta neki azt a képet a telefonján, amikor megjött a Szent Péterből.
Bár nem mondta el neki, továbbküldte a névtelen levél fotóját meg a képet
Luca Ricci vendégkönyvben hagyott üzenetéről egy kézíráselemző
szakértőnek, akit a rendőrségi kapcsolatain keresztül ért el. A szakértő hölgy
óvatosan fogalmazott arról, pontosan mennyire megbízható véleményt tud
mondani anélkül, hogy az eredetikkel dolgozhatna, de mégis arra jutott, a
rendelkezésre álló minták alapján „70-80 %-ban biztos benne”, hogy a két
szöveget ugyanaz a személy írta.

– Maradhat ennyire következetesen felismerhető egy kézírás negyven év
után is? – kérdezte tőle Strike.

– Nem mindig – válaszolta a szakértő. – Általában azt várnánk, hogy
lesznek változások. Leggyakrabban romlik a kézírás az életkorral, a
fiziológiai körülmények miatt. És a kedélyállapot is befolyásolhatja. Az én
kutatásaimból jórészt az az eredmény jött ki, hogy azoknál változik
legkevésbé a kézírás, akik nem gyakran írnak, azokhoz képest, akik pedig
sokat. Az alkalmi, ritkán írók többnyire megmaradnak annál a stílusnál, amit
a korai időszakukban, talán akár az iskolában kialakítottak. Ennél a két
mintánál is vannak jellegzetes elemek, amelyek ránézésre fiatalkorból
származnak.

– Azt hiszem, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a pasas nem ír nagyon
sokat, az ő szakmájában – mondta Strike.

Shankertől megtudta, hogy Luca legutóbb azért kapott börtönbüntetést,
mert egy késelésre adott utasítást, amit végig is nézett. Az áldozatot az
ágyékán szúrták meg. Valami csoda folytán túlélte.

– De azér’ több gyereke má’ nem nagyon lesz, a szegény pöcsnek –
számolt be Shanker két nappal ezelőtt. – Fe’ se áll neki, úgy fáj. Há’ élni se
érdemes így má’, nem? A kés pont kettőbe vágta a jobb heréjét, azt
hallottam… jó, há’ persze lefogták…

– A részletek nem kellenek – szakította félbe Strike. Valami nagyon rossz
érzés futott át a testén, a heréiből kiindulva fel a mellkasába.

Strike valami átlátszó indokkal hívta fel Shankert, csakis azért, hogy
kiderítse, nem jutott-e el a barátjához valami olyan hír, hogy Luca Riccit
aggasztaná, hogy egy nyomozónő tűnt fel az apjánál, az öregek otthonában.
De mivel Shanker nem említett semmit, Strike-nak le kellett vonnia a
következtetést, hogy nem keringtek ilyen hírek.



Bár ettől megkönnyebbült, meglepődni nem lepődött meg. Amint
lehiggadt, Strike kénytelen volt beismerni, hogy Robin egészen biztosan
megúszta a dolgot. Mindaz, amit Luca Ricciről tudott, azt súgta neki, hogy a
férfi semmiképp sem hagyta volna sértetlenül elsétálni, ha azt gondolta volna,
hogy egy családtagja után nyomozni van ott. Azok, akikben a legsötétebb
késztetéseket féken tartja a lelkiismeret, vagy a törvények parancsai, a
társadalmi normák, vagy csak a józan ész, talán el sem tudnák hinni, hogy
bárki elég ostoba vagy vakmerő legyen nekiesni Robinnak az öregek otthona
egy szobájában, vagy a hátához szorított késsel kivezetni maga előtt az
épületből. Ilyet csak nem csinálna, fényes nappal! – gondolnák. Nem merné,
annyian láthatják! Csakhogy Luca félelmetes híre pont azon alapult, hogy
bármikor képes volt a legdurvább erőszakra, mindegy, hol van, mindegy, ki
látja. Úgy tett, mintha érinthetetlen lenne, és erre bizonyos mértékben meg is
volt az oka. Minden letöltendő ítéletére jutott számos olyan incidens, amiért
szintén el kellett volna ítélni, de amelyet mégis megúszott, mert
megfélemlítette a tanúkat, vagy valaki más, halálra rémülten, elvitte a balhét
helyette.

Robin visszajött az irodába – rezzenéstelen arccal, de a kezében két csésze
teával. A lábával becsukta az ajtót, és a sötétebb teáscsészét letette Strike elé.

– Köszönöm – morogta Strike.
– Szívesen – felelte mereven Robin, és rögtön az órájára nézett, ahogy

leült. Még húsz percük volt az Annával és Kimmel lebonyolítandó hívásig.
– Nem mondhatjuk meg Annának – kezdte Strike –, hogy Luca Ricci írta a

névtelen leveleket.
Robin erre csak ránézett.
– El kell kerülnünk, hogy két kedves, középosztálybeli nő fűnek-fának azt

mondogassa, hogy Ricci megfenyegette és lehet, hogy meg is ölte Margot-t –
folytatta Strike. – Ezzel őket is veszélybe sodornánk, magunkról nem is
beszélve.

– De legalább megmutathatnánk az írásmintákat egy szakértőnek?
– Már megmutattam – közölte Strike, és elmesélte, mit mondott a nő.
– De miért nem mondta, hogy…?
– Mert rohadtul mérges voltam! – válaszolta Strike, és belekortyolt a

teájába. Pontosan így szerette, erősen, édesen, sötétbarnán. – Robin, az a
helyzet, hogy ha átadjuk a rendőrségnek ezt a képet meg a levelet, akármi is
lesz belőle, a maga hátára azzal rögtön egy hatalmas céltáblát rakunk. Ricci
majd elkezd körbenézni, hogy ki fényképezhette le a kézírását abban a



vendégkönyvben. Nem fog sok időbe telni neki, hogy eljusson hozzánk.
– Huszonkét éves volt, amikor Margot eltűnt – felelte halkan Robin. – Elég

idős és elég nagydarab is, hogy elraboljon egy nőt. Voltak kapcsolatai, akik
segíthettek eltüntetni a holttestet. Betty Fuller meg van győződve róla, hogy
az volt a gyilkos, aki a leveleket írta, és még most is annyira fél tőle, hogy
nem mondja meg, ki az. Ez jelentheti a fiút is, nem csak az apját.

– Ez mind nagyon szép – bólintott Strike –, de nézzük reálisan a dolgot!
Nincs meg a hátterünk hozzá, hogy egy hivatásos bűnbandával szálljunk
szembe. Épp elég vakmerőség volt magától, hogy elment a Szent Péterbe…

– És megmagyarázná nekem, miért is volt vakmerőség, amikor én
csináltam, és akkor nem, amikor maga tervezte? – kérdezte Robin.

Strike egy pillanatra elnémult.
– Merthogy nem vagyok olyan tapasztalt? – folytatta Robin. – Mert azt

hiszi, hogy elrontom, vagy bepánikolok? Vagy nem tudok improvizálni?
– Egyik sem – nyögte ki Strike, bár csak kicsit fájdalmasan volt hajlandó

beismerni.
– Hát akkor…
– Azért, mert nekem több esélyem van túlélni, ha Luca Ricci nekem jön

egy baseballütővel, mint magának, érti?
– De hát Luca nem baseballütővel megy neki senkinek! – válaszolta

észszerű módon Robin. – Hanem késsel, elektródákkal vagy savval, és nem
látom be, maga hogy tudná ezeket jobban kivédeni, mint én. Az az igazság,
hogy maga örömmel vállal olyan kockázatokat is, amelyeket nem akarja,
hogy én is vállaljak. Azt nem tudom, hogy csak nem bízik meg bennem, vagy
lovagiasságból, vagy a kettő összekeverése miatt…

– Nézze…
– Nem, maga nézze! – szakította félbe Robin. – Ha valaki felismeri ott

magát, az egész irodánk megissza a levét. Utánaolvastam Riccinek, nem
vagyok én hülye! Legalább olyan gyakran száll rá az ember családjára,
barátaira, sőt, még a háziállataira is, mint magukra az áldozataira. Akár
tetszik, akár nem, vannak helyek, ahová én könnyebben bejuthatok, mint
maga. Nem nézek ki annyira megjegyezhetően. Könnyebben el is tudom
változtatni a külsőmet, és az emberek jobban bíznak a nőkben, mint a
férfiakban, különösen a gyerekek meg az öregek közelében. Mindebből most
semmit sem tudnánk, ha én nem mentem volna el a Szent Péterbe…

– Jobb is lenne, ha nem tudnánk! – csattant fel Strike. – Shanker már
hónapokkal ezelőtt azt mondta nekem: „Ha a válasz Mocsok Ricci, akkor



nem kéne tovább kérdezgessed a kérdést.” És ugyanez vonatkozik Lucára,
még jobban is!

– Ezt nem mondja komolyan – felelte Robin. – Tudom, hogy nem. Nem
akarná nem tudni.

Igaza volt, de Strike nem akarta bevallani. Igazából pontosan azért
parázslott a haragja még két hét után is, mert tudta, hogy az álláspontja
mélységesen logikátlan. Ha egyáltalán volt értelme a Ricci családról
információkat szerezni, akkor azt meg kellett csinálni, és mint Robin
bizonyította, erre a feladatra ő a legalkalmasabb. Bosszantotta, hogy a lány
nem szólt neki, hogy mire készül, de tisztában volt vele, hogy ha szólt volna,
megvétózza azzal az alapvetően védhetetlen céllal, hogy ne sodorja
semmilyen veszélybe; és ennek a gondolatmenetnek a logikus
végkövetkeztetése az lett volna, hogy Robinnak egyáltalán nem kellene ezt a
munkát csinálnia. Strike azt akarta, hogy a lány nyílt, egyenes legyen vele, de
tudta, hogy most azért nem volt őszinte, mert ő ilyen logikátlanul áll hozzá a
fizikai kockázatvállalásához. A karján az a hosszú sebhely szemrehányóan
nézett rá, valahányszor meglátta, hiába volt csakis Robiné a hiba, amely
ahhoz a támadáshoz vezetett. Túl sokat tudott a lány múltjáról, a viszonyuk
túl személyessé alakult, nem akarta újra a kórházban látogatni. Ugyanazt az
idegesítő felelősségérzetet látta ebben, ami miatt elszántan egyedülálló is
maradt, csak a szokásos kárpótló örömök nélkül. Mindez egyáltalán nem
Robin hibája, mégis két hétig tartott, míg Strike szembe tudott nézni ezekkel
a tényekkel.

– Jó, igaz – nyögte ki végül. – Nem mondanám, hogy nem akarom tudni. –
Aztán hihetetlen erőfeszítéssel még hozzátette: – Rohadt jól csinálta.

– Köszönöm – felelte Robin, legalább akkora meglepetéssel, mint
elégtétellel.

– De megegyezhetünk abban, hogy a jövőben átbeszéljük az ilyesmit?
– De ha megkérdeztem volna…
– Igen, lehet, hogy nemet mondtam volna, és akkor tévedtem volna. Ezt

majd legközelebb észben tartom, jó? De ahogy maga folyton emlékeztet rá,
társak vagyunk, szóval igazán hálás lennék…

– Jól van – bólintott Robin. – Jó, megbeszéljük. Sajnálom, hogy most nem
szóltam.

Ebben a pillanatban kopogott be Pat az ajtón, ki is nyitotta néhány centire.
– Ms. Phipps és Ms. Sullivan hívják magukat!
– Kapcsolja be, kérem! – felelte Strike.



Robin úgy érezte magát, mint aki csak úgy ott ül még, amikor valaki
mással rossz híreket közölnek az orvosok. Hagyta, hogy Strike beszéljen
Annával és Kimmel. Strike végigvezette őket sorban minden beszélgetésen,
amelyeket a tanúkkal folytattak az utóbbi tizenegy és fél hónapban, elmondta
a titkokat, amelyeket Robinnal felderítettek, és a feltételes következtetéseket,
amelyekre jutottak.

Elmondta, hogy Irene Hickson rövid viszonyt folytatott Margot
exbarátjával, és hogy erről mindketten hazudtak. Elmagyarázta, hogy
Satchwell talán attól félt, Margot elmondaná a hatóságoknak, hogyan halt
meg a nővére. Elárulta, hogy Wilma, a takarítónő soha be sem tette a lábát a
Broom House-ba, és hogy az a tanúvallomás, amely szerint látta a kertben
sétálni Royt, szinte biztosan hamis. Közölte, hogy valóban voltak fenyegető
levelek, de (itt Robinra pillantott) az írójukat nem sikerült azonosítaniuk; és
hogy bár Joseph Brenner kétesebb figura volt, mint azt bárki gondolta,
Margot halálához nem kapcsolja semmi. Azzal folytatta, hogy Gloria Conti,
aki utoljára látta élve Margot-t, most Franciaországban él, de nem kívánt
velük beszélni, és hogy Steve Douthwaite, Margot gyanús páciense nyom
nélkül eltűnt. Végül azt is említette, hogy úgy gondolják, sikerült
azonosítaniuk a furgont, amely elszáguldott a Clerkenwell Greenről Margot
eltűnésének estéjén, de megalapozottan állíthatják, hogy nem Dennis Creedé
volt.

Amikor Strike elhallgatott, egyedül az asztalon álló hangszóró búgása törte
meg a csendet, ez mutatta, hogy még él a telefon-összeköttetés. Ahogy Anna
megszólalását várta, Robin hirtelen azt vette észre, hogy könnyes a szeme.
Olyan nagyon ki akarta deríteni, mi is történt Margot Bamborough-val!

– Hát… tudtuk, hogy nehéz lesz – mondta Anna végül. – Ha nem
lehetetlen.

Robin érzékelte, hogy Anna is sír. Rémesen érezte magát.
– Nagyon sajnálom – felelte udvariasan Strike. – Nagyon sajnálom, hogy

nem tudunk jobb hírekkel szolgálni. Viszont Douthwaite továbbra is
érdeklődésre tarthat számot, és…

– Nem.
Robin felismerte Kim hangját a határozott vétó mögött.
– Nem, sajnálom – mondta megint a pszichológusnő. – Egy évben

egyeztünk meg.
– Igazából abból még két hét hátravan – emlékeztette Strike –, és ha…
– Van bármilyen okuk feltételezni, hogy meg tudják találni Steve



Douthwaite-et a következő két hétben?
Strike kissé véreres szeme megkereste Robin könnyes szemét.
– Nincs – vallotta be.
– Mint az e-mailemben is írtam, mi hamarosan nyaralni megyünk –

mondta Kim. – És hacsak nem találják meg konkrétan Margot holttestét,
biztosan mindig marad még valami, aminek utána lehet nézni, még valaki, aki
talán tudhat valamit, de ahogy ennek az egésznek az elején mondtam, nincs
arra pénzünk, vagyis őszintén szólva érzelmi stabilitásunk, hogy ezt a
végtelenségig folytassuk. Szerintem jobb lenne, tisztább lenne, ha
elfogadnánk, hogy önök megtettek mindent, és megköszönnénk az eddigi
fáradozásaikat. Ez értékes próbálkozás volt, még ha… úgy értem, Anna és
Roy kapcsolata évek óta nem volt ilyen jó, köszönhetően az önök
látogatásának. Roy is örülni fog, ha megtudja, hogy a takarítónő végül
belátta, nem láthatta őt a kertben járkálni aznap.

– Hát, ez remek – válaszolta Strike. – Én csak azt sajnálom…
– Tudtam! – szólt bele most Anna is. Remegett a hangja. – Tudtam,

hogy… hogy szinte lehetetlen. De legalább elmondhatom, hogy
megpróbáltam.

Csend volt az irodában, miután Anna letette a telefont. Végül Strike szólalt
meg:

– Kimegyek a mosdóba. – Azzal feltápászkodott, és kiment.
Robin is felállt, és nekilátott összeszedni a rendőrségi dossziéból

fénymásolt lapokat. Nem tudta elhinni, hogy vége. Szépen összerakta egy
stószba a vallomásokat, aztán leült, és még egyszer végigfutotta őket. Tudta,
hogy csak reméli, hátha felfigyel valamire (bármire), amit eddig nem vettek
észre.

Egy részlet Gloria Conti Lawsonnak tett vallomásából:
 

Alacsony, sötét bőrű, tömzsi nő volt, úgy nézett ki, mint egy
cigány. Úgy ítéltem meg, tizenéves lehet. Egyedül jött be, és azt
mondta, nagy fájdalmai vannak. A nevét Theóként adta meg. A
vezetéknevét nem értettem, és nem kérdeztem meg tőle még
egyszer, mert úgy vettem ki, sürgős ellátásra szorul. A kezét a
hasára szorította. Megkértem, hogy várjon, és bementem dr.
Brennerhez megkérdezni, megvizsgálná-e, mert dr. Bamborough-
nál még másik betegek voltak.

 



Aztán egy részlet Ruby Elliot Talbotnak tett vallomásából:
 

A telefonfülke mellett láttam őket, két nőt, akik mintha veszekedtek
volna. A magasabb, az esőkabátos, az alacsonyabb fölé hajolt, aki
műanyag kapucnit viselt. Nekem nőknek tűntek, de az arcukat nem
láttam. Úgy vettem ki, az egyik gyorsabb tempóra akarta sarkallni a
másikat.

 
Majd Janice Beattie vallomása Lawsonnak:
 

Azóta voltam beszélőviszonyban Mr. Douthwaite-tel, amióta a
lakóházunkban megtámadták, de barátinak nem nevezném a
kapcsolatunkat. Azt elmondta nekem is, mennyire megrázta, hogy
az ismerőse megölte magát. Azt mondta, sokszor fáj a feje. Arra
gondoltam, a stressz okozhatja. Tudtam, hogy nevelőszülőknél nőtt
fel, de egyetlen nevelőanyja nevét sem mondta el nekem. Sosem
beszélt nekem dr. Bamborough-ról, kivéve, amikor elmondta, hogy
elment hozzá a fejfájása miatt. Nem mondta, hogy elköltözik a
Percival House-ból. Nem tudom, hová mehetett.

 
Aztán Irene Hickson második vallomásából, már Lawsonnak:
 

A mellékelt blokk bizonyítja, hogy a kérdéses délutánon az Oxford
Streeten jártam. Mélyen sajnálom, hogy nem közöltem őszintén,
hol voltam, de szégyelltem magam, amiért hazugsággal csináltam
magamnak egy szabad délutánt.

 
A vallomás alatt ott volt Irene blokkjának fénymásolata: Marks & Spencer, 3
tétel, mindösszesen 4 font 73.

Majd Joseph Brenner Talbotnak tett vallomása következett:
 

A szokásos időben távoztam a rendelőből, mivel megígértem a
nővéremnek, hogy vacsorára hazaérek. Dr. Bamborough kedvesen
beleegyezett, hogy ellátja a sürgős beteget, mivel később
találkozója volt egy barátjával a közelben. Fogalmam sincs, dr.
Bamborough-nak voltak-e személyes gondjai. Viszonyunk
szigorúan munkakapcsolat volt. Nincs tudomásom senkiről, aki
ártani akarhatott volna neki. Emlékszem, hogy egy betege küldött



neki egy kisebb doboz bonbont, de azt nem tudnám megmondani,
Steven Douthwaite volt-e az. Mr. Douthwaite-et nem ismerem. Úgy
emlékszem, dr. Bamborough nem örült neki, amikor Dorothy átadta
neki a bonbont, és megkérte Gloriát, a recepcióst, hogy dobja ki,
bár később kivette a szemetesből. Igen édesszájú volt.

 
Strike visszajött a belső irodába, és egy ötfontos bankjegyet ejtett az asztalra
Robin elé.

– Ez meg mi?
– Fogadtunk – felelte Strike –, hogy meghosszabbítják-e az egyéves

határidőt, ha van még követhető nyomunk. Én mondtam, hogy meg fogják,
maga meg, hogy nem.

– Hát ezt nem teszem el – mondta Robin, és hagyta az asztalon az
ötfontost. – Még van két hetünk!

– De hát épp az előbb…
– A hónap végéig ki van fizetve. Én nem hagyom abba.
– Nem fogalmaztam egyértelműen az előbb? – ráncolta a homlokát Strike

lenézve Robinra. – Riccit hagyjuk.
– Tudom – bólintott Robin.
Aztán megint az órájára nézett.
– Elvileg egy óra múlva fel kéne váltanom Andyt. Mennem kéne.
Miután Robin elment, Strike visszarakta a fénymásolt lapokat a régi

rendőrségi dosszié anyagát tartalmazó papírdobozokba, amelyek még mindig
az asztal alatt álldogáltak, és kiment a külső irodába Pathez, aki szokás
szerint az elektronikus cigarettájával a szájában dolgozott.

– Elvesztettünk két ügyfelet is – közölte vele. – Ki a következő a
várólistán?

– A focista – felelte Pat, és megnyitotta a monitorján a titkosított fájlt, ahol
Strike is jól láthatta az ismert nevet. – És ha mindkettő helyett akar újat, ott
az a flancos nő a csivavájával.

Strike habozott egy kicsit.
– Egyelőre csak a focistát hívjuk. Fel tudná hívni az asszisztensét, és

megmondani, hogy holnap bármikor rendelkezésére állok átbeszélni a
részleteket?

– Holnap szombat – válaszolta Pat.
– Tudom – mondta Strike. – Én hétvégén is dolgozom, és szerintem ő sem

akarja, hogy meglássák ide bejönni. Mondja azt, hogy szívesen elmegyek



hozzá.
Visszament a belső irodába, kinyitotta az ablakot, és a helyiség rögtön

megtelt a délutánra kipufogógázzal és azzal a jellegzetesen londoni, meleg
tégla, korom, és ma halványan levelek, fák és fű szagával kevert illattal.
Bármennyire csábító is volt, hogy rágyújtson, Patre tekintettel nem tette,
hiszen őt meg arra kérte, hogy ne dohányozzon az irodában. Mostanában
szinte minden ügyfele nemdohányzó volt, és úgy érezte, nem kelt jó
benyomást, ha az irodája bűzlik, mint egy hamutál. Az ablakpárkányra
könyökölve nézte a péntek este a Denmark Streeten sétáló szórakozni,
vásárolni indulókat, és fél füllel hallgatta Pat beszélgetését az első osztálybeli
focista asszisztensével, de leginkább Margot Bamborough-n járt az esze.

Tudta ő az elejétől, hogy csak nagyon kis esélyük van kideríteni, mi is
történt vele, de hát hogy telhetett el ötven hét máris? Eszébe jutott, mennyit
volt lent Joannál Cornwallban, meg a többi ügyfél is, akik jöttek-mentek; és
megfogalmazódott benne a kérdés, hogy vajon nem derült volna-e ki, mi lett
Margot Bamborough-val, ha mindez nem akadályozza őket. Nagy volt a
kísértés, hogy a figyelmüket elterelő dolgokra fogjon mindent, de muszáj volt
azt gondolnia, végül úgy is ugyanaz lett volna a vége. Talán tényleg Luca
Ricci a válasz, és ezt úgysem vallhatják be soha. Számos módon hihető
válasz is egyébként: profi meló, valami kifürkészhetetlen alvilági indítékkal,
Margot talán túl közel jutott valami titokhoz, vagy valahogy belezavart a
gengszterek világába. Haggyad a csajomat békén… Margot olyan típus volt,
aki simán mondhatott olyasmit sztriptíztáncosnőknek, kurváknak,
pornószínésznőknek vagy kábítószerfüggőknek, hogy kezdjenek új életet,
vagy tanúskodjanak csak az őket zaklatók ellen…

– Holnap tizenegy! – szólt be Pat a háta mögül recsegő hangon. – Nála. A
címet ott hagytam magának az asztalon.

– Nagyon köszönöm – felelte, és megfordulva látta, hogy Pat már bele is
bújt a kabátjába. Mintha kicsit meglepetten is nézett volna, hogy
megköszönte, de amióta Robin kiabálva leteremtette, hogy udvariatlan Pattel,
Strike tudatosan igyekezett javítani a titkárnővel való viszonyán. Az habozott
egy pillanatra, még mindig az elektromos cigarettával a szájában, aztán
kivette, és belekezdett:

– Robin mondta, mit csinált Morris. Hogy mit küldött neki.
– Ja – bólintott Strike. – Mocskos disznó.
– Igen – helyeselt Pat. Most úgy nézegette Strike-ot, mintha olyasmit látna

rajta, amire sosem számított. – Rémes, na. Pedig tudja, kire emlékeztetett



mindig? – kérdezte meglepő módon. – A fiatal Mel Gibsonra!
– Komolyan? – nézett rá Strike.
– Hát fura dolog is a külső – folytatta Pat. – Az ember egy csomó mindent

gondol.
– Gondolom – helyeselt Strike.
– Maga például egészen az első férjemre emlékeztet – közölte Pat.
– Valóban? – nézett fel riadtan Strike.
– Aha. Na… akkor megyek. Jó hétvégét!
– Magának is! – viszonozta Strike.
Megvárta, amíg Pat léptei leérnek a vaslépcsőn, és csak akkor húzta elő a

cigarettáját; rágyújtott és visszament a belső irodába, ahol még mindig nyitva
volt az ablak. Az asztal egyik fiókjából egy régi hamutálat vett elő, az
iratszekrény felső fiókjából meg Talbot jegyzetfüzetét, és leült az asztalhoz, a
helyére, hogy átlapozza még egyszer. Az utolsó oldalon elidőzött.

Strike eddig csak felületesen tekintette át Talbot utolsó firkálmányait,
részben mert mire odaért, mindig elfogyott a türelme, részben pedig mert ez
volt itt az egész jegyzetfüzet legkaotikusabb, legösszefüggéstelenebb része.
De ma este volt egy elég búskomor oka, hogy Talbot jegyzeteinek utolsó
oldalát nézegesse: ő maga is az ügy végére ért. Így hát megvizsgálta Talbot
rajzát a démonról, akit azt hitte, megidézett, mielőtt elvitte volna a mentő –
Margot Bamborough szellemét, aki visszatért az asztrálsíkról őt kísérteni
Babalon, az Utálatosságnak Anyja formájában.





Most már semmi nem szorította rá, hogy megértse. Strike úgy lazította el
az agyát, ahogy a szemét is pihentette volna, amikor az ember megpróbálja
meglátni a látszólag háromdimenziós képet az előtte lévő kétdimenziós
mintában. A tekintete végigsiklott a félmondatokon, töredékeken, amelyek
megragadtak Talbot agyában Crowley írásaiból, a Thoth tarot-val való
kísérleteiből. Ahogy a nagy mellű démont ábrázoló képet nézegette, akinek a
hasára Talbot később bűnbánóan keresztet rajzolt, eszébe jutott, mit mondott
Robin hónapokkal ezelőtt a Hampton Court-palotában arról, milyen vonzók
tudnak lenni a mítoszok és szimbólumok, és a kollektív tudattalanról,
amelyben az archetípusok rejtőznek. Ez a démon meg az összefüggéstelen
félmondatok mind relevánsnak tűntek Talbotnak az ő pszichotikus
állapotában, mind-mind a nyomozó saját tudattalanjából eredtek – túl
könnyűnek, túlságosan leegyszerűsítőnek érezte Crowley-t és Lévit hibáztatni
azért, ami Talbot agyában megragadt. Talbot agya pedig ezzel állt elő az
őrület utolsó rohamában, ez volt az utolsó próbálkozása a megoldásra. Hét
fátyol, hét fej, hét patak. Bujaság és furcsa mérgek. Hét a nyakában. A
FEKETE HOLD mérgezett sötétje. Vér és vétek. Az oroszlánkígyó hátán
lovagol.

Strike közelebb hajtotta a lámpát a papírhoz, hogy jobban megnézhesse a
rajzot. Vajon csak képzelődik, vagy a bolond irkafirkák egyes sorai tényleg
azt jelentenék, hogy Talbot is felfigyelt azokra a fura egybeesésekre,
amelyekre ő is, miután a Bayliss lányokkal beszéltek? Ahogy a tekintete az
egyik misztikus töredékről a másikra vándorolt, Strike mintha nemcsak egy
bűnbánó vallásos embert látott volna bennük, aki próbálja jóvátenni, hogy
boszorkánysághoz folyamodott – hanem egy jó nyomozó utolsó kísérletét is,
aki igyekszik a káoszból kiolvasni a nyomokat, meglátni a rendszert az
őrületben.
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S a közelükbe ért a láthatár,
kiúthoz vagy bejárathoz jövén,

s az ösvényüket sok láb járta már
a labirintus földjének rögén…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A következő hetekben Robin azt vette észre, hogy a használt Steven Schmidt-
könyv, a 14-es asztrológia, amit az irodában hagyott, mindig máshol tűnik
fel. Egyik reggel még az iratszekrény tetején volt, ahol hagyta, néhány nappal
később már Strike előtt az íróasztalon, másnap reggel pedig a vízforraló
mellett. Valami hasonló módon a Bamborough-dosszié egyes lapjai is folyton
fel-feltűntek, aztán eltűntek megint, Bill Talbot bőrkötéses jegyzetfüzete
pedig már nem volt az iratszekrényben, hanem arra gyanakodott, hogy fent
van Strike tetőtéri lakásában.

A nyomozóirodában megint rengeteg volt a munka. Az új ügyfelük, egy
elsőosztályú focista, kétmillió fontot fektetett be egy újonnan megnyíló
éjszakai szórakozóhelybe, ami csak nem akart megnyílni. Mostanra pedig a
befektetőtársa is eltűnt, a pénzzel együtt. A focista, akit a nem túl együttérző
Barclay Butusnak nevezett el, legalább annyira félt a nyilvánosságtól, mint
attól, hogy nem kapja vissza a pénzét.

Miss Jones barátja közben továbbra is kiábrándítóan törvénytisztelő életet
élt, de a nő úgy tűnt, örömmel fizeti a számláikat, feltéve, hogy Strike
hajlandó elviselni a heti kétszeri telefonhívásait. Ezen „beszámolók” közben
minden gondját-baját elmondta Strike-nak, és elég egyértelművé tette, hogy
örömmel venné, ha a nyomozó elvinné vacsorázni.

Az új ügyfeleken felül, a várólistát megkerülve ott volt még Ravaszdi
főnöke is, akit a vezetőség korkedvezményesen nyugdíjba kényszerített. RF
egy délelőtt egyszerűen besétált a Denmark Streetről Barclay-t keresve, a



skót ugyanis hagyott elérhetőséget Elinor Deannél. Strike nagy meglepetésére
a nyugdíjazása egyáltalán nem keserítette el RF-et, inkább felszabadítóan
hatott rá.

– Hát, akár hiszi, akár nem, én komolyan azon gondolkodtam még néhány
hónapja, hogy megölöm magam! – mesélte Strike-nak. – De most már nincs
fogása rajtam annak a szemétnek. Most, hogy elmondtam Elinort a
feleségemnek…

– Nohát, elmondta neki? – nézett fel meglepetten Strike.
– És nagyon is megértő volt – bólogatott RF. – Az előző házasságomban

a… szóval az igényeimet… a volt feleségem elégítette ki, de amióta
szétmentünk… mindegy, szóval Portiával átbeszéltük a dolgot, és azt
mondja, semmi baja azzal, ha eljárok Elinorhoz, amíg nem kerül sor
hűtlenségre.

Strike a teáscsészéje mögé bújva rejtette el az arckifejezését. Könnyedén el
tudta képzelni, hogy a majd háromcentis műkörmű, profin beszárított hajú
Portia, aki szeretett évente háromszor nyaralni, szerette a fekete American
Express kártyáját meg a hat hálószobás, úszómedencés házát West
Bromptonban, inkább másra bízná RF pelenkájának kicserélését.

– Nos, most már csak azt szeretném – folytatta RF, és az arcán az
elégedettséget szigorú nézés váltotta fel –, ha ez a ravaszdi szemét biztosan
megkapná, amit érdemel. És meg is fizetem!

Így hát az iroda tovább figyelte Ravaszdit és az asszisztensét is.
A három intenzív ügy azt jelentette, hogy a két üzlettárs a hónap hátralévő

részében már főleg csak telefonon kommunikált egymással. Végül aztán
augusztus vége felé, egy csütörtök délután összefutottak, amikor Strike épp
visszaért az irodába, Robin pedig épp távozni készült.

Pat rádiót hallgatott, miközben a rengeteg számla kifizetését intézte, de
amint Strike megjelent, rögtön megkérdezte, kikapcsolja-e; Strike viszont
inkább arra figyelt fel, milyen testhez simuló kék ruhát visel Robin.

– Nem kell – felelte Patnek. – Jó egy kis zenét hallani.
– Cormoran, tudunk beszélni gyorsan egy kicsit, mielőtt elindulok? –

kérdezte Robin a belső iroda felé intve.
– …és most jöjjön a ’70-es évek száz nagy slágere közt ez a régi, de azért

remek dal, más slágere nem is volt a Middle of the Roadnak: ’Chirpy Chirpy
Cheep Cheep’…

– Hová megy? – kérdezte Strike, és becsukta az irodákat elválasztó ajtót.
Az előző éjszakát nagyrészt talpon töltötte, végignézte, ahogy Ravaszdi berúg



és bekokózik egy klubban, ma pedig autóval járta végig a címeket, amelyeket
Butus üzlettársa használt az utóbbi két évben. Borostás volt és fájt mindene;
megkönnyebbülten nyögött fel, ahogy lehuppant a székébe.

– A Borozdába. Az egy borbár a belvárosban – felelte Robin. – Oda megy
később Gemma, Andy hallotta, hogy lebeszéli. Remélem, hogy barátnőkkel
találkozik. Megpróbálok valahogy beférkőzni közéjük.

Gemmának hívták Ravaszdi asszisztensét. A csukott ajtón át néha
hallhatták a vidám dalt a rádióban, az értelmetlen szövegével: Where’s your
mamma gone?{14}

– Maga még mindig dolgozik a Bamborough-ügyön, ugye? – szegezte neki
a kérdést Robin.

– Csak még végigmegyek újra néhány dolgon – vallotta be Strike.
– És?
– Semmi és. Olyan, mint egy labirintus. Amint már kezdem azt hinni,

haladok valamit, befordulok egy sarkon, és tessék, zsákutca. Vagy csak
ugyanoda jutok vissza, ahonnan indultam. Miért örül ennyire?

– Csak örülök, hogy nem adta fel – mondta Robin.
– Majd nem fog, amikor visznek engem is ugyanabba a bolondokházába,

mint Bill Talbotot. Nem leszek szomorú, ha életemben nem látok több kurva
csillagjegyet… de hol a francban lehet Douthwaite? Mégis mi történt vele?

– Gondolja, hogy…?
– Szerintem nagyon sikamlós és gyanús, de mindig is ezt mondtam. Az

alibije gyakorlatilag lófaszt se ér. Aztán meg nevet változtat! És aztán, ahogy
maga kiderítette, még egy fiatal nő meghal a közelében… az Piroskabátos,
aki megfulladt. És ő meg megint eltűnik. Ha csak beszélhetnék Douthwaite-
tel… – dobolt az ujjaival az asztalon Strike –, akkor el tudnám engedni.

– Komolyan? – kérdezte Robin.
Strike felpillantott rá, aztán a homlokát ráncolva elnézett másfelé. Robin

különösen szexin festett ebben a kék ruhában. Strike még sosem látta rajta
ezt.

– Aha, ha beszélhetnék Douthwaite-tel, azzal megelégednék.
Last night I heard my mamma singing a song…{15}

– És talán ha még Gloria Contival – tette hozzá Strike.
Woke up this morning, and my mamma was gone…{16}

– És Creeddel – mondta még. – Szeretnék Dennis Creeddel is beszélni.
Robinnak izgatottan megdobbant a szíve. Kapott korábban egy e-mailt,

amelyben közölték vele, hogy még ma megszületik a döntés, engedélyezik-e



Creed újbóli kihallgatását.
– Indulnom kéne – mondta. – Gemma elvileg hatra megy. És kedves volt

magától – tette még hozzá, a keze már az ajtó gombján –, hogy hagyta Patet
rádiót hallgatni.

– Ja, hát igen – vont vállat Strike. – Próbálok barátságos lenni.
Robin már indulni készült, mikor Pat megszólalt:
– Nagyon jól áll magának ez a szín!
– Köszönöm. Régi ez a ruha, csodálom, hogy még rám jön, amennyi csokit

eszem újabban!
– Mit gondol, Strike kér egy teát?
– Biztosan jólesne neki – felelte meglepetten Robin. Úgy látszik, nem csak

Strike próbált barátságosabb lenni.
– Úúú, ezt de szerettem! – kiáltott fel Pat a ’Play That Funky Music’ kezdő

taktusait hallva, és ahogy Robin lesétált a vaslépcsőn, hallotta is, ahogy
rekedt baritonján együtt énekel a rádióval:
 

Once I was a funky singer,
Playin’ in a rock and roll band…{17}

 
Húsz perccel később meg is érkezett a Borozdába, amely a Cannon Street-i
metrómegálló mellett, a pénzügyi negyed központjában volt – pontosan olyan
hely, ami borzasztóan tetszett volna a volt férjének. Valami konvencionális,
igényes módon modern volt, mégis szerény, elegánsan helyezték egymás
mellé az acélgerendákat, a nagy ablakokat és fapadlót. Kicsit olyan
hangulatot árasztott, mint egy egyterű irodahelyiség, hiába húzódott végig
rajta egy hosszú pult, amely előtt párnázott bárszékek sorakoztak. Még egy-
két furcsább díszítés is akadt, mint a két plüssnyúl az ablakpárkányon,
mancsukban játékpuskával, fejükön lövészsapkával, de általában véve a
vendégeket (legnagyobbrészt öltönyös férfiakat) valami ízléses, bézsszínű
unalom vette körül. Csoportokban álldogáltak, miután épp befutottak munka
után, iszogattak, nevetgéltek együtt, a telefonjukon újságot olvastak, és
méregették a néhány női vendéget. Robin úgy látta, nem is annyira csak az
önbizalom árad belőlük, hanem inkább az önteltség. Számos elismerő
pillantás kísérte, ahogy a tőzsdeügynökök, bankárok és üzletemberek közt
átfurakodva a pulthoz ment.

Miután alaposan körülnézett a nagy, nyitott terű helyiségben, Robin arra a
következtetésre jutott, hogy Gemma még nem érkezett meg, így aztán leült



egy szabad bárszékre, rendelt egy tonikot, és úgy tett, mintha a híreket
olvasná a telefonján, csak azért, hogy elkerülje a tőle jobbra ülő két
fiatalember teljesen nyílt pillantásait. Az egyikük mintha eltökélte volna,
hogy ráveszi, nézzen fel, ha másért nem, hát azért, hogy kiderítse, honnan
jöhet ez az idegesítő, nyerítő röhögés. A bal oldalán két idősebb férfi a
közelgő skót függetlenségi népszavazásról beszélgetett.

– Elég rosszak a kilátások – mondta épp az egyik. – Hát, remélem,
Cameron tudja, mit csinál.

– Aki erre igennel szavaz, az őrült! Konkrétan őrült!
– Őrület, de van benne lehetőség… legalábbis egyeseknek! – vágott vissza

az első pasas. – Emlékszem, amikor Hongkongban voltam… ú, szerintem az
lesz ott a mi asztalunk…

A két beszélgetőtárs elment vacsorázni. Robin megint körbepillantott,
gondosan ügyelve rá, hogy ne teremtsen szemkontaktust a nyerítve röhögő
fiatalemberrel. A pult túlsó végén felfigyelt egy skarlátvörös színfoltra.
Gemma megjött, és ott álldogált egyedül, próbálta felhívni magára a pultos
figyelmét. Robin lecsusszant a bárszékről, és a poharával a kezében odament
hozzá. A lánynak sötét haja volt, sűrű loknikba tekerve hullott a vállára és
hátul a háta közepéig.

– Heló… Linda?
– Tessék? – kérdezett vissza riadtan Gemma. – Ja, nem, sajnálom.
– Ó – nézett rá elkeseredetten Robin. – Akkor lehet, hogy nem jó bárban

vagyok? Van ennek másik helye is?
– Fogalmam sincs, bocs – felelte Gemma. Még mindig felemelt kézzel

igyekezett odainteni a pultost.
– Pedig azt mondta, hogy piros ruhában lesz – nézelődött körbe Robin a

tengernyi öltöny között.
Gemma halovány érdeklődéssel pillantott rá.
– Vakrandi?
– Bár az lenne! – vágott egy fintort Robin. – Nem, egy barátnőm barátnője,

azt mondja, szerinte talán lesz egy állás a Winfrey és Hughesnál. Azt mondta,
találkozzunk itt egy gyors italra.

– A Winfrey és Hughesnál? Én is ott dolgozom!
– Na ne viccelj! – nevetett fel Robin. – Hé… biztos nem te vagy Linda? És

csak úgy teszel, mintha nem az lennél, mert nem tetszem, vagy valami?
– Nem – mosolygott rá a nő. – Én Gemma vagyok.
– Ó. És vársz most valakire, vagy…?



– Elvileg – bólintott Gemma – igen.
– Nem bánod, ha leülök ide? Csak amíg meg nem jön az illető? Ott a

másik végén olyan igazi perverz nézések voltak!
– Ne is mondd! – legyintett Gemma, Robin pedig felkapaszkodott a

mellette lévő bárszékre. A pultos most egy hajszálcsíkos öltönyt viselő, ősz
hajú pasashoz indult, aki épp csak az előbb érkezett.

– Hé! – kiabált oda Robin, és fél tucatnyi üzletember feje is felé fordult,
nem csak a pultosé. – A hölgy volt itt előbb! – mutatott maga mellett
Gemmára, aki ismét elnevette magát.

– Hű. Hát te aztán nem tökölsz, mi?
– Semmi értelme, hát nem? – kortyolt bele a poharába Robin. Kicsit rátett

a yorkshire-i kiejtésére is, ezt gyakran csinálta, amikor merészebb,
szemtelenebb figurát játszott, mint amilyennek valójában érezte magát. –
Meg kell fogni a gyeplőt, mert különben rohadtul legázolnak!

– Hát, ebben nem tévedsz – sóhajtotta Gemma.
– De a Winfrey and Hughes azért nem olyan, ugye? – kérdezte Robin. –

Tele ilyen pöcsökkel?
– Hát…
Ekkor ért oda a pultos felvenni Gemma rendelését. Amint az asszisztens

megkapta a jó nagy pohár vörösborát, ivott belőle egy kortyot, aztán folytatta:
– Igazából oké. Attól függ, melyik osztályon van az ember. Én az egyik

nagykutyának vagyok az asszisztense. Érdekes egy munka.
– Normális a pasas? – kérdezte könnyedén Robin.
Gemma most már több kortyot is ivott válaszadás előtt.
– Hát… nincs vele nagy baj. Most már legalább kiismertem. A munkát

meg a céget meg szeretem. Jó a fizetésem, és egy csomó barátom van ott…
jaj, a francba!

Gemma táskája lecsúszott a bárszékről. Ahogy lehajolt, hogy felvegye,
Robin közben végigpillantott a krémszínű-szürke-bézs helyiségen, és hirtelen
meglátta Saul Morrist.

A férfi épp akkor lépett be a bárba, öltönyt viselt, az ingnyaka kigombolva,
az arcán figyelemre méltóan önelégült mosoly. Körbepillantott, kiszúrta
Gemmát és Robint a ruhájuk élénk színéről – aztán mozdulatlanná dermedt.
Egy-két másodpercig csak bámultak egymásra Robinnal, aztán Morris sarkon
fordult, és sietve távozott.

Gemma visszakászálódott a bárszékére a táskájával az ölében. Felvillant a
mobiltelefon kijelzője, amit kint hagyott a pulton.



– Andy? – kapta fel gyorsan Gemma. – Aha… nem, én már itt vagyok…
Hosszú ideig csak hallgatott. Robin is kihallotta Morris hangját.

Ugyanazon a behízelgő hangon beszélt, amivel őt is mindig próbálta befűzni,
a gyerekes viccelődéssel meg a „jaj-megbántottam”-okkal.

– Jó – jelentette ki Gemma, és megkeményedett az arca. – Jó. Akkor én…
akkor én most kitörlöm a számodat, és szeretném, ha… nem is, hanem… á,
csak menj a picsába!

Azzal letette. Ki volt pirulva, és remegett az ajka.
– Miért van az – kérdezte –, hogy mindig azt akarják hallani, hogy milyen

rendes fickók, akkor is, amikor épp rettentő rohadékként viselkedtek?
– Há’ azon én is sokat gondolkodtam már – felelte yorkshire-i Robin. –

Pasi?
– Aha – felelte a döbbent Gemma. – Fél éve. Aztán egy este egyszerűen

csak nem jön, minden magyarázat nélkül. Aztán még visszajön néhányszor…
csak egy-egy dugásra, igazából – mesélte, és megint nagyot kortyolt a
borából. – És végül egyszerűen csak nem válaszol. Tegnap írtam neki, hogy
nézd, csak találkozni akarok veled, csak valami magyarázatot akarok…

– Hát elég nagy pöcsnek tűnik – válaszolt Robin. Izgatottan kalapált a
szíve: itt a tökéletes alkalom egy bensőséges beszélgetésre! – Uram! – szólt
oda a pultosnak. – Kaphatnánk még két pohár bort, meg egy étlapot, legyen
szíves?

És ezután Robin játszi könnyedséggel húzott ki Gemmából minden
bizalmas információt. Három nagy pohár bor után, a vicces, támogató és
megértő új yorkshire-i barátnője mellett, egy tányér csirke és puliszka meg
egy újabb üveg bor („persze, mi a francér’ ne?”) után „Andy” kihágásaitól
rögtön eljutott a főnöke kéretlen tapogatásáig, ami már odáig fajult, hogy
majdnem fel is mondott miatta.

– És nem mehetsz a HR-re ezzel? – kérdezte Robin.
– Azt mondja, senki se hinne nekem azok után, ami azon a kurzuson

történt tavaly… bár… igazság szerint nem is tudom pontosan, mi is történt –
mondta Gemma. Nem nézett Robinra, úgy habogott: – Úgy értem…
szexeltünk… de én annyira kész voltam… úgy berúgtam… mármint nem
volt, hát tudod… nem erőszakolt meg… nem azt mondom…

– Voltál olyan állapotban, hogy beleegyezz? – nézett rá Robin, és már nem
nevetett. Ő csak egy fél pohárnyi bort ivott meg.

– Hát, nem… de… nem, hát én nem teszem ki magam annak – jelentette ki
Gemma ismét elpirulva, könnyekkel küszködve. – A rendőrség meg minden,



Jézusom, hát nem… ez a pasas igazi nagykutya, megengedheti magának a jó
ügyvédeket… na és ha nem nyerem meg a pert, hogy szerzek még egy állást
itt a városban?… Hogy bíróság, meg újságok… mindegy, már úgyis késő…
láttak néhányan… kijönni a szobájából. Úgy tettem, mintha minden rendben
lenne. Hát muszáj volt, annyira zavarban voltam… és azóta is ezerrel mennek
a pletykák. Mindketten letagadtuk, szóval akkor hogy nézne ki, ha én meg…
Andy is mondta, hogy ne jelentsem – bökte ki végül, és kitöltötte a maradék
bort magának.

– Tényleg?
– Aha… elmondtam neki, amikor először szexeltünk… tudod, akkor

feküdtem le először bárkivel is azóta, hogy… és azt mondta: „hát igen, ezt
inkább jobb, ha megtartod magadnak… csak rengeteg bajod lehet belőle, ő
meg nagyon valószínű, hogy megússza”… Andy rendőr volt, mindent tud az
ilyesmiről.

Morris, te darab szar!
– De nem, hát ha bármivel is le akarnám buktatni – folytatta bizonytalanul

Gemma –, az inkább kurva bennfentes kereskedés lenne… bizony ám… arról
nem tud senki, csak én…

Egy órával később Robin és Gemma kiléptek az utcára. Közben már
sötétedett, és jóformán Robin tartotta egyenesen az asszisztenst, mert ha nem
volt mire támaszkodnia, nagyon bizonytalanul lépkedett. Robinnak tízpercnyi
várakozás után sikerült is fognia egy taxit, és beültetni a nagyon részeg lányt.

– Bulizzunk szombaton! – szólt vissza neki Gemma, és próbálta még
nyitva tartani az ajtót.

– Remek! – vágta rá Robin. Hamis telefonszámot adott meg neki. – Hívj
fel!

– Oké, hívlak… nagyon köszi a vacsorát!
– Szívesen! – mondta Robin, és végre sikerült becsuknia az ajtót. Gemma

addig integetett neki, míg a taxi be nem fordult a sarkon.
Robin megfordult, és gyors léptekkel elindult visszafelé, el a Borozda

mellett. Egy öltönyös fiatalember nagyot füttyentett utána, ahogy elment
mellette.

– Jaj, menj már a picsába! – morogta Robin, és előhúzta a telefonját, hogy
felhívja Strike-ot.

Meglepve látta, hogy hét nem fogadott hívása van a nyomozótól. Egy e-
mail is jött, a tárgy mezőben az állt, hogy „Creed”.

– Úristen! – mondta ki hangosan.



Gyorsított a tempón, hogy megszabadulhasson az utcákon mászkáló
rengeteg öltönyös férfitól, egyedül lehessen, és tudjon koncentrálni. Végül
egy szürke kőfalú irodaépület sötét kapualjába állt be, és megnyitotta az e-
mailt. Háromszor is végigolvasta, hogy egészen biztos legyen benne, nem
káprázik-e a szeme, aztán visszahívta Strike-ot.

– Na, előkerült! – kapta fel Strike az első csörgésre. – Találja ki, mi
történt!

– Mi történt?
– Megtaláltam Douthwaite-et!
– Hogy micsoda? – Robinnak elállt a lélegzete, és a hangra felfigyelt egy

józannak kinéző belvárosi úr is, aki épp elsétált előtte a sötét utcán szorosan
feltekert esernyőjével. – De hogyan?

– A nevek! – felelte Strike egészen megmámorosodva. – És hogy Pat a
’70-es évek slágereit hallgatta!

– Nem ér…
– Először Jacksnek hívatta magát, ugye? Hát, Terry Jacksnek volt egy

hatalmas sikere, egy ’Seasons in the Sun’ című dallal, ’74-ben. Volt is a
rádióban délután. Azt tudjuk, hogy Douthwaite énekesnek képzelte magát,
szóval gondoltam, fogadjunk, hogy innen vette az ötletet a Jackshez…

Robin hallotta, hogy Strike fel-alá mászkál. Nyilván ő is ugyanolyan
izgatott volt.

– Szóval visszatértem Oakden könyvéhez. Azt írja, ahogy Douthwaite a
’Longfellow Serenade’-et énekli, azt különösen szeretik a hölgyvendégek. Rá
is kerestem, az egy Neil Diamond-szám volt. Úgyhogy… – folytatta –
rákerestem arra, hogy „Steve Diamond”… Rögtön küldök egy képet, várjon!

Robin elvette a fülétől a telefont, és várt. Alig néhány másodpercen belül
megjött az üzenet, ő pedig azonnal megnyitotta a csatolt képet.

Izzadt, vörös arcú, kopaszodó hatvanas férfi énekelt egy mikrofonba.
Türkizkék pólója megfeszült a jókora pocakján. A nyakában még mindig
nyaklánc lógott, de ezen kívül csak egyetlen dologban hasonlított a tüsi hajú,
pimasz mosolyú, széles nyakkendős fiatalemberhez: a szemében. Az
ugyanolyan sötét és csillogó maradt.

– Ő az! – jelentette ki Robin.
– Ezt a képet egy skegnessi kocsma oldaláról szedtem le – mondta Strike.

– Még mindig ő a karaoke királya, és a feleségével, Donnával van egy közös
panziójuk ott fent. Vajon a felesége tudja, hogy nem mindig hívták ám őt
Diamondnak? – kérdezte Strike.



– Ez fantasztikus! – lelkendezett Robin. Akkora öröm töltötte el, hogy
megint megindult az utcán, csak azért, hogy valamire felhasználja a testében
hirtelen felbuzgó energiát. – Maga elképesztő!

– Tudom! – vágta rá Strike némi önelégültséggel. – Szóval, megyünk
Skegnessbe! Holnap!

– De nekem elvileg…
– A beosztást átírtam – szakította félbe Strike. – Fel tudna venni holnap

már korán? Mondjuk, nyolckor? Odamegyek az Earl’s Courtra!
– Hát persze – felelte Robin.
– Remek, akkor viszlát hol…
– Várjon!
– Jaj, a francba, tényleg! – mentegetőzött Strike. – Megkérdezhettem

volna… hogy ment a dolog Gemmával?
– Remekül! – válaszolt Robin. – Ravaszdi belsős kereskedik, de ez most

nem fontos.
– Hogy bel…
– Strike, most nem lepipálni akarom, vagy bármi – folytatta Robin, de nem

sikerült teljesen kiszűrnie a diadalt a hangjából –, mert hihetetlen, hogy
megtalálta Douthwaite-et, de szerintem jó, ha tudja… engedélyezték, hogy
kihallgassa Dennis Creedet a Broadmoorban, szeptember 19-én!
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…a kéz ha reng,
s rá nyárlevél vad reszketése hull,

az arcba rőt, zavaros vér tolul,
szökik, midőn a szív apad-dagad,

mint hírvivő, ki szélvészként vonul.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Nnnnos – szállt be a Land Roverbe Strike másnap reggel.
Lelkesen egymásra vigyorogtak. Robin egy pillanatra mintha azt is látni

vélte volna, hogy Strike-nak eszébe jutott, hogy megölelje, de ehelyett csak
odanyújtotta a kezét, és megszorította az övét.

– Jézusom, az ember vár egy évet az áttörésre…
Robin elnevette magát, aztán sebességbe tette a Land Rovert, és

kikanyarodott az útra. Szokatlanul meleg nap volt, napszemüvegben kellett
vezetnie, és Strike fel is figyelt rá, hogy az ülése mögé letett táskájából egy
sál vége lóg ki.

– Szerintem arra nem lesz szüksége. Rendes nyári idő van – mondta, és
kinézett a kristálytiszta égre.

– Meglátjuk – felelte Robin kétkedve. – Gyerekkoromban sokat jártunk
Skegnessbe. Anya nővére ott lakott Bostonban, gyakorlatilag a szomszéd
városban. És általában elég erős szél fúj az Északi-tengerről.

– Na, elolvastam az e-mailt – folytatta Strike; arra gondolt, amelyet Robin
továbbküldött neki, és amelyben részletesen leírták, milyen feltételek szerint
hallgathatja ki Dennis Creedet, és hogy mivel indokolták a hatóságok, hogy
engedélyezik.

– És mit gondol? – érdeklődött Robin.
– Mármint azon kívül, hogy kurvára elképesztő, hogy sikerült ezt elérnie?
– Egy csomó ideig tartott!



– Na, ez nem lep meg. Szóval ezen kívül, hát, nem akarok hazudni… érzek
némi nyomást.

– Úgy érti, Tuckerék felől?
– Igen – bólintott Strike, és letekerte az ablakot, hogy rágyújthasson. –

Anna nem is tud róla, hogy jött ez a lehetőség, szóval nem kezd nagyon
reménykedni, de az a szerencsétlen Tucker…

A beszélgetés teljes titokban tartása, és egy titoktartási nyilatkozat aláírása
(amely garantálja, hogy Strike sosem nyilatkozhat erről a sajtónak) volt a
hatóságok által megállapított legelső feltétel.

– Ő tényleg azt szeretné, hogy maga csinálja – felelte Robin. – Mármint
Tucker. Azt mondja, Creednek nagy az egója, és magával biztosan szeretne
találkozni. És ebben valószínűleg a pszichiáterek is egyetértenek, nem?
Különben nem engedélyezték volna. Brian Tucker szerint Creed mindig is
valami magasabb státuszú embernek tartotta magát, aki megérdemli, hogy
híres, sikeres emberek között forogjon.

– Azt nem egy pszichiáter dolga megmondani, hogy vajon én ki tudok-e
belőle szedni bármit – felelte Strike. – Gondolom, igazából csak az érdekli
őket, hogy nem fogom-e feldühíteni. Azért a Broadmoorba nem úgy kerül
valaki, hogy csak kicsit bohókás.

Strike sokáig hallgatott, csak nézett ki az ablakon; és Robin sem szólt, mert
nem akarta megzavarni a gondolatait. Amikor Strike megint megszólalt,
szenvtelennek hangzott, és a skegnessi terveikre fordította a szót.

– Megkerestem ezt a panziót a TripAdvisoron. Allardice-nek hívják, ez a
felesége lánykori neve. De nem fogunk csak úgy besétálni oda, mert ha nincs
ott, és a felesége megszimatol valamit, felhívhatja és figyelmeztetheti, hogy
ne jöjjön most haza. Úgyhogy leparkolunk, keresünk egy helyet, ahonnan
figyelni tudjuk az épületet, és felhívjuk. Ha ott van, rögtön bemegyünk, hogy
ne tudjon elmenekülni, vagy elkaphassuk, ahogy kijön, ha épp úgy alakul. Ha
pedig nincs ott, akkor várunk.

– Meddig? – kérdezte Robin.
– Szeretném azt mondani, ameddig csak kell – felelte Strike –, de most

igazából nem fizet ezért nekünk senki, úgyhogy nekem hétfőre vissza kell
érnem Londonba.

– Én attól maradhatnék – jegyezte meg Robin.
– Nem, nem hiszem – vágta rá Strike.
– Elnézést. – Robin azonnal megbánta, hogy felvetette ezt: félt, hogy

Strike úgy gondolja, megint csak egy szállodában töltött hétvégét akar. –



Tudom én, hogy kevesen vagyunk…
– Nem erről van szó. Épp maga mutatott rá, hogy Steve Douthwaite körül

meg szoktak halni nők. Lehet, hogy csak nincs szerencséjük, de ha mégsem
az… három különböző név kicsit sok olyasvalakinek, akinek semmi
rejtegetnivalója nincs. Itt most én kérdezek majd.

Tizenegykor értek a tengerparti kisvárosba, és a Land Rovert egy
parkolóban hagyták a parton, a Skegness Bowl, egy hatalmas, vörös falú
bowlingpálya mellett. Strike az orrában és a szájában is érezte a tengert,
ahogy kiszálltak, és ösztönösen oda is fordult, de innen nem látszott az óceán.
Egy zavaros, zöldes vizű mesterséges csatornát látott helyette, amelyen épp
egy kacagó fiatal nő és a barátja eveztek egy kis csónakban. Becsapódott a
kocsi ajtaja, és Strike megfordulva látta, hogy Robin, még mindig
napszemüvegben, a nyaka köré tekeri a sálját.

– Mondtam! – szólt a meglepett Strike-hoz, akinek egyértelműen melegnek
tűnt az idő. Nem most először tűnődött el, mi ez a bizarr dolog a nőkkel,
hogy képesek még a nem létező hűvöst is megérezni. Rágyújtott, és a Land
Rover mellett megvárta, amíg Robin vesz egy parkolójegyet, aztán együtt
elindultak a Grand Parade-en, a tengerparton húzódó széles utcán.

– A Savoy! – szólalt meg Strike gúnyos mosollyal, és a nagyobb szállodák
neveit kezdte olvasgatni. Ezeknek a felsőbb ablakaiból már biztosan látszik a
távolabbi tenger. – A Quorn! A Chatsworth!

– Ne gúnyolódjon! – szólt rá Robin. – Én gyerekkoromban nagyon
szerettem Skegnessbe járni!

– Az Allardice valahol arra kell legyen – mondta Strike, ahogy átmentek az
úton, és a széles Scarbrough Avenue felé intett. – Aha, az lesz az ott, a kék
ponyvával!

A sarkon megálltak egy hatalmas Tudor-stílusú szálloda előtt, amelyben a
Jubilee Sülthús-étterem és Kávézó is helyet kapott. A kinti asztaloknál korai
vendégek üldögéltek kávéval vagy sörrel, és élvezték a napsütést.

– Tökéletes hely a megfigyelésre – jelentette ki Strike, és az egyik kinti
asztalra mutatott. – És jól is esne egy csésze tea.

– Rendben, bemegyek és rendelek – bólintott Robin. – Amúgy is el kell
mennem a mosdóba. Felhívja őket addig, vagy majd hívjam én?

– Majd én – felelte Strike, és már le is telepedett egy székre, és előhúzta a
telefonját.

Robin bement a bárba, Strike pedig rágyújtott, aztán beírta az Allardice
számát, és közben is a panzió épületét figyelte, ami nyolc magas, vörös épület



alkotta sorban állt, közülük többet is hasonlóan panzióvá alakítottak,
ugyanolyan cikcakkos műanyag ponyvatetőkkel a bejáratuk fölött. Szinte
minden ablakon vakítóan fehér csipkefüggöny.

– Allardice, jó napot! – köszönt be egy skót kiejtésű női hang, kicsit talán
ingerlékenyen.

– Steve ott van? – kérdezte Strike tettetetten könnyedén és magabiztosan.
– Te vagy az, Barry, drágám?
– Aha – felelt Strike.
– Már úton van – mondta a nő. – De csak egy kicsink volt, bocs. De tegyél

meg nekem valamit, Barry, ne tartsd fel sokáig, mert négy ágyat kell
lehúznia, és mondtam neki, hogy hozzon már tejet is!

– Oké! – vágta rá Strike, és mert ha nem muszáj, nem akart többet
mondani, amiből kiderülhet, hogy nem Barry, inkább letette.

– Na, ott van? – kérdezte izgatottan Robin, és leült a Strike-kal szemközti
székre. A mosdóban kezet mosott, de nem szárította meg rendesen, mert
annyira sietni akart vissza Strike-hoz.

– Nincs – felelte Strike, és leütötte a hamut a cigarettája végéről az e célra
az asztalra készített kis rózsaszín fémbödönbe. – Elvitt valamit valakinek a
közelben, és hamarosan jön vissza, és hoz tejet.

– Á – nyugtázta halkan Robin, és a válla fölött hátrapillantott az Allardice
királykék ponyvájára, amelyen cirkalmas, fehér betűkkel díszelgett a panzió
neve.

A pultos kihozott nekik két fém teáskannát és két porceláncsészét, ők
pedig némán itták a teájukat. Strike az Allardice-t figyelte, Robin a Grand
Parade-et. A tengert nem látta a skegnessi móló széles, színpompás
homlokzatától, amelyen más egyéb látványosságok között az elég grandiózus
nevű Hollywood Bár és Étterem neve is látható volt. Idős emberek furikáztak
mozgássérült-robogókkal a Grand Parade-en. Családok sétáltak el mellettük
fagyit nyalva. Pomponfarkú máltai selyemkutyák, kövér mopszok, lihegő
csivavák szaladgáltak a járdán a gazdáik után.

– Cormoran! – mormolta hirtelen Robin.
A sarkon épp most fordult be egy férfi a Scarbrough Avenue-ra, kezében

egy nehéznek tűnő bevásárlószatyorral. Őszes haját rövidre vágatta a füle
körül, de néhány tincset megpróbált keresztülfésülni a széles, izzadt
homlokán. Görnyedt tartása, bűntudatos arca olyan ember benyomását
keltette, akit az élet már sértődött engedelmességre kényszerített. Ugyanaz a
türkizkék póló volt rajta, mint a karaokés képen, ugyanúgy is feszült a



sörhasára. Douthwaite átment az úton, fel a három lépcsőn az Allardice
bejárata előtt, aztán megcsillant a napfény az ajtó üvegén, és a férfi eltűnt a
szemük elől.

– Ezt már kifizette? – kérdezte Strike, felhörpintette a maradék teáját, és
letette az üres csészét a csészealjra.

– Igen.
– Akkor menjünk! – mondta Strike, a fémbödönbe dobta a cigarettáját, és

feltápászkodott. – Mielőtt eltűnhetne az emeleten az ágyakat lehúzni!
Amilyen gyorsan csak Strike-tól telt, átmentek az úton, és a bejárati

lépcsők felé indultak. Ezeket világoskékre festették. A földszinti ablakok alatt
lila petúniák lógtak kis kosarakban, és a bejárati ajtó üvegén számos matrica
is díszelgett. Az egyik azt hirdette, hogy ez itt egy háromcsillagos szálláshely,
egy másik arra kérte a vendégeket, töröljék meg a lábukat.

Csilingelés fogadta őket az ajtón belépve. Nem volt senki a keskeny
folyosón, a lépcsőt sötétkék és zöld skót kockás szőnyeg borította. Megálltak
a helyi látványosságokról szóló szóróanyaggal teli asztalka mellett. A
levegőben sült hús szaga és erős rózsaillatú légfrissítő keveredett.

– …és Paulánál új csövek vannak a szoláriumba’! – mondta egy skót
kiejtésű hang, majd egy kanárisárgára festett, rövid hajú nő lépett ki az ajtón
tőlük jobbra. Homloka közepén mély, függőleges ránc húzódott. Felföldi
tehénnel díszített köténye alatt pólót és rövid farmerszoknyát viselt, csupasz
lábán Dr. Scholl papuccsal.

– Nincs üres szobánk, elnézést! – mondta.
– Ön Donna? – kérdezte Strike. – Azt reméltük, válthatunk egy szót Steve-

vel.
– Milyen ügybe’?
– Magánnyomozók vagyunk – folytatta Strike, előhúzta a tárcáját, és

átnyújtott egy névjegyet –, és…
A felettük lévő lépcsőfordulón egy rémisztően túlsúlyos öregasszony tűnt

fel. Megdöbbentően rózsaszín harisnyát viselt és egy „Minél több embert
ismerek meg, annál jobban bírom a kutyámat” feliratú pólót. Hangosan
lihegve, oldalazva indult lefelé a lépcsőn, és mindkét kezével a korlátot
markolta.

– …egy eltűnt személy ügyében nyomozunk – fejezte be a mondatot már
halkabban Strike, és Donna kezébe nyomta a névjegyét.

Ebben a pillanatban jelent meg a felesége mögött Steve Douthwaite, egy
nagy halom törölközővel a kezében. Közelről véreresnek és bedagadtnak



nézett ki a szeme. A kor és talán az ital minden arcvonását elnagyoltabbá
tette. A felesége viselkedése, a névjegy a kezében, meg az őt nézegető két
idegen láttán megtorpant, sötét szeme riadtan pislogott a törölközőhalom
fölött.

– Cormoran Strike? – olvasta Donna mormogva a nevet a névjegyről. –
Nem maga az, aki…?

Az öregasszony már a lépcső felénél járt, és jól hallhatóan sípolt a tüdeje
minden levegővételnél.

– Jöjjenek be ide! – mondta halkan Donna, és arra az ajtóra mutatott,
ahonnan az előbb kilépett. – És te is! – dörrent rá a férjére.

Egy kis közös társalgóba léptek be, a falon tévével, ritkás könyvespolccal,
és egy kis emelvényen cserépben kínlódó zöldikével. Egy boltíves átjáró
választotta el a reggelizőhelyiségtől, ahol öt, egymáshoz elég közel álló
asztalt törölgetett épp egy elégedetlen arcú, szemüveges fiatal nő. Láthatóan
fürgébben kezdett dolgozni, amikor észrevette, hogy Donna visszajött. Robin
arra tippelt, anya és lánya lehetnek. Bár a fiatal nőnek sötétebb volt a bőre és
a haja, mint a szőkének, a homlokán ugyanolyan helytelenítő ránc húzódott.

– Hagyjad azt, Kirsty! – szólt rá hirtelen Donna. – Vidd fel a törölközőket
inkább, jó? És csukd be az ajtót!

Kirsty szó nélkül átvette Douthwaite-től a halomnyi törölközőt, és kiment.
Csupasz talpán minden lépésnél csattant egyet a papucs. Kattanva
becsukódott mögötte az ajtó.

– Üljenek le! – parancsolt rá Donna Strike-ra és Robinra. Azok helyet is
foglaltak a kis kanapén.

Douthwaite állva maradt, karba tett kézzel, háttal a tévének. Az arcán kis
fintor tűnt fel, és a tekintete ide-oda ugrált Strike-ék és a felesége között. A
fehér csipkefüggönyön átszűrődő napfény nem valami előnyösen érte a haját,
mintha ritkás acélgyapot lett volna a fején.

– Na, ő az, aki elfogta a shacklewelli hasfelmetszőt! – fordult a férjéhez
Donna, és a fejével Strike felé intett. – Miért nyomoz utánad? – Egyre
magasabban és hangosabban beszélt. – Már megint rossz nővel hetyegtél, mi?
Mi?

– Mi van? – nyögte ki Douthwaite, de jól látszott, hogy csak az időt akarta
húzni, nagyon jól értette ő. A jobb alkarjára egy homokóra volt tetoválva,
amely köré egy szalag tekeredett, rajta felirat: „Sosem elég”.

– Mr. Douthwaite… – kezdte Strike, de Douthwaite gyorsan
félbeszakította:



– Diamond! A nevem Diamond!
– Miért szólította Douthwaite-nek? – kérdezte Donna.
– Elnézést – felelte őszintétlenül Strike. – Az én hibám. Az ön férjének

eredeti neve Steven Douthwaite, ahogy azt nyilván ön is…
De Donna nyilván nem tudta. Döbbenten Douthwaite felé fordult Strike-

tól. A férje mozdulatlanná dermedve, kissé tátott szájjal állt.
– Douthwaite? – ismételte a nevet Donna, és lépett egyet a férje felé. –

Nekem azt mondtad, hogy azelőtt Jacksnek hívtak!
– Hát én…
– Akkor mikor voltál Douthwaite?
– Már nagyon ré…
– És miért nem mondtad?
– Hát én… mit számít az?
Megint csilingelés hallatszott, és egy csoport vendég lépett be a kinti

előtérbe. Donna még mindig döbbent és dühös arccal kiviharzott megnézni,
mi a helyzet. A fatalpú papucsa hangosan kopogott a padlón. Amint kilépett,
Douthwaite Strike-hoz fordult:

– Mit akar?
– Dr. Margot Bamborough lánya fogadott fel, hogy nézzünk utána az anyja

eltűnésének – felelte Strike.
Douthwaite arca rögtön elsápadt, már ahol nem borították vörösen az

elpattant hajszálerek.
A túlsúlyos öregasszony, aki az előbb elindult lefelé a lépcsőn, most bejött

a társalgóba. Széles, ártatlan arcán látszott, hogy a legkevésbé sem zavartatja
magát a feszült légkörtől.

– Merre van a fókarezervátum?
– Az utca végén – felelte rekedten Douthwaite. – Balra.
Az öregasszony kioldalazott az ajtón. Kint csilingelt a csengő.
– Figyeljenek! – kezdte gyorsan Douthwaite, mert megint közeledtek a

felesége léptei. – Az idejüket vesztegetik. Én semmit se tudok Margot
Bamborough-ról!

– Akkor talán legalább megnézhetné a régi rendőrségi vallomását – húzott
elő egy példányt belőle Strike a belső zsebéből.

– Hogy mit? – Donna ebben a pillanatban lépett be újra. – Milyen
rendőrségi vallomás? Jaj, az isten szerelmére! – csattant fel, mert újra
csilingelés hallatszott, így megint kiviharzott, és felkiabált az emeletre: –
Kirsty! KIRSTY!



– Az a doktornő… – nézett Strike-ra Douthwaite a véreres szemével. A
homlokán izzadság csillogott. – Az negyvenvalahány éve volt, nem tudok én
semmit, hogy mi történt vele, nem is tudtam soha!

A bosszús Donna megint visszatért.
– Kirsty majd figyel – mondta, és dühös pillantást vetett a férjére. –

Menjünk fel! A Lochnagar üres. A miénkbe nem mehetünk – tette hozzá
Strike és Robin kedvéért, és az alagsorba vezető lépcső felé intett. – Ott az
unokák vannak, videojátékoznak.

Douthwaite felhúzta a csípőjére csúszott nadrágját, és kétségbeesetten
kipillantott az ablakon, mintha a szökést fontolgatná.

– Indulás! – szólt rá keményen Donna, és a férjén ismét feltűnt a
bűntudatos arckifejezés, úgy követte fel a lépcsőn.

Kirsty jött el mellettük lefelé, ahogy a skót kockás, meredek lépcsőn
mentek felfelé. Strike gyakran a korlátba kapaszkodva húzta fel magát.
Remélte, hogy ez a Lochnagar az első emeleten lesz, de csalódnia kellett.
Ahogy a nevéből kitalálhatta volna, a panzió legfelső emeletén volt, az épület
hátsó oldalán.

A szobát olcsó fenyőfa bútorokkal rendezték be. Kirsty csókolózó hattyúk
alakjában rendezte el a törölközőket a világosbarna ágytakarón, ez jól ment a
barna-mélylila mintás tapétához. A falra szerelt tévékészülék mögül kábelek
lógtak ki. A sarokban, egy alacsony asztalon műanyag vízforraló, mellette a
falon egy nadrágprés. Az ablakon kinézve Strike végre megpillanthatta a
tengert: ragyogó aranyszínű sáv volt alacsonyan, az épületek között, a
függönyön át ködösen homályos.

Donna a szoba egyetlen székéhez ment. Olyan erősen szorította a saját
felkarját, hogy teljesen elfehéredett.

– Üljenek csak le! – szólt oda Strike-nak és Robinnak.
Mivel máshová nem lehetett, mindketten a kétszemélyes ágy végére ültek,

a csúszós, barna ágytakaróra. Douthwaite ott maradt az ajtó mellett, a hátát
nekivetette. Karba tett kezén jól látszott a rátetovált homokóra.

– Diamond, Jacks, Douthwaite! – sorolta Donna. – Hát hány neved volt
még?

– Egy se! – vágta rá Douthwaite, és próbált felnevetni, de nem sikerült.
– Miért változtattad meg a neved Douthwaite-ről Jacksre? – tudakolta

Donna. – Miért keresett a rendőrség?
– Nem keresett a rendőrség! – válaszolt rekedten Douthwaite. – Hát ez

nagyon régen volt! Tiszta lapot akartam, ennyi az egész!



– Mégis hány tiszta lap kell egy embernek? – kérdezett vissza Donna. –
Micsináltál? Minek kellett vallomást tenned a rendőrségen?

– Eltűnt egy doktornő – nyögte ki Douthwaite, és Strike-ra pillantott.
– Milyen doktornő? Mikor?
– Úgy hívták, Margot Bamborough.
– Bamborough? – ismételte Donna, és a homlokán még mélyebbnek tűnt

most a ránc. – De hát… azzal tele voltak a hírek…
– Kikérdezték minden betegét, akik jártak nála, mielőtt eltűnt! – hadarta

Douthwaite. – Csak rutin volt az egész! Nem vádoltak semmivel!
– Hát te rohadtul hülyének nézel! – csattant fel Donna. – Ők… – mutatott

Strike-ra és Robinra – nem azért kerestek meg, mert rutin volt az egész,
ugye? Nem azért változtattad meg a rohadt nevedet, mert rutin volt az egész!
Dugtad, mi?

– Ugyan, dehogyis dugtam! – szólt vissza Douthwaite, most először
mutatva szembeszegülés jelét.

– Mr. Douthwaite… – fordult hozzá Strike.
– Diamond! – javította ki Douthwaite, inkább kétségbeesetten, mint

dühösen.
– Hálás lennék, ha átolvasná a vallomását, hogy nem tud-e esetleg

hozzátenni valamit.
Douthwaite úgy nézett ki, mint aki szeretné megtagadni, de némi habozás

után elvette Strike-tól a lapokat, és olvasni kezdte. Hosszú vallomás volt,
mert benne volt Joanna Hammond, a férjezett exbarátnője öngyilkossága, az,
amikor Joanna férje megverte, a szorongás és depresszió, amelyek miatt
olyan gyakran ment a Szent János rendelőbe, az a kijelentése, hogy nem
érzett semmi többet Margot Bamborough iránt, mint enyhe hálát a szakértő
orvosi segítségért, hogy tagadta, hogy valaha ajándékot hozott vagy küldött
volna neki, és a gyengécske alibije Margot eltűnésének időpontjában.

– Igen, hát, nem tudok mit hozzátenni – mondta végül, és odanyújtotta
Strike-nak a lapokat.

– Én is el akarom olvasni! – szólalt meg Donna.
– Ennek semmi köze… ez negyven éve volt, mit számít az? – fordult hozzá

Douthwaite.
– Az igazi neved Douthwaite, és én ezt csak öt perce tudtam meg! Jogom

van tudni, hogy ki vagy! – szólt vissza a felesége hevesen. – Jogom van
tudni, hogy eldönthessem, teljesen hülye vagyok-e, hogy megmaradtam
veled, a legutóbbi…



– Jó, mindegy, olvasd el! – vágott közbe Douthwaite gyengén színlelt
érdektelenséggel, Strike pedig odaadta Donnának a lapokat.

Még egy perce sem állt neki az olvasásnak, amikor felkiáltott:
– Te egy férjes nővel… és még meg is ölte magát?
– De én nem… mi nem… egyszer, csak egyszer történt! Hát emiatt senki

se öli meg magát!
– Na, akkor ő miért, he? Miért?
– A férje egy fasz volt!
– Az én férjem is egy fasz! Azt’ mégse öltem még meg magam!
– Jézusom, Donna…
– Mi történt?
– Nem történt semmi! – tiltakozott tovább Douthwaite. – Csak lógtunk

együtt, a srácok a melóból néhányan meg a feleségük, meg minden, aztán egy
este én elmentem más haverokkal, és összefutottam Joannával, aki meg a
barátnőivel, és… és valami pöcs befújt a férjénél, hogy együtt mentünk el a
kocsmából, és…

– És akkor eltűnt ez a doktornő meg minden, és jött érted a rendőrség?
Donna felpattant. Remegett a kezében Douthwaite már kissé gyűrött

vallomása. A csúszós barna ágytakarón ülve Robinnak eszébe jutott, amikor
megtalálta Sarah Shadlock gyémántos fülbevalóját az ágyában, és úgy
gondolta, egy kicsit, egy nagyon kicsit érti, min megy most keresztül Donna.

– Tudtam én, hogy egy rohadt sumák vagy meg hazudozó, na de három
barátnőd is meghalt? Egy, az tragédia! – kiabált dühösen Donna. Strike nem
is tudta, nem valami Oscar Wilde-i elmésség jön-e. – Na de három? Hát
milyen rohadtul szerencsétlennek kell ehhez lenni?

– De sose volt köztünk semmi azzal a doktornővel!
– Bepróbálkozol te bárkinél! – sivította Donna, és immár Robinhoz

fordulva folytatta: – Tavalyelőtt elkaptam egy vendégszobában az egyik
legjobb barátnőmmel…

– Az isten szerelmére, Donna! – nyöszörgött Douthwaite.
– …fél éve meg…
– Donna…
– …fél éve meg kiderült, hogy az egyik törzsvendéggel sunyítanak… most

meg… – folytatta Donna, és megindult a férje felé, kezében a vallomást
szorongatva. – Te nyomorult disznó, hát mi történt ezekkel a nőkkel?

– Semmi közöm se volt hozzá, hogy meghaltak, a kurva életbe! – vágott
vissza Douthwaite, és megpróbálkozott egy hitetlenkedő nevetéssel. De ettől



csak még rémültebbnek tűnt. – Donna, ne már… hát azt hiszed, valami
gyilkos vagyok én?

– Azt hiszed, hogy elhiszem…
Strike meglepetésére Robin hirtelen talpra ugrott. Donna vállát

megragadva odavezette a székhez.
– Hajtsa hátra a fejét! – szólt rá. – Hátra!
Amikor Robin lehajolt, hogy kioldja Donna derekán a szorosan megkötött

kötényt, Strike látta, hogy a nő homloka (most már csak annyi látszott az
arcából, mert a kezébe temette) olyan fehér, mint a háta mögött a
csipkefüggöny.

– Donna? – szólalt meg erőtlenül Douthwaite, de a felesége csak suttogva
válaszolt:

– Hozzám ne érj, te disznó!
– Lélegezzen nagyokat! – mondta Robin, aki most ott guggolt Donna széke

mellett. – Hozzon neki vizet! – szólt oda Strike-nak. A nyomozó felállt,
bement az aprócska zuhanyzóba, ahol a mosdókagyló fölött műanyag pohár
állt egy tartóban.

Douthwaite már majdnem olyan holtsápadt volt, mint a felesége. Csak
nézte, ahogy Robin megitatja Donnát.

– Maradjon ülve! – kötötte a nő lelkére Robin, egyik kezével a vállán. –
Fel ne keljen!

– Volt valami köze a halálukhoz? – suttogta Donna, oldalvást Robinra
pillantva. A döbbenettől hatalmasra tágultak a pupillái.

– Épp ezt akarjuk most kideríteni – susogta vissza Robin.
Hátrafordult, és sokatmondó pillantást vetett Strike-ra, aki szó nélkül is

egyetértett vele: ő épp azzal segíthet most a lesújtott asszonynak, ha kiszed
valamit Douthwaite-ből.

– Szeretnénk feltenni önnek néhány kérdést – fordult a férfihez Strike. –
Nyilván nem köteles válaszolni rájuk, de azt mondanám önnek, hogy
mindenkinek az az érdeke, önnek különösen, hogy együttműködjön.

– Milyen kérdéseket? – kérdezett vissza Douthwaite, aki még mindig az
ajtóhoz lapulva állt. Aztán kitörtek belőle a szavak: – Én sose bántottam
senkit, soha, nem vagyok én erőszakos! Donna is megmondhatja maguknak,
soha egy ujjal se bántottam mérgemben sem, én nem vagyok olyan!

De amikor Strike csak nézett rá továbbra is, már könyörgőre fogta:
– Nézze, mondtam magának… Joannával… az egy egyszeri dolog volt.

Nagyon fiatal voltam. – Aztán öntudatlanul is Irene Hicksont visszhangozva



hozzátette: – Az ember csinál ilyet, amikor fiatal, nem?
– És öregkorában – suttogta Donna. – Meg a kettő közt is kurvára végig…
– Hol volt ön – kérdezte Strike –, amikor Joanna megölte magát?
– Brentben! – vágta rá Douthwaite. – Több mérföldre onnan! És voltak

tanúk is, akik igazolták! Párokban dolgoztunk, úgy árultuk a dolgokat, az
utca két oldalán, és én akkor ezzel a Brocky nevű sráccal voltam… – Próbált
nevetni. Senki sem mosolyodott el. – Brocky, hát képzelhetik, mennyit
szívatták… de na, vele voltam egész nap… Késő délután értünk vissza az
irodába, ott voltak a srácok egy csomóan, és mondták, hogy Hammond most
kapta a hírt, a neje megölte magát… Rémes – folytatta Douthwaite sápadtan,
verejtékezve –, de azon az egy éjszakán kívül nekem semmi közöm se volt
hozzá! Na de a férje… hát, könnyebb volt neki, ha engem hibáztat, nem, és
nem a saját rohadt viselkedését? Néhány nappal később mentem haza, és ott
várt. Elbújt és várt. És szarrá vert.

– Helyes! – szakadt ki Donnából egy kis zokogással.
– És a szomszédja, Janice, a védőnő, segített…
– Rögtön a szomszéddal, mi, Steve? – kérdezte Donna üres kis kacajjal. –

A védőnő megvigasztalt?
– Nem is úgy volt! – vágta rá Douthwaite meglepő hevességgel.
– Ez az ő kis trükkje. – A holtsápadt Donna Robinhoz fordult, aki még

mindig ott térdelt a széke mellett. – Mindig van valami sírnivaló sztorija. Én
is bedőltem ám neki! Összetört a szíve, hogy élete szerelme vízbe fulladt…
jaj, istenem! – suttogta Donna, és lassan ingatni kezdte a fejét. – És ő már a
harmadik volt! – De valami hisztériaszerű nevetéssel még folytatta is: –
Vagyis ennyiről tudunk. Lehet ám, hogy volt több is! Ki tudja?

– Az isten szerelmére, Donna! – mondta megint Douthwaite. A türkizkék
póló hóna alatt izzadságfoltok tűntek fel. Strike szó szerint érezte a félelme
szagát. – Ugyan már, hát ismersz, tudod, hogy sose bántanék senkit!

– Janice azt mondta, ő javasolta, hogy menjen el orvoshoz a tünetei…
– Hát azt aztán nem ő mondta, hogy menjek el orvoshoz! – csattant fel

Douthwaite, és a feleségét figyelte közben. – Nem kellett azt külön mondani,
mentem én magamtól, mert már annyira kivoltam a… fejfájás miatt és…
igen, a fejfájás miatt. Nagyon durva volt.

– Hatszor járt Margot-nál két hét alatt – jegyezte meg Strike.
– Rosszul voltam, hasfájás meg minden… mármint jó hogy megrázott,

hogy Joanna meghalt, aztán meg rólam kezdtek pletykálni…
– Jaj szegény, szegény Steve! – mormogta Donna. – A kurva életbe! De



hát te utálsz orvoshoz menni! És két hét alatt hatszor?
– Jaj, Donna, ugyan már! – folytatta szinte könyörögve Douthwaite. –

Szarul voltam! Aztán meg jöttek a rohadt zsaruk, és úgy állították be, mintha
én koslattam volna utána vagy valami. Csak beteg voltam!

– És nem vett neki… – kezdte Strike.
– …bonbont? Nem! – szakította félbe Douthwaite, és hirtelen nagyon

zaklatottnak tűnt. – Ha volt valaki, aki bonbont küldött, hát talán azt kéne
megkeresniük! De az nem én voltam! Megmondtam a zsaruknak is, hogy
nem vettem neki soha semmit, nem olyan volt a kapcsola…

– Több tanú is állította, hogy ön zaklatottnak és talán dühösnek is tűnt,
amikor az utolsó alkalommal távozott dr. Bamborough rendelőjéből – mondta
Strike. – Mi történt ezen az utolsó alkalmon?

Douthwaite most már jóformán lihegve kapkodta a levegőt. Hirtelen és
szinte agresszíven felnézett egyenesen Strike szemébe.

Strike jól ismerte az olyan gyanúsítottak testbeszédét, akik szörnyen
sóvárognak a megkönnyebbülés, felszabadulás után, az után, hogy a
következményekre való tekintet nélkül könnyíthessenek a lelkiismeretükön.
Most hirtelen felismerte, hogy Douthwaite épp annak határán táncol, hogy
valami nagyon fontosat elmondjon. Szinte bármit megtett volna, hogy most
leültethesse egy csendes kis kihallgatóhelyiségbe, de az történt, amitől félt: az
ingatag pillanatot eldöntötte Donna.

– Elutasított, mi? Mégis mit hittél, Steve… hogy egy vézna kis szar
házalónak lenne esélye egy doktornőnél?

– Nem akartam én esélyt nála! – fordult a feleségéhez Douthwaite. – Az
egészségem miatt jártam hozzá, szarul voltam!

– Olyan ám, mint valami szaros kandúr! – közölte Robinnal Donna. –
Sompolyog csak az ember háta mögött! Megtesz bármit egy dugásért, de
tényleg bármit! A barátnője megölte magát, ez meg felhasználja, hogy
védőnőket meg doktornőket fűzzön…

– Nem ez volt, beteg voltam!
– Az utolsó alkalommal… – kezdte megint Strike.
– Nem t’om, mire akar kilyukadni, nem történt semmi – jelentette ki most

Douthwaite gondosan kerülve Strike tekintetét. – Csak annyit mondott, hogy
pihenjek kicsit.

– Hát azt aztán nem kell külön mondani neked, lusta disznó! – vágta oda
Donna.

– Talán ha ön nem érzi jól magát, Mrs. Diamond – próbálkozott Strike –,



beszélhetnék Steve-vel valahol négyszem…
– Ó, nem, nem! – nézett rá Donna. – De nem ám! Azt akarom…
De itt kitört belőle a zokogás, remegett a válla, az arcát a kezébe temette.
– Most már hallani akarok mindent… az utolsó esély…
– Donna… – kérlelte tovább Douthwaite.
– Nehogy! – zokogott a felesége az arcát a kezével eltakarva. – Meg ne

próbáld!
– Akkor talán – próbálkozott tovább Strike, hátha majd később visszatérhet

ehhez a kérdéshez – beszélhetnénk az alibijéről arra az estére, amikor dr.
Bamborough eltűnt.

Donna most már fékezhetetlenül zokogott, folytak a könnyei, az orra.
Robin fogta a szalvétát a tálcáról, a vízforraló mellől, és a kezébe nyomta.

Douthwaite-et megijeszthette a felesége kétségbeesése, mert hagyta, hogy
Strike visszavigye a kérdéses estére szóló ingatag alibijéhez, de ragaszkodott
a sztorihoz, hogy észrevétlenül üldögélt egy kávézóban, és
albérlethirdetéseket keresett az újságban.

– El akartam húzni onnan, a sok pletyka miatt Joannáról. Csak el akartam
onnan tűnni.

– Tehát a költözését nem az motiválta, ami ön és dr. Bamborough között
történt az utolsó alkalommal? – kérdezte Strike.

– Nem – vágta rá Douthwaite, és még mindig nem nézett a szemébe. –
Hogy motiválta volna az?

– Akkor letettél róla? – szólt közbe Donna az átázott szalvéta mögül,
amellyel épp a szemét törölgette. – Tudtad te, hogy hülyét csináltál
magadból! Mint azzal a fiatal lánykával Leedsben, mi, Steve?

– Donna, a kurva életbe…
– Mindig elfelejti – kommentálta Donna Robinnak –, hogy már nem olyan

huszonéves pimasz kis gyerek. Önáltató ko-kopasz disznó! – zokogta.
– Donna…
– Tehát elköltözött Waltham Forestbe… – noszogatta Strike.
– Aha. A zsaruk. A sajtó. Egy rémálom volt az egész – felelte Douthwaite.

– Arra is gondoltam, hogy öngyilkos leszek, az igazat megvall…
– Milyen kár, hogy nem lettél! – vágta oda durván Donna. – Mindenkit

megkíméltél volna egy csomó bajtól!
Strike tovább kérdezett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést,

észre sem vette volna Douthwaite felháborodott arckifejezését:
– És miért ment Clacton-on-Sea-be? Voltak ott rokonai?



– Nincsenek nekem rokonaim, nevelőszülőknél nőttem fel…
– Jaj, hogy oda ne rohanjak… – mondta Donna.
– Hát így van, nem? – Douthwaite most először őszintén dühösnek tűnt. –

És hadd mondjam már el az igazat a saját kurva életemről! Piroskabátos
akartam csak lenni, merthogy énekeltem, és szórakoztatónak gondoltam
ebből megélni…

– Szórakoztatónak! – ismételte Donna. – Hát persze, ha te jól szórakozol,
Steve…

– …jó távol az olyanoktól, akik úgy néznek rám, mintha megöltem volna
valakit…

– És erre hopp! – szólt közbe Donna. – Hát nem bement még egy, hopp, a
medencébe…

– Kurva jól tudod, hogy semmi közöm se volt ahhoz, hogy Julie belefulladt
a medencébe!

– Honnan tudnám? – vágott vissza Donna. – Hát nem voltam ott! Akkor
még nem is ismertük egymást!

– Mutattam a cikket az újságban! – felelte Douthwaite. – Megmutattam,
Donna, ugyan már! – És Strike-hoz fordult: – Egy csomóan iszogattunk a
faházunkban. Néhány haverral pókereztünk. Julie meg fáradt volt. El is ment,
mielőtt mi befejeztük volna, visszasétált a saját faházához. És a medence
mellett ment el, a sötétben megcsúszott, elvesztette az eszméletét és…

Douthwaite-en most először valódi kétségbeesés látszott.
– …és megfulladt. Sosem felejtem el. Sosem! Szaladtam ki alsógatyába’

másnap reggel, amikor a kiabálást meghallottam. Láttam is a holttestét, épp
kihúzták a medencéből. Az ilyet nem felejti el az ember. Olyan fiatal volt!
Huszonkét éves vagy mi! Jöttek a szülei, és… jaj, rettenetes volt! Rettenetes!
Én soha nem is… hogy ennyibe is bele lehet halni. Elbotlik, beveri a fejét…
Na és… akkor jelentkeztem az Ingoldmells Butlin’sba itt az utcában. És ott
ismerkedtem meg Donnával – fejezte be, és óvatos pillantást vetett a
feleségére.

– Akkor annak, hogy távozott Clacton-on-Sea-ből, és megint nevet
változtatott, nem volt semmi köze ahhoz, hogy egy Oakden nevű ember
kereste meg, és kérdezősködni kezdett Margot Bamborough-ról? – szegezte
neki Strike.

Donna felkapta a fejét.
– Jézusom! – nyögött fel. – Akkor még a Julie-s sztori sem igaz?
– De igaz! – torkolta le hangosan Douthwaite. – Mondtam, hogy Julie-val



összevitatkoztunk néhány nappal azelőtt, hogy meghalt, hát mondtam,
merthogy utána bűntudatom is volt! Ez a pasas, ez a… mit mondott, hogy
hívták? Oakden? Na, ez egyszer csak megjelent, hogy könyvet ír dr.
Bamborough eltűnéséről. Beszélt szépen minden Piroskabátossal rólam, hogy
gyanúsított voltam, meg hogy utána nevet változtattam, olyan rohadtul
simlisnek állított be. És Julie meg eléggé berágott rám, hogy nem mondtam el
neki…

– Na, hát ezt akkor már megtanultad, mi, Steve? – szakította félbe Donna.
– Elszaladsz, elbújsz, ennyit tudsz, és amikor lebuktatnak, elsompolyogsz, és
keresel valami más nőt, hogy neki nyafoghass, amíg őelőtte is le nem buksz,
és aztán…

– Mr. Douthwaite – vágott közbe most Strike –, szeretném megköszönni,
hogy szánt ránk időt. Tudom, biztosan felkavaró volt, hogy ez mind újra
előjött.

Robin döbbenten nézett fel Strike-ra. Csak nem zárja le itt a beszélgetést?
Douthwaite-ék (vagyis Diamondék, ahogy ők mondták volna) is hasonlóan
meglepettnek tűntek. Strike újabb névjegyet húzott elő a zsebéből, és
átnyújtotta Douthwaite-nek.

– Ha bármi eszébe jut – mondta –, tudja, hol talál. Sosincs késő!
Douthwaite alkarján hullámzott a homokórát ábrázoló tetoválás, ahogy a

névjegyért nyúlt.
– Kivel beszéltek még? – érdeklődött.
Most, hogy túl volt a próbatételen, mintha valami fura módon nem akarta

volna, hogy véget érjen. Lehet, gondolta Robin, hogy csak attól fél, hogy
egyedül kell maradnia a feleségével.

– Margot férjével és családjával – felelte Strike, és figyelte Douthwaite
reakcióját. – A még élő munkatársaival… Dr. Guptával, az egyik
recepcióssal, Irene Hicksonnal, Janice Beattie-vel, a védő…

– Milyen jó! – szólt bele Donna. – A védőnő még mindig él, Steve…
– …Margot egy exbarátjával, a legjobb barátjával, és még néhány másik

személlyel.
Douthwaite elvörösödött, amikor a felesége közbeszólt.
– Dennis Creeddel nem? – kérdezte most.
– Még nem – mondta Strike. – Nos – nézett a férjről a feleségre –,

köszönjük, hogy szántak ránk időt. Nagyon hálásak vagyunk.
Robin is felállt.
– Sajnálom! – mondta halkan Donnának. – Remélem, már jobban érzi



magát!
– Köszönöm – motyogta a nő.
Épp csak a lépcsőig értek el, amikor a kiabálás felhangzott a Lochnagar

csukott ajtaja mögül:
– Donna, bébike…
– De merj bébikének hívni, te kibaszott disznó!
– Semmi értelme sem volt folytatni – mondta Strike halkan, és pont olyan

lassan indult meg lefelé a skót kockás lépcsőn, mint a túlsúlyos öregasszony.
– Nem fogja elmondani, ha ott a nő is.

– Elmondani? Mit?
– Hát… – nézett rá Strike. Douthwaite-ék kiabálása visszhangzott a

lépcsőházban. – Hát ez a nagy kérdés, nem?
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Miként a tengeren hagyott ladik,
mely egy bizonyos part felé halad,
apály, dagályok közt sodortatik,

de hullámon suhanva megmarad,
s az út közben sok öblön átszalad,

midőn vihar repíti szaporán,
habár iránytű nincs, célt fel nem ad:

olyan, mint én, e hosszu út során,
habár lassít a sors, van gondja rám.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

– Éhes vagyok! – jelentette be Strike, ahogy kiléptek a napsütötte járdára az
Allardice-ból.

– Együnk sült halat! – javasolta Robin.
– Na ezt már szeretem! – helyeselt lelkesen Strike, és megindultak a

Scarbrough Avenue vége felé.
– Cormoran, miből gondolja, hogy Douthwaite tud valamit?
– Nem látta, hogy nézett rám, amikor arról kérdeztem, mi történt, amikor

utoljára ment be Margot-hoz?
– Biztos épp Donnára figyeltem. Komolyan aggódtam, hogy nem fog-e

elájulni!
– Hát az jó lett volna – jegyezte meg Strike.
– Strike!
– Douthwaite határozottan tépelődött, hogy elmondjon-e valamit, a nő meg

elrontotta a helyzetet! – Elértek az út végére. – Halálra volt rémülve, és
szerintem nem csak a felesége rémítette meg… balra megyünk vagy jobbra?

– Jobbra – felelte Robin, és a Grand Parade-en folytatták az útjukat, el egy
Szórakozda nevű, nyitott elejű, hosszúkás épület előtt. Ez tele volt pittyegő-



villogó videójátékokkal, játékhalász gépekkel és pénzbedobós robotlovakkal,
amelyeken a gyerekek lovagolhattak. – Akkor azt mondja, Douthwaite
bűnös?

– Szerintem annak érzi magát – mondta Strike. Egy szál pólót viselő vidám
családok és párok közt lavíroztak át. – Úgy nézett ott rám, mintha alig bírná
megállni, hogy elmondjon valamit, ami már rémesen nyomasztja.

– De ha van konkrét bizonyítéka, miért nem mondta el a rendőrségnek?
Akkor békén is hagyták volna.

– Egy okot tudok elképzelni.
– Félt attól, aki szerinte megölte Margot-t?
– Pontosan.
– Akkor… Luca Riccitől? – kérdezte Robin.
Ebben a pillanatban férfihang hallatszott ki a Szórakozdából:
– Fehér hét és négy, hetvennégy!
– Lehet – tűnődött Strike, bár nem hangzott túlságosan biztosnak. –

Douthwaite és Ricci akkortájt ugyanazon a környéken laktak. Lehet, hogy
ugyanazokba a kocsmákba jártak. Gondolom, hallhatott olyan dolgokat, hogy
Ricci rászállt a doktornőre. Csak ez nem passzol a szemtanúk vallomásaihoz,
nem? Ha Douthwaite épp figyelmeztette, az ember azt gondolná, hogy
Margot fog kétségbeesettnek kinézni utána, mi viszont tudjuk, hogy
Douthwaite szaladt ki tőle rémült meg aggódó képpel… de az az érzésem,
hogy akármi is történt közöttük az utolsó alkalommal, Douthwaite azt hiszi,
annak van köze Margot eltűnéséhez.

Tőlük jobbra egy szépen gondozott park bejárata volt, telis-teli
petúniákkal. Előttük, egy járdasziget közepén, egy húsz méter magas,
kőbőltéglából épült óratorony, halványan gótikus hangulatú, a számlapjai
miniatűr Big Benre emlékeztettek.

– Pontosan mennyi sült halas van Skegnessben? – érdeklődött Strike, és
megálltak a forgalmas kereszteződésben az óratorony előtt. Pont középen
találták magukat két hely között, mindkettő előtt asztalok sorakoztak a járdán,
és a kereszteződés másik oldalán további sült halasokat is látott.

– Sosem számoltam – felelte Robin. – Mindig jobban érdekeltek a
szamarak. Nézzük meg ezt? – intett a legközelebbi szabad asztal felé:
pisztáciazöld volt és Tony Sülthalazójához tartozott („A minőség a fontos,
nem az ár!”).

– A szamarak? – ismételte Strike vigyorogva, és leült a padra.
– Azok bizony – mondta Robin. – Sima vagy foltos tőkehalat kér?



– Foltosat, ha lehet – vágta rá Strike, és Robin bement az étterembe
rendelni.

Úgy egy perce ülhetett ott a sült halra várva, élvezte, hogy süti a hátát a
nap, amikor rájött, hogy még mindig Robint nézi; inkább felpillantott a feje
fölött mozgolódó valamire. A Tony és Harry Ramsbottom éttermét elválasztó
sárga kerítés tetején ugyan kis tüskék meredeztek, hogy a madarak ne
szálljanak oda, egy kis csapat pettyes seregély fütyült rájuk, ügyesen
befurakodtak a tüskék közé, és az alattuk lévő vaskarikákon egyensúlyozva
várták, mikor csaphatnak le egy kis ott maradt sült krumplira.

Ahogy a madarakat nézte, Strike elgondolkodott, vajon mekkora esély van
rá, hogy Douthwaite felhívja a névjegyén lévő telefonszámon. A férfi
meglehetősen rég rejtőzködik a múltja elől, de Strike határozottan valami
olyan kétségbeesést látott az arcán, amelyet olyanoknál ismert meg, akik már
képtelenek tovább elviselni valami rettentő titok súlyát. Lassan megdörzsölte
az állát, és úgy döntött, ad neki egy kis időt, és aztán vagy felhívja, vagy
figyelmeztetés nélkül eljön újra Skegnessbe, és elkapja Douthwaite-et az
utcán vagy a kocsmában, ahol Donna nem szólhat közbe.

Még mindig a seregélyeket nézte, amikor Robin visszaért két műanyag
tányérral, két kis favillával, és két doboz kólával.

– Borsópüré! – pillantott Robin tányérjára Strike, amelyen a hal és a
krumpli mellett jókora adag zöld puliszkának kinéző dolog is díszelgett.

– A yorkshire-i kaviár! – bólintott a lány, és leült. – Nem gondoltam, hogy
maga is kér.

– És jól gondolta – felelte Strike, fogott egy csomag paradicsomszószt, és
az arcán valami undorszerű kifejezéssel figyelte, ahogy Robin belemárt egy
krumplit a zöld kencébe, és bekapja.

– Elpuhult déli maga! – jegyezte meg, Strike pedig felnevetett.
– Csak Polworth meg ne hallja, hogy ilyeneket mond! – Kézzel tört egy

darabot a halból, beletunkolta a ketchupba, és megette. Aztán pedig minden
figyelmeztetés nélkül énekelni kezdett:
 

A kardunk jó, szivünk igaz!
Az öklünk jó kemény!
Tudd meg, Jakab király, ki az
a cornwalli legény!{18}

 
– Ez meg mi a jóég? – kérdezte nevetve Robin.



– A „Nyugati emberek dalá”-nak első versszaka – válaszolta Strike. – A
lényege, hogy a cornwalliak pont az ellentéte az elpuhult disznóknak. A
kurva életbe, ez nagyon finom!

– Tudom. Ilyen sült halat nem kap Londonban – mondta Robin.
Néhány percig némán ettek. A zsírpapírra, amibe a halat csomagolták, a

Mirror régi számainak oldalképeit nyomtatták. Paul kiszáll a Beatlesből!
Karikatúrák is voltak, nagyjából egy malac képeslap szintjén. Egy nagy mellű
szőke nő az idős főnöke ágyában, amint azt mondja: „biztos jól megy az
üzlet, még sosem kellett ennyit túlóráznom!” Gemma, az asszisztens jutott
róla Robin eszébe, aki talán már fel is hívta a hamis számot, amit megadott
neki, és rájött, hogy nem csak az exe, „Andy” nem az, akinek tűnik.
Csakhogy Robin telefonján már megvolt a hangfelvétel mindenről, amit
Gemma Ravaszdi belsős kereskedéseiről tudott, és Pat épp ezekben a
pillanatokban írja át egy dokumentumba, kihagyva mindent, ami a forrásra
utalhatna. Robin remélte, hogy Ravaszdinak hamarosan nem lesz munkája, és
egy kis szerencsével eljárás is indul ellene.

Az út túloldalán hosszan sorakozó vidámparki körhintáktól megint nem
látszott a tenger. A távolban az óriáskerék fülkéi pasztellszínű léghajókat
formáztak. Nem messze hatalmas felnőttmászóka állt, kötelekkel, lengő
autógumikkal, vagy harminc méter magasan. Ahogy elnézte az akadályokkal
küszködő, jól bebiztosított embereket, Robint az elégedettség és a
búskomorság fura keveréke öntötte el. Vidítóan hatott, hogy talán valami
nem várt fordulat jött el a Bamborough-ügyben, hogy finom volt a hal és a
borsópüré, és hogy itt ül Strike-kal a napsütésben; de eszébe jutott az is,
ahogy az innen láthatatlan tengerparton kergeti a bátyját, Stephent,
kisgyerekkorában, hogy előbb érjen a szamarakhoz nála, és ő választhasson
először. Miért fáj vajon ennyire az ártatlanság emléke, ahogy öregszik az
ember? Miért okoz inkább fájdalmat, mint örömöt a kisgyerek emléke, aki
még sérthetetlennek hitte magát, aki még sosem találkozott kegyetlenséggel?

Nem úgy, mint Strike-nak, neki boldog gyerekkora volt: az emlékezésnek
nem kéne fájnia. Sok-sok év sok-sok nyári hétvégéjén futottak így versenyt a
testvéreivel a Noddy nevű fekete szamárért, aki most már nyilván nincs ott.
Csak a halandóság lenne, ami keserédessé teszi a vidám emlékeket? Talán,
gondolta Robin, majd ő elhozhatja ide később Annabelt, amikor már elég
nagy lesz, ő viheti el az első szamaragolására. Kedves gondolat volt, de nem
nagyon hitte, hogy Stephen és Jenny vonzó hétvégi programnak gondolnák
Skegnesst. Annabel nagynénikéje is elköltözött már Bostonból, nem maradt



családi kapcsolat a környéken. Változnak az idők, és a gyerekkorok is.
– Jól van? – érdeklődött az arcát figyelve Strike.
– Jól – bólintott Robin. – Csak elgondolkodtam… néhány hét múlva

harmincéves leszek.
Strike horkant egyet.
– Hát, velem aztán nem tudja sajnáltatni magát – felelte. – Én meg

negyven a jövő hónapban.
Felpattintotta a kólásdobozt, és beleivott. Robin nézte az előttük elsétáló,

fagylaltot nyalogató családot. Mellettük egy tacskó totyogott, és az apuka
kezéből lógó, angol zászlóval díszített szatyrot szaglászta.

– Gondolja, hogy Skócia el fog szakadni?
– Hogy függetlenednek-e? Talán – mondta Strike. – A kutatások szerint

elég szoros a kérdés. Barclay azt mondja, igen. A régi otthoni haverjairól
mesélt. Pont olyannak tűnnek, mint Polworth. Ugyanazokat a figurákat
utálják, ugyanúgy megígérnek fűt-fát, hogy lesz majd minden, csak
Londonról kell leszakadni. Aki rámutat a nehézségekre meg a veszélyekre, az
rémhírterjesztő. A szakértők semmihez se értenek. A tények meg hazudnak.
„Há’ rosszabb nem lehet, mint most!”

Strike több krumplit is bekapott egyszerre, megrágta, lenyelte, és csak
azután folytatta:

– Én viszont azt tanultam meg az életből, hogy a dolgok mindig lehetnek
rosszabbak, mint most. Azt hittem, nekem nagyon kemény… aztán betoltak
egy srácot a kórterembe, akinek mindkét lábát meg a farkát is levitte egy
bomba.

Korábban sosem mesélt még Robinnak arról, mi is történt vele az életét
megváltoztató sérülés után. Igazából a hiányzó lábát is csak ritkán említette.
Egyértelműen átszakadt egy gát, gondolta Robin, a sötét irodában történt
whiskygőzös beszélgetésük óta.

– Mindenki egyetlen egyszerű megoldást akar – kapta be az utolsó néhány
krumpliját Strike. – Ezzel a fura trükkel lapos hasad lehet! Én ugyan sose
klikkelnék rá, de megértem, hogy vonzó.

– Hát, az újrakezdés vonzó egy dolog, nem? – kérdezte Robin, és az
óriáskerék hőlégballon-kabinjait figyelte, ahogy kötött pályájukon körbe-
körbemennek. – Nézze csak meg Douthwaite-et, aki néhány évente nevet
változtat, és keres egy új nőt! Egy egész országgal újrakezdeni, hát az
csodálatos dolog lehet. Abban részt venni.

– Aha – bólintott Strike. – Mert persze az emberek azt hiszik, hogy ha így



beleolvadnak valamibe, és az megváltozik, akkor majd ők is megváltoznak.
– De hát semmi baj nincs azzal, ha valaki jobb akar lenni, vagy akár csak

más, nem? – nézett rá Robin. – Miért baj, ha valaki jobbá akarja tenni a
dolgokat?

– Egyáltalán nem baj – mondta Strike. – De az én tapasztalatom szerint
nagyon ritka az olyan ember, aki képes alapvetően megváltozni, mert hát az
rohadt kemény munka ám ahhoz képest, hogy csak kimegy tüntetni vagy
lengeti a zászlót. Ebben az ügyben például találkoztunk egyáltalán olyannal,
aki olyan nagyon más lenne, mint negyven éve?

– Nem is tudom… szerintem én vagyok más – mélázott el Robin, aztán
máris megbánta, hogy kimondta.

Strike mosoly nélkül nézett rá, amíg megrágta és lenyelte a krumpliját,
csak azután szólalt meg:

– Jó, de maga különleges, nem?
És mielőtt Robinnak az elpiruláson bármire is lett volna ideje válaszul,

rögtön megkérdezte:
– Azt a krumplit kéri még?
– Egye csak meg! – tolta oda elé a tányérját Robin. Előhúzta a telefonját. –

Megkeresem azt a fura trükköt a lapos hasért!
Strike elvigyorodott. Robin megtörölte a kezét a szalvétájában, aztán

megnézte az e-mailjeit.
– Látta ezt az üzenetet Vanessa Ekwensitől? Magának is elküldte.
– Mi az?
– Hogy lehet, hogy tud valakit Morris helyére… egy Michelle Greenstreet

nevű nőt… aki le akar lépni a rendőrségtől. Nyolc éve dolgozik ott –
görgetett lefelé a levélben lassan Robin. – És nem tetszik neki a
készenlétizés… Manchesterben van… és szeretne Londonba jönni, nagyon
érdekli a nyomozói munka…

– Ígéretesnek tűnik – bólintott Strike. – Szervezzünk meg egy találkozót.
Az első akadályt máris ügyesen vette.

– Milyen akadályt? – nézett fel Robin.
– Gyanítom, hogy soha senkinek nem küld képet a farkáról.
Strike megtapogatta a zsebét, előszedte a Benson & Hedgesét, és látta,

hogy üres a doboz.
– Elfogyott a cigim, menjünk el…
– Várjon csak! – Robin még mindig a telefonját bámulta. – Atyaúristen,

Cormoran… írt Gloria Conti!



– Na ne vicceljen! – nézett rá Strike. Már félig felállt, de most visszaült a
padra.

– „Kedves Miss Ellacott!” – olvasta fel hangosan Robin. – „Sajnálom,
hogy nem válaszoltam az e-mailjeire. Nem is tudtam, hogy próbál
kapcsolatba lépni velem, ez csak most derült ki számomra. Ha megfelel,
tudok önökkel beszélni holnap este hét órakor. Üdvözlettel…”, és itt a
telefonszáma – fejezte be Robin, és döbbenten pillantott fel Strike-ra. – Hogy
lehet, hogy csak most derült ki számára? Hát már hónapok óta írogatok neki,
és semmi válasz… Talán Anna szólt neki?

– Lehet – mondta Strike. – De ez nem arra vall, hogy be szeretné fejezni a
nyomozást.

– Hát persze hogy nem szeretné! – vágta rá Robin. – Csak a józan esze
megőrzése miatt azért valahol meg kell húznia a határt.

– Na és akkor mit mond el ez rólunk?
Robin mosolyogva megrázta a fejét.
– Hogy elhivatottak vagyunk?
– Conti az utolsó, aki életben látta Margot-t. Aki a legközelebb állt hozzá a

rendelőben…
– Írok neki, hogy köszönjük a jelentkezését – pötyögött Robin

szélvészgyorsan a telefonján. – És hogy jó lesz holnap hétkor.
– Csinálhatnánk az irodából ketten – javasolta Strike. – Esetleg FaceTime-

on, ha neki az jó?
– Megkérdezem – pötyögött tovább Robin.
Nemsokára el is indultak trafikot keresni, és Robinnak az jutott eszébe,

milyen könnyedén belement, hogy szombat este is dolgozik, hogy ott
lehessen a Gloriával folytatandó beszélgetésnél Strike-kal. Most már nem
várta otthon a mérges Matthew, nem dühöngött, ha hosszú műszakokra
osztatta be magát, nem gyanakodott, hogy miben sántikálnak Strike-kal
kettesben az irodában, szombat este. Eszébe jutott, ahogy Matthew nem volt
hajlandó a szemébe nézni ott az asztal mellett, a békéltetésen. Élettársat
váltott és céget is, és hamarosan apa lesz. Az élete megváltozott, de vajon ő
maga is?

A sarkon befordulva szembe találták magukat azzal, amit Strike magában
csak „mérhetetlen sok biszbasznak” nevezett. Ameddig csak a szem ellátott,
mindenütt ajándéktárgyakkal megtömött polcok sorakoztak a járdán:
strandlabdák, kulcstartók, olcsó bizsu, napszemüvegek, nagy bödön
vattacukrok, karamell és plüssállatok.



– Ezt nézze! – mutatott jobb felé hirtelen Robin. Élénksárga felirat hirdette:
Az Ön élete ott van a tenyerén! Alatta az állt a sötét üvegajtón: Tenyérjós,
látnok, és egy kör alakú ábra, amelyen az állatöv tizenkét jegyét a szokásos
szimbólumok jelezték. Középen a nap.

– Mi az? – nézett kérdőn Strike.
– Hát magának már megcsinálták a horoszkópját. Mi van, ha én is

szeretném megcsináltatni?
– A picsába már! – morogta Strike, és mentek tovább. Robin csak

mosolygott magában.
Amíg Strike bement egy újságoshoz cigarettát venni, ő a képeslapokat

nézegette kint.
Az eladóra várva Strike-nak hirtelen az az őrült ötlete támadt (nyilván a

tarkabarka ajándéktárgyak tették körülötte, a napsütés, a sziklaoszlopok, a
csörömpölő, csilingelő árkádsor, és hogy épp most ette tele magát élete egyik
legjobb sült halával), hogy vesz Robinnak egy játék szamarat. De jóformán
még azelőtt észhez tért, hogy az ötlet teljesen megformálódhatott volna:
mégis minek képzeli magát, tinédzsernek, aki kirándul a tengerpartra az első
barátnőjével? A trafikból megint kilépve a napsütésbe rájött, hogy ha akart
volna, sem tudott volna szamarat venni. Sehol nem látott egyet sem, a
plüssjátékokkal teli dobozokban csak unikornisok voltak.

– Akkor vissza a kocsihoz? – kérdezte Robin.
– Aha – bólintott Strike, letépte a celofánt a cigarettásdobozról, és még

hozzátette: – De azért lemegyünk még a tengerhez, mielőtt elindulunk?
– Rendben – nézett rá meglepetten Robin. – Ööö… de miért?
– Csak kedvem lett hozzá. Olyan helytelennek tűnik, hogy az ember

elmegy a tengerhez, de még csak meg sem nézi.
– Ez valami cornwalli dolog? – érdeklődött Robin, és elindultak vissza a

Grand Parade felé.
– Lehet – gyújtott rá közben Strike. Beleszívott a cigarettába, kifújta a

füstöt, és dalra fakadt:
 

S lábunk London tövébe lép,
a látvány oly remek!
Kibújj! kibújj! te gyáva nép:
mi sem vagyunk ebek.{19}

 
– A „Nyugati emberek dala”?



– Az az.
– Mit gondol, miért olyan fontos nekik, hogy megmondják a londoniaknak,

vannak ők is olyan jók? Ez nem magától értetődik?
– Hát, csak London miatt, nem? – kérdezte Strike, miközben átmentek az

úton. – London mindenkit idegesít.
– Én imádom Londont!
– Én is. De értem, miért idegesít mindenkit.
Elmentek egy szökőkút mellett. A közepén köpcös, szakállas figura, a

viharos szélben hajózó Víg Halász állt, akinek a képével majd száz éve
hirdetik Skegnesst a turistáknak. Aztán továbbsétáltak a sík, kövezett járdán a
tengerpart felé.

És Strike itt végre meglátta, amire szüksége volt: a lapos, határtalanul
széles óceán kalcedonszínű síkját a babakék ég alatt. Messze kint a nyílt
vízen magas, fehér szélturbinák sorakoztak, elrontva a láthatár ürességét, és
míg Strike a maga részéről élvezte a tengerről jövő hűvös szellőt, azért végül
megértette azt is, Robin miért hozott sálat.

Strike csak dohányzott némán, a hűvös szél mit sem tudott tenni a göndör
hajával. Joanra gondolt. Eddig nem jutott eszébe, hogy a nagynénje olyan
örök nyughelyet talált ki magának, hogy a sírját bármikor meglátogathatják,
ha a tengerparton járnak. Joan Cornwallban született, ott nevelkedett, jól
tudta, hogy mindannyiukban megvan a vágy a tengerrel való kapcsolat
fenntartására. Így pedig valahányszor kimennek a tengerpartra, mindig őt is
meglátogatják, nem csak a hullámokat.

– Joannak a rózsaszín rózsa volt a kedvence – szólalt meg egy idő múlva. –
Amit küldött a temetésre.

– Ó, tényleg? – nézett nagyot Robin. – Én csak… hát, csak volt valami kép
a fejemben Joanról, mindazokból a részletekből, amelyeket mesélt róla… és a
rózsaszín rózsa úgy tűnt, illik hozzá.

– Ha egyszer tönkremenne a nyomozóiroda – mondta Strike, és megint
hátat fordítottak a tengernek –, visszajöhetne ide, és új életet kezdhetne
látnokként.

– Túl specializált – felelte Robin, már a parkoló felé. – Kitalálni, mi volt a
halottak kedvenc virága.

– Szamarak nem voltak – pillantott hátra, a tengerpart felé Strike.
– Nem is baj – válaszolt kedvesen Robin. – Szerintem maga túl nehéz

nekik.
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Beszélj csak bátran, ó, te gyönge nő.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Másnap este Strike és Robin leültek együtt a nagy íróasztal mellé, ugyanazon
az oldalon. Most először voltak ketten egyedül az irodában az este óta,
amikor Strike fejbe verte Robint. Ezúttal égett a villany, nem volt a kezükben
whiskys pohár, de mindketten nagyon is tudatában voltak, mi is történt
legutóbb, és mindketten zavarban is érezték magukat kicsit. Strike-nál ez úgy
mutatkozott meg, hogy a szokásosnál kicsit élénkebben igazgatta a
számítógép képernyőjét, hogy mindketten jól lássák, Robinnál pedig, hogy
arra a sok mindenre koncentrált, amit meg akar kérdezni Gloriától.

Hat órakor (ami Gloriának a kontinensen hét óra) Strike beütötte a számot,
és egy feszült pillanatnyi várakozás után csöngést hallottak, majd egy nő
jelent meg a képernyőn. Kissé idegesnek nézett ki, úgy tűnt, egy
könyvespolcokkal szegélyezett dolgozószobában ül. Mögötte a falon egy
nagy, bekeretezett családi fénykép lógott: maga Gloria, egy tiszteletre
méltónak tűnő férj és három fehér inges, figyelemre méltóan csinos felnőtt
gyermek látszott rajta.

Mindazok közül, akikkel találkoztak, akikkel beszéltek a Bamborough-
üggyel kapcsolatban, Gloria Conti hasonlít leginkább a fiatalkori önmagára,
gondolta Robin, pedig láthatóan nem nagyon próbálta elrejteni az öregedés
jeleit. Hófehér haját rövid, igen előnyös bubifrizurában hordta. Bár a
homlokán, a szeme körül látszottak vékony ráncok, világos bőre arról
tanúskodott, hogy sosem töltött túl sok időt a napon. Vékony volt, arccsontja
magasan ült, így az arca nagyon is ugyanolyan maradt, mint fiatalkorában.
Magas nyakú, tengerészkék inge, kis arany fülbevalói és szögletes
szemüvege, mind stílusosan egyszerűek. Robinnak az jutott eszébe, hogy
Gloria sokkal inkább úgy néz ki, mint ahogy ő egy egyetemi oktatót elképzel,



nem pedig valami gengsztercsalád egy sarját; de talán csak a nő háta mögött
sorakozó könyvespolc befolyásolta így.

– Jó estét – köszönt nyugtalanul Gloria.
– Jó estét! – felelte Strike és Robin egyszerre.
– Nagyon kedves öntől, hogy szakít ránk időt, Mrs. Jaubert – tette még

hozzá Strike. – Nagyon hálásak vagyunk.
– Jaj, ugyan már! – válaszolt udvariasan a nő.
Robin nem ezt a szabályos kiejtést várta volna Irene Hickson leírása

alapján: hogy Gloria kemény családból származott. De persze, akárcsak Paul
Satchwell, most már Gloria is több ideig élt a hazáján kívül, mint azon belül.

– Már nagyon rég szeretnénk önnel beszélni – mondta Robin.
– Igen, hát nagyon sajnálom – felelte Gloria. – Tudják, a férjem, Hugo,

nem említette az önök üzeneteit. Véletlenül találtam meg az utolsó e-
mailjüket a levélszemét mappában. Így tudtam meg egyáltalán, hogy
próbáltak velem kapcsolatba lépni. Hugo… nos, ő azt gondolta, ez a helyes
lépés.

Robinnak eszébe jutott, amikor Matthew törölte le Strike üzenetét a
hangpostáról az ő telefonján, így próbálva megakadályozni, hogy
visszamenjen dolgozni a nyomozóirodába. Meglepőnek találta, hogy Gloria
láthatólag egyáltalán nem ítélte el a férje beavatkozását. Talán Gloria is
kitalálta, mire gondol, mert folytatta:

– Hugo úgy gondolta, hogy nyilván nem akarok idegenekkel beszélni a
történtekről. Nem értette, hogy valójában pontosan önök az egyetlenek,
akikkel beszélnék erről, mert önök azt próbálják kideríteni, mi történt
valójában, és ha sikerrel járnak, akkor… nos, akkor nekem is nagy kő esne le
a szívemről.

– Nem bánja, ha jegyzetelek? – kérdezte Strike.
– Nem, dehogyis! – felelt udvariasan Gloria.
Strike kikattintotta a tollát, Gloria pedig kinyúlt a képből egy jókora pohár

vörösborért, ivott egy kortyot, aztán összeszedte magát, és elég sietve
folytatta:

– Kérem… ha nem haragszanak… elmondhatnék előbb néhány dolgot?
Tegnap óta fejben végigszaladtam az egészen, és szerintem ha elmondom ezt
mind önöknek, az rengeteg időt takarít meg. Ez a kulcsa a Margot-hoz való
viszonyomnak, és hogy miért viselkedtem úgy… ahogy viselkedtem.

– Ez nagyon sokat segítene – bólintott Strike, tollal a kezében. – Kérem,
csak nyugodtan!



Gloria ivott még egy korty bort, letette a poharat valahová, amit már nem
láttak, aztán nagy levegőt vett, és belekezdett:

– A szüleim mindketten meghaltak egy tűzben, ötéves koromban.
– Ez szörnyű! – nézett fel riadtan Robin. Az 1961-es népszámlálás adatai

közt még teljes, négyfős család szerepelt. – Nagyon sajnálom!
Strike is együttérző mordulást hallatott.
– Köszönöm – mondta Gloria. – Ezt csak azért mondom, hogy

megmagyarázza… tudják, én is csak úgy éltem túl, hogy apám kidobott az
ablakon, bele a takaróba, amit a szomszédok tartottak kifeszítve. Anyám és
apám nem ugrottak ki, mert a bátyámat próbálták kiszabadítani, ugyanis ő
beszorult. Mindhárman meghaltak, így aztán az anyám szülei neveltek fel. Ők
nagyon drága emberek voltak. A lelküket kitették értem, és ettől még sokkal
rosszabb mindaz, amit el akarok mondani… Elég félénk kislány voltam.
Nagyon irigyeltem azokat a lányokat az iskolában, akiknek a szülei… hát
tudják… menők voltak. Szegény nagyikám nem nagyon értette a ’60-as, ’70-
es éveket – mesélte szomorú mosollyal Gloria. – A ruháim mindig kicsit
divatjamúltak voltak. Semmi miniszoknya, szemfesték, tudják… Ebből én
egy nagyon részletesen kidolgozott fantáziavilágba menekültem. Tudom én,
hogy a legtöbb tizenéves sokat fantáziál, de én… én egészen szélsőségesen
csináltam. Tizenhat éves koromban pedig jóformán teljesen elveszítettem az
irányítást, amikor megnéztem a Keresztapát… Tudom, nevetséges – folytatta
tárgyilagosan –, de ez az igazság. Én teljesen… belebolondultam abba a
filmbe. Egészen megszállottja lettem. Nem is tudom, hányszor láttam,
gondolom, legalább hússzor. Angol iskolás lány voltam a ’70-es években,
Islingtonban, de igazából Apollonia akartam lenni a ’40-es évek
Szicíliájában, megismerkedni egy jóképű amerikai maffiózóval, és nem
felrobbanni valami kocsiban, hanem New Yorkba költözni Michael
Corleonéval, gyönyörű, ragyogó feleségnek lenni, míg a férjem olyan
káprázatosan erőszakos dolgokat művel, törvénytelen dolgokat, de persze,
tudják, mindezt valami kemény erkölcsi szabályrendszer alapozná meg nála.

Strike és Robin jót nevettek, de Gloria nem mosolyodott el. Inkább
szomorúnak látszott, mintha szégyellné magát.

– Valahogy azt hittem, hogy mindez akár meg is valósulhat – folytatta –,
mert hát mégis olasz vezetéknevem van! Ami sosem érdekelt régebben, a
Keresztapa előtt. Most meg csak úgy hirtelen kérlelni kezdtem a
nagyszüleimet, hogy menjünk misére az olasz templomba, a Clerkenwell
Roadra, és ne az ő megszokott templomukba… olyan drágák voltak, mert



belementek. Bár ne mentek volna! Bár azt mondták volna, ne legyek ilyen
önző, hisz a szokott templomuktól rengeteg támogatást kaptak, az volt a
társasági életük központja is. Én mindig is teljességgel angolnak éreztem
magamat, és anyám oldaláról az is voltam, de akkor elkezdtem kideríteni,
amennyit csak tudtam, az apám családjáról is. Azt reméltem, kiderül, hogy
maffiózóktól származom. Akkor majd ráveszem a nagyszüleimet, fizessék ki,
hogy elmehessek Szicíliába megismerkedni velük, és esetleg majd
hozzámegyek valami távoli unokatestvérhez. De csak annyit sikerült
megtudnom, hogy az olasz nagyapám azért jött Londonba, hogy egy
kávézóban dolgozzon. Azt addig is tudtam, hogy apám a londoni
tömegközlekedésben dolgozott. Akármilyen régre ástam le, kizárólag
tiszteletre méltó, törvénytisztelő rokonokat találtam. Rémes csalódás volt –
sóhajtott Gloria. – Aztán egy vasárnap a Szent Péterben valaki megmutatott
egy Niccolo Ricci nevű pasast, ott ült az olasz templomban hátul. Azt
beszélték, ő az olasz negyed egyik legutolsó olasz gengsztere.

Szünetet tartott, amíg ivott még egy korty bort, visszatette a poharat a
kamera látószögén kívülre, és aztán hozzátette:

– De egyébként… Riccinek voltak fiai is.
Strike ekkor írt le először valamit.
– Igazából persze nem sok hasonlóság volt Luca Ricci és Al Pacino között

– mondta szenvtelenül Gloria –, de én azért találtam. Négy évvel idősebb volt
nálam, és akárkit kérdeztem róla, mindenki azt mondta, hogy zűrös, én meg
pont ezt akartam hallani. Csak néhány egymásra mosolygással kezdődött…
Amikor először randiztunk, alig néhány hónap volt hátra a vizsgáimig.
Nagyinak és nagypapának azt mondtam, egy iskolatársaméknál tanulunk a
vizsgára. Mindig is annyira jó kislány voltam, álmukban sem gondolták
volna, hogy lódítok. Egészen kétségbeesetten akartam, hogy tetsszen Luca,
mert ezzel beléphettem volna a fantáziavilágomba. Volt kocsija, és
bűnözőnek is határozottan bűnöző volt. De nem mesélt semmit nagy
gengsztercsaládok csúcstalálkozóiról… leginkább a Fiatjáról beszélt, meg
drogokról, meg emberek megveréséről. Néhány randi után nyilvánvalóvá
vált, hogy Lucának eléggé tetszem, vagyis… nem is – javította ki magát
mosolytalanul Gloria. – Nem is „tetszem”, az valami valódi érzelmet
feltételezne. Igazából csak meg akart fogni, kizárólagosan birtokolni. Én meg
annyira ostoba voltam, belebolondulva ebbe a fantáziavilágomba, hogy ezt
kimondottan izgalmasnak találtam, mert, tudják, ez tűnt a rendes maffiózó
hozzáállásnak. De akkor volt a legjobb Lucával, amikor nem is voltam vele,



mert fejben, meg este az ágyamban összeolvasztottam Michael Corleonéval.
Már nem is tanultam. A kitalált életem teljesen átvette az irányítást. A
gengszterek barátnőinek nem kell érettségi! Luca sem gondolta, hogy kéne
nekem érettségi. Minden vizsgán megbuktam. A nagyszüleim szörnyen
csalódottak voltak, de annyira kedvesen viszonyultak ehhez is – mesélte
Gloria. Most először kicsit megremegett a hangja. – Aztán… azt hiszem, a
következő héten… rájöttek, hogy Lucával találkozgatok. Rémesen aggódtak,
fel is háborodtak, de ekkorra engem már nem igazán érdekelt. Mondtam
nekik, hogy letettem az egyetemről. Hogy dolgozni akarok. Csak azért
jelentkeztem a Szent János rendelőbe, mert az ott volt az olasz negyed
szívében, bár az olasz negyed akkor már nem is igazán létezett. Luca apja
volt az egyik legutolsó maradványa. De hát ez is mind-mind beépült a
fantáziáim közé: én Conti vagyok, ott a helyem, ahol az őseimnek is. És így
könnyebb volt Lucával is találkozgatni, mert ő meg ott lakott. Nem is lett
volna szabad megkapnom azt a recepciós állást. Bőven túl fiatal voltam
hozzá, és nem volt semmi tapasztalatom. És Margot akarta nagyon, hogy
megkapjam.

Gloria elhallgatott, és Robin biztos volt benne, hogy azért, mert most
először kellett kimondania Margot nevét. A nő újabb nagy levegőt vett, és
folytatta:

– Szóval ott ültem a recepción Irene-nel egész nap. A nagyszüleim nem a
Szent Jánosba jártak, merthogy Islingtonban éltek, így nyugodtan
mesélhettem akármit Irene-nek a családi hátteremről. Ekkorra már egy egész
kitalált személyiséget dolgoztam ki. Azt mondtam neki, a Conti egy régi
szicíliai család, a nagyapám és az apám egy gengsztercsaládból származott,
meg mit tudom én még miket. Néha beépítettem kis dolgokat abból, amit
Luca mesélt Ricciékről. Volt, amit egyenesen a Keresztapából vettem. És
ironikus módon – vágott egy kis fintort Gloria –, az egyetlen valóban alvilági
dolgot, amit mondhattam volna, azt nem mondtam. A pasimról hallgattam.
Luca a lelkemre kötötte, hogy másoknak sose beszéljek se róla, se a
családjáról, és én nem is beszéltem. Komolyan vettem. Emlékszem, néhány
hónappal azután, hogy munkába álltam, elkezdett terjedni a környéken, hogy
az úton kicsit feljebb, az egyik építkezésen találtak egy hullát bebetonozva.
Úgy tettem, mint aki mindent tud erről az alvilági kapcsolatain keresztül.
Irene-nek azt mondtam, hogy biztos forrásból tudom, a holttest a Sabini-
banda egyik embere. Mennyire ostoba voltam! – mondta halkan Gloria. –
Buta kislány… De mindig az volt az érzésem, hogy Margot átlát rajtam. Nem



sokkal azután, hogy odakerültem, mondta is, hogy „látott bennem valamit” az
állásinterjún. Ez nekem nem tetszett, olyan érzés volt, mintha lekezelne,
anyáskodni akarna felettem. Sosem úgy viselkedett velem, ahogy azt én
akartam volna, azaz nem kezelt valami sötét titkokat tudó, talpraesett
maffiózólányként, hanem mindig csak úgy, mintha csak egy kedves fiatal
lány lennék. Irene sem kedvelte Margot-t, állandóan ott háborogtunk rajta a
recepción. Margot-nak nagyon fontos volt az oktatás, hogy legyen saját
karrierje az embernek, mi meg csak azt mondogattuk, mekkora képmutató,
merthogy hozzáment egy gazdag konzulenshez. Ha az ember hazugságban él,
akkor nyilván az igazmondó emberek a legveszélyesebbek… Elnézést –
hallgatott el most türelmetlen fejrázással –, ez minden bizonnyal nem tűnik
relevánsnak, de ha végighallgatnak…

– Csak nyugodtan – biztosította Strike.
– Nos… a tizennyolcadik születésnapom másnapján összevesztünk

Lucával. Arra már nem emlékszem, min, de torkon ragadott, és a falhoz
szorított, míg már levegőt sem kaptam. Halálra rémültem. Aztán elengedett,
de volt valami szörnyűséges a tekintetében. Azt mondta: „hát csak magadnak
köszönheted!”, és „kezdesz úgy beszélni, mint az a doktornő!” Merthogy elég
sokat meséltem neki Margot-ról, tudják. Meséltem, hogy micsoda
ünneprontó, hogy basáskodó, makacsul ragaszkodik a véleményéhez. Folyton
mondogattam, amiket tőle hallottam, hogy így értékeljem le, hogy
mondhassam magamnak, micsoda hülyeség. Egyszer Simone de Beauvoir-t
idézett egy értekezleten. Mert elkáromkodta magát, amikor leejtette a tollát,
dr. Brenner pedig megjegyezte: „mindig azt kérdezik tőlem, milyen egy igazi
női orvossal dolgozni, hát majd ha találkozom egy olyannal, elmondom
nekik, milyen.” Dorothy nevetett, pedig ő szinte sosem nevetett, Margot meg
azonnal visszavágott, most már tudom is fejből az idézetet, még franciául is:
„A férfit azonosítják az emberrel, a nőt a nőnemű lénnyel, ha a nő emberi
lényként viselkedik, azt mondják rá, a férfit utánozza.”{20} Irene-nel
beszélgettünk is erről utána. Felvágósnak neveztük, hogy mindenféle francia
nőket idézget, de az ilyesmi bevette magát a fejembe, és nem tudtam
megszabadulni tőle. Azt hittem, tényleg ilyen ’50-es évekbeli
maffiózófeleség akarok lenni, de Margot néha annyira vicces volt, láttam,
hogy sosem hátrál meg Brennertől, és ezt muszáj volt csodálnom benne…

Gloria ivott még egy korty bort.
– Szóval aznap este, amikor Luca nekiállt fojtogatni, hazamentem, és fél

éjszaka sírva feküdtem az ágyban. Másnap garbót vettem fel, hogy a



véraláfutást eltakarja, aztán délután ötkor, amikor végeztem a munkával,
mentem egyenesen egy telefonfülkéhez a rendelő közelében, felhívtam Lucát,
és szakítottam vele. Azt mondtam, hogy megijesztett, és nem akarok vele
többet találkozni. Egészen nyugodtan fogadta. Meglepett, de nagyon
megkönnyebbültem… három-négy napig azt hittem, ennek vége, és
fantasztikus érzés volt. Olyan, mint amikor felébred az ember, vagy feljön a
víz alól levegőért. Továbbra is gengszterfeleség akartam lenni, de jó volt
nekem a képzelt változat. Kicsit túl közel kerültem a valósághoz. És aztán, a
karácsonyi buli végén, besétált Luca, az apjával meg az egyik
unokatestvérével. Én halálra rémültem, ahogy megláttam ott őket. Luca azt
mondta: „apa csak meg akart ismerkedni a barátnőmmel”. És… nem tudom,
miért, csak hát teljesen lefagytam, hogy megjelentek ott… azt feleltem: „ó,
rendben”. Fogtam a kabátomat, és leléptem velük, mielőtt bárkivel is
beszélhettek volna. Elkísértek a buszmegállóhoz. Útközben Nico hozzám
fordult: „Te rendes lány vagy. Lucát nagyon felzaklatta, amit mondtál neki a
telefonban. Nagyon kedvel téged, tudod. Nem akarod, hogy boldogtalan
legyen, ugye?” Aztán Nico és Luca unokatestvére elsétáltak. Luca meg azt
mondta: „Nem gondoltad komolyan, ugye?” Én meg… annyira meg voltam
rémülve! Hogy odahozta az apját, meg az unokatestvérét… azt mondtam
magamban, később még ki tudok majd szállni. Most egyelőre csak ne
zaklassuk fel. Úgyhogy azt feleltem: „Nem, nem mondtam komolyan. De
ugye nem csinálsz ilyet soha többé?” Ő meg: „Milyet?” Mintha nem is
szorította volna úgy a nyakam, hogy már nem kaptam levegőt! Mintha csak
képzeltem volna! Úgyhogy továbbra is találkozgattunk – folytatta Gloria. –
Luca kezdte a házasságot emlegetni. Én mindig azt mondtam rá, hogy még
túl fiatalnak érzem magam. Valahányszor közel kerültem hozzá, hogy
szakítsak, mindig azzal vádolt, hogy megcsalom, ez volt a legrosszabb bűn,
amit csak elkövethettem, és nem lehetett máshogy bizonyítani, hogy nem,
csak azzal, hogy továbbra is vele találkozgatok.

Gloria most félrenézett, a képen kívülre siklott a tekintete.
– Ekkorra már szexeltünk is. Én nem akartam. Nem azt mondom, hogy

megerőszakolt… nem igazán – mesélte Gloria, és Robinnak Ravaszdi
asszisztense, Gemma jutott eszébe –, de csak úgy hagyott békén, ha nem
húztam fel. Különben jött a pofon, vagy még rosszabb. Egyszer tett egy
megjegyzést, hogy fájni fog a nagyanyámnak, ha nem viselkedek rendesen.
Erre teljesen kiborultam, de csak nevetett, azt mondta, nyilván csak viccelt,
pedig el akarta ültetni a fejemben a gondolatot, és ez sikerült is neki. És Luca



nem hitt a fogamzásgátlásban sem. Elvileg a… a naptáros módszert
használtuk – nyúlt ismét a boros pohárért Gloria. – De Luca… fogalmazzunk
úgy, hogy nem nagyon figyelt oda, én meg biztos voltam benne, hogy pont
azt akarja, essek csak teherbe, mert akkor csapdába kerülök, és majd
hozzámegyek. Valószínűleg a nagyszüleim is őt támogatták volna. Ők
nagyon vallásosak voltak. Így hát Lucának nem szóltam, de kértem Margot-
tól fogamzásgátlót. Azt mondta, ad ő örömmel, de hogy azt sem tudta, hogy
van barátom, soha nem mondtam… És bár annyira nem kedveltem – folytatta
Gloria –, elmondtam neki valamennyit. Gondolom, egyes-egyedül vele
lehettem teljesen őszinte. Tudtam, hogy egy léleknek sem mondhatja el, amit
a rendelőben hall. Megpróbált észhez téríteni. Megmutatni, hogy ki lehet
keveredni a helyzetből máshogy is, nem csak úgy, hogy folyton engedek
Lucának. Gondoltam, neki persze könnyű, a sok pénzével, a nagy,
biztonságos házban… De azt hiszem, ez adott egy kis reményt. Egyszer,
mikor Luca megütött, és azt mondta, hogy az én hibám, és hogy hálásnak
kéne lennem, amiért kiutat kínál nekem az életből két öregemberrel, azt
feleltem: „mehetnék máshová is!”, és szerintem aggódni kezdett, hogy valaki
talán felajánlotta, hogy segít lelépni. Ekkorra már nem viccelődtem Margot-
val, és hát Luca nem volt teljesen hülye… Ekkor írta neki azokat a fenyegető
leveleket. Névtelenül, tudják… de én tudtam, hogy ő volt – jelentette ki. –
Ismertem a kézírását. Dorothy nem jött be egyik nap, mert a fiának épp
kivették a manduláját, ezért Irene bontotta fel a postát, és ott hajtogatta ki az
egyik ilyen levelet mellettem, a recepción. Olyan kárörvendőn olvasta, és
nekem muszáj volt úgy tennem, mintha vicces lenne, de nem ismerném meg
az írást. Kérdőre is vontam Lucát. Azt mondta, ne butáskodjak, persze hogy
nem ő írta, de én tudtam, hogy ő volt… Szóval, azt hiszem, pont a második
levél után történt… hogy kiderült, megtörtént, aminek a megtörténtétől
rettegtem. Terhes lettem. Nem tudtam, hogy a tabletta nem működik, ha az
embernek rossz a gyomra, és nekem volt egy gyomorrontásom az előző
hónapban. Tudtam, hogy csapdába kerültem, hogy már túl késő, most majd
hozzá kell mennem Lucához. Ricciék biztos ezt akarják, és a nagyszüleim se
akarnák, hogy leányanya legyen belőlem. Ekkor vallottam be magamnak
legelőször – nézett ki Gloria egyenesen Strike-ra és Robinra –, hogy teljes
szívemből gyűlölöm Luca Riccit.

– Gloria – szólt közbe halkan Robin –, elnézést, hogy félbeszakítom, de
kérdezhetnék valamit? Amikor hányt, Margot grillpartiján, akkor…?

– Szóval hallottak róla? Igen, akkor volt rossz a gyomrom. Egyesek azt



mondták, hogy az egyik gyerek piát öntött a puncsba, de szerintem nem volt
ilyen. Senki más nem lett rosszul, csak én.

Robin a szeme sarkából látta, hogy Strike leír valamit a jegyzetfüzetébe.
– Megint bementem Margot-hoz, hogy megbizonyosodjak róla, tényleg

terhes vagyok – folytatta Gloria. – Tudtam, hogy benne megbízhatok. A
rendelőjében aztán megint kiborultam, és amikor megerősítette, hát akkor
csak zokogtam. Utána meg… hát, egyszerűen csak nagyon kedves volt. Fogta
a kezem, és egy csomó ideig beszélt. Én úgy gondoltam, az abortusz az bűn –
jelentette ki. – Így neveltek. De szerinte nem, Margot szerint nem. Beszélt
arról, milyen életem lesz minden bizonnyal Lucával, ha megszülöm ezt a
gyereket. Az is szóba került, hogy megtartom, de egyedül, de mindketten
tudtuk, hogy Luca azt nem hagyná, örökké benne maradna az életemben, ha
ez a gyerek megszületik. Akkoriban nehéz dolog volt az, egyedüli szülőnek
lenni. Láttam a védőnőn, Janice-en, milyen nehéz. Ahogy mindig próbálta a
munkát meg a gyereket összeegyeztetni. Lucának nem mondtam, nyilván –
mesélte tovább Gloria. – Tudtam, hogy ha… ha bármit is akarok tenni…
akkor azt gyorsan kell, mielőtt még felfigyelne rá, hogy megváltozott a
testem, de leginkább azért, hogy a baba ne érezzen semmit vagy…

Gloria hirtelen lehajtotta a fejét, és a kezébe temette az arcát.
– Nagyon sajnálom – szólalt meg Robin. – Ez igazán rettenetes lehetett…
– Nem… hát… – nyögte ki Gloria, aztán kihúzta magát, kisimította az ősz

haját az arcából. Könnyes volt a szeme. – Mindegy. Csak azért mondom,
hogy értsék… Margot intézte nekem az időpontot. A klinikán a saját nevét és
elérhetőségét adta meg, és vett mindkettőnknek parókákat is, mert ha őt
felismerik, akkor valaki akár engem is felismerhet miatta. És el is jött velem,
egy szombati napon, erre a helyre a Bride Streeten. Sosem felejtem el az utca
nevét, hogy „menyasszony”, mert hát épp az nem akartam lenni, és pont azért
voltam ott. A klinikán Margot-t beutaló orvosként tartották nyilván, de azt
hiszem, valahol támadt valami zavar, mert aztán már azt hitték, Margot
Bamborough az, aki az operációt kéri. De Margot azt mondta: „nem számít,
senki sem tudja meg, ez a nyilvántartás titkos”. És hogy bizonyos módon
még jól is jön, mert ha szükség lesz bármilyen kontrollra utána, akkor fel
tudják őt hívni, és ő majd elintézi. Fogta a kezem, amíg odaértünk, és ott volt,
amikor utána felébredtem. – Gloriának megint kicsordult a könny a sötét
szeméből, de gyorsan letörölte. – Amikor már haza tudtam menni, taxival
elvitt a nagyszüleim utcájáig. Elmondta, mit csináljak majd, hogy
tisztálkodjak, és így tovább… De én nem voltam olyan, mint Margot –



folytatta Gloria, és itt megtört a hangja. – Én nem gondoltam, hogy helyesen
cselekedtem volna. Szeptember 14-e, én nem hiszem, hogy azóta egyetlen év
is lett volna, hogy ezen a napon ne jutott volna eszembe ez, és ne gondoltam
volna a babára. Amikor néhány nap szabadság után visszamentem dolgozni,
behívott a rendelőjébe, és megkérdezte, hogy érzem magam. Aztán azt
mondta: „Na most, Gloria, most bátornak kell lennie. Ha Lucával marad, ez
meg fog ismétlődni.” És hogy „keresnünk kell magának valami munkát, nem
Londonban, és tenni róla, hogy Luca meg ne tudja, hová ment”. És még
valamit mondott, amire azóta is emlékszem: „Nem a hibáink határoznak meg
minket. Hanem az, hogy mit teszünk a hibáink kiküszöbölése érdekében.” De
hát én nem voltam olyan, mint ő – ismételte Gloria. – Nem voltam bátor, el
sem tudtam képzelni, hogy otthagyjam a nagyszüleimet. Úgy tettem, mintha
egyetértenék vele, de az abortusz után tíz nappal máris lefeküdtem megint
Lucával, nem azért, mert annyira akartam, hanem mert nem látszott semmi
más lehetőség. És akkor – mondta tovább –, úgy egy hónappal azután, hogy a
klinikán jártam, akkor történt. Hogy Margot eltűnt.

A hangszóróból egy tompa férfihang is hallatszott. Gloria az ajtó felé
fordult a háta mögött, és válaszolt:

– Non, c’est toujours en cours!
Aztán megint a kamera felé fordulva folytatta:
– Pardon. Úgy értem, elnézést.
– Mrs. Jaubert… Gloria – kezdte Strike. – Felidézné nekünk azt a napot,

amikor Margot eltűnt?
– Az egész napot?
Strike bólintott. Gloria lassan nagy lélegzetet vett, mint aki mély vízbe

készül lemerülni, és belekezdett:
– Hát, reggel minden normálisan ment. Mindenki ott volt, kivéve Wilmát,

a takarítónőt, mert ő péntekenként nem jött. Két dologra emlékszem
délelőttről: hogy összefutottam Janice-szel hátul, a vízforralónál, és hogy
arról mesélt, hogy hamarosan kijön a Keresztapa folytatása, én meg úgy
tettem, mintha nagyon lelkes lennék, pedig valójában úgy éreztem, inkább
futok egy mérföldet, mint hogy azt megnézzem… És hogy Irene nagyon
elégedett volt és örült, mert Janice elment randizni valami pasassal, akivel
Irene már réges-rég össze akarta hozni. Irene olyan viccesen viszonyult
Janice-hez – gondolkodott el Gloria. – Elvileg olyan nagy-nagy barátnők
voltak, de ő mindig olyanokat mondogatott, hogy micsoda férfifaló ez a
Janice, és ez elég vicces, ha az ember ismeri Irene-t. Mindig azt mondta,



Janice-nek meg kéne tanulnia alkalmazkodni, hogy álomvilágban él, csak
vár, vár, hogy majd megjelenik valami James Caan-szerű pasas, és leveszi a
lábáról, mert végül is egyedülálló anyuka, és annyira nem jó fogás ám. Irene
szerint nem nagyon remélhetett jobbat, mint ez a pasas Eddie cégétől, aki
meg kicsit egyszerűnek tűnt. Irene folyton azon nevetett, hogy ez a pasas mit
rontott el… Úgy emlékszem, eléggé elfoglaltak voltunk, mindhárom orvos
ki-kijött a váróba behívni a következő beteget. A délutánról semmi
szokatlanra nem emlékszem, csak hogy Irene korábban elment. Azt állította,
hogy fáj a foga, de már akkor is úgy gondoltam, hogy csak úgy mondja.
Nekem nem úgy tűnt, mintha fájdalmai lennének, ahogy ott Janice szerelmi
életéről értekezett. Tudtam, hogy Margot aznap a barátnőjével találkozik a
kocsmában. Ő mondta nekem, mert volt egy fánkja fóliában, a hűtőben, és
megkért, hogy vigyem be neki, még mielőtt az utolsó betege bement volna,
hogy egyen már valamit. Imádta az édes dolgokat. Ötkor mindig ott volt a
sütis doboznál. Valami olyan metabolizmusa volt, hogy sosem hízott, teli volt
valami vibráló energiával. Emlékszem is a fánkra, mert mikor bevittem neki,
megkérdeztem: „és miért nem eszi meg azt a csokit?” Ott volt az a doboz
bonbon, amit a kukából szedett ki, azt hiszem, előző nap. Mert hát még rajta
volt a celofán is a dobozon, úgy vette ki a kukából, nem lett volna higiéniai
probléma. Azt küldte neki valaki…

– Valaki? – ismételte Strike.
– Hát, akkor mind azt hittük, hogy az a betege volt, aki annyira érdekelte a

rendőrséget, az a Steve Douthwaite – mondta Gloria. – Vagy legalábbis
Dorothy azt hitte.

– Nem tartozott hozzá üzenet?
– Csak egy kártya „Köszönettel” felirattal – válaszolta Gloria –, és lehet,

hogy csak Dorothy kapcsolta össze, hogy Steve Douthwaite volt, mert
mindenkinek feltűnt, hogy milyen gyakran jár be. De nem hiszem, hogy volt
a kártyán aláírás is.

– Szóval Margot a kukába dobta a bonbonos dobozt, aztán később mégis
kivette?

– Igen, így volt, még nevettem is rajta ezért – bólintott Gloria. – Mondtam
neki: „á, tudtam, hogy nem fogja kibírni!”, és erre ő is nevetett. Másnap meg
azt mondtam: „miért nem eszi meg azt?”, ő meg azt felelte: „már megettem,
elfogyott mind!”

– De a doboz még mindig ott volt?
– Igen, a polcon, a könyvei mellett. Visszamentem a recepcióra. Dr.



Brenner betege elment, de Brenner még nem, mert a jegyzeteit tette rendbe.
– Megkérdezhetem, hogy ön tudott-e dr. Brenner barbiturátfüggőségéről? –

érdeklődött Strike.
– Hogy miről? – nézett nagyon Gloria.
– Önnek ezt senki nem mondta?
– Nem – nézett rájuk meglepetten a nő. – Fogalmam sem volt róla!
– Azt sem hallotta, hogy Janice talált egy Amytal kapszulát egy teáscsésze

alján?
– Nem… á! Akkor ezért volt, hogy Margot maga kezdte csinálni magának

a teáját? Nekem azt mondta, azért, mert Irene túl sok tejet tesz bele.
– Térjünk vissza ahhoz, hogy ki mikor ment el!
– Rendben, tehát dr. Gupta betege volt a következő, és rögtön utána a

doktor úr is távozott. Valami családi vacsorára kellett mennie, szóval
elsietett. És aztán, amikor már épp azt gondoltam, mára végeztünk is, bejött
az a lány, Theo.

– Leírná nekünk Theót? – kérdezte Strike.
– Hosszú, fekete haja volt… és sötét bőre. Románnak vagy töröknek nézett

ki. Olyan díszes fülbevalókkal, tudják, olyan cigányossal. Pont azt is
gondoltam, hogy cigánynak néz ki. Sosem láttam azelőtt, nem volt hozzánk
bejelentve. De úgy tűnt, nagy hasi fájdalmai vannak. Odajött a pulthoz, és
kérte, hogy sürgősen vizsgálja meg egy orvos. Megkérdeztem a nevét, azt
felelte, Theo… valami. Nem kérdeztem vissza, mert egyértelmű volt, hogy
fájdalmai vannak, megkértem, hogy várjon, amíg megnézem, van-e szabad
orvos. Margot ajtaja még mindig csukva volt, így dr. Brennert kérdeztem
meg. Ő nem akarta megvizsgálni. Mindig ilyen volt, ilyen nehéz természetű.
Én sosem kedveltem. Akkor nyílt ki épp Margot ajtaja, és elment az anyuka
meg a gyereke, akik nála voltak, és azt mondta, megvizsgálja ő ezt a lányt.

– És akkor Theo határozottan lány volt? – kérdezte Strike.
– Semmi kétség – jelentette ki Gloria határozottan. – Széles válla volt, arra

felfigyeltem, amikor a pulthoz odajött, de határozottan nő volt. Lehet, hogy a
válla miatt mondta dr. Brenner később, hogy férfinek tűnt, de őszintén
szólva… Tegnap este gondolkodtam is róla, így, hogy tudtam, hogy beszélni
fogunk. Brennernél valószínűleg életemben nem láttam nagyobb nőgyűlölőt.
Már csak azért is megjegyzéseket tett nőkre, ha nem néztek ki elég nőiesen,
vagy nem úgy beszéltek, „mint egy úrinő”, de Irene-t is lenézte, aki meg
mindig kacarászott és szőke volt és, tudják, nagyon nőies. Gondolom, az lett
volna neki jó, ha mind olyanok vagyunk, mint Dorothy, meghunyászkodók,



tisztelettudók, magas gallérral, hosszú szoknyában. Dorothy olyan volt, mint
valami nagyon-nagyon humortalan apáca.

Robinnak Betty Fuller jutott eszébe: ahogy az ágyon hever, halottnak
tetteti magát, Brenner pedig mocskos dolgokat suttog a fülébe.

– A női betegek sem szerették igazán Brennert. Folyton azt kérték tőlünk,
hogy mehessenek inkább Margot-hoz, de a legtöbbnek nem tudtuk
biztosítani, Margot-nak annyira tele volt a beosztása. De Brenner már
hamarosan nyugdíjba megy, gondoltuk, és reméltük, hogy akkor majd valaki
jobbat kapunk helyette. Szóval igen, Brenner elment, Theo pedig be Margot-
hoz. Néztem állandóan az időt, mert Lucával kellett találkoznom, és ha
megvárakoztattam, abból mindig baj volt. De Theo csak nem jött ki. Negyed
hétkor végül aztán igen, kijött Margot rendelőjéből, és elment. Néhány perc
múlva kijött Margot is. Teljesen kimerültnek tűnt. Jó hosszú nap volt. Azt
mondta: „Majd holnap megcsinálom a papírmunkát, most mennem kell,
Oonagh vár. Zárjon már be a pótkulccsal!” Nem is igazán válaszoltam neki –
folytatta Gloria –, mert már annyira aggódtam, hogy Luca vár és mérges lesz.
Szóval még csak el se köszöntem, nem kívántam jó estét sem… pedig hát ez
a nő megmentette az életemet… Mert így volt, tudják. Neki sem mondtam
soha, de így volt…

Egy könnycsepp gördült le az arcán. Elhallgatott, hogy letörölhesse, aztán
folytatta:

– Emlékszem, megcsúszott, ahogy kinyitotta az esernyőjét. Kifordult a
bokája a cipősarka miatt. Esett, nedves volt a járda. Aztán felegyenesedett, és
elsétált. Én csak kapkodtam, lekapcsoltam minden villanyt, bezártam a
dokumentumokat az iratszekrényekbe. Aztán ellenőriztem, hogy a hátsó ajtó
zárva van-e, és zárva volt, ezt a rendőrség is kérdezte aztán. Becsuktam és be
is zártam a bejárati ajtót, aztán rohantam át a Passing Alley-n, ott rögtön az
épület mellett, hogy odaérjek Lucához a St. John Streeten. És hát ekkor
láttam utoljára Margot-t.

Gloria megint a most már majdnem üres borospoharáért nyúlt, és kiitta a
maradékot.

– Volt bármilyen elképzelése, hogy mi történhetett vele? – kérdezte Strike.
– Hát persze – felelte halkan Gloria. – Halálra rémültem, hogy Luca

szervezett valakit, hogy bántsa, vagy rabolja el. Mert akkorra Margot már
valami mumussá vált a szemében. Valahányszor kiálltam magamért, rémes
dolgokat mondott rá, hogy befolyásol engem. Meg volt róla győződve, hogy
Margot próbál rávenni, hagyjam el őt, ami persze így is volt. De legjobban



attól féltem, hogy valahogy megtudja, miben segített nekem Margot…
tudják. A Bride Streeten. Azt tudtam, hogy maga Luca nem lehetett, aki
elrabolta, merthogy találkoztam vele a St. John Streeten, öt perc sem telt még
el azóta, hogy Margot elment, és azt is tudtam, hogy az apja sem lehetett,
mert az öccse, Marco akkor kórházban volt, és a szülei állandóan bent ültek
nála. De hát Lucának voltak barátai, meg unokatestvérei is. A rendőrséghez
nem mehettem. Luca már nem is tett úgy, mintha viccelne, amikor a
nagyszüleimet fenyegette. De később azért megkérdeztem tőle, ő volt-e. Nem
bírtam elviselni a feszültséget, muszáj volt rákérdeznem. Nagyon dühös lett,
elmondott mindennek… buta picsának, ilyesminek. És hogy persze hogy nem
ő volt. De hát mesélt már nekem az apjáról, hogy ő „eltüntetett embereket”,
szóval ettől sem lettem okosabb…

– Volt valaha bármi oka rá, hogy azt gondolja, Luca megtudta… –
habozott egy kicsit Robin –, hogy mi történt a Bride Streeten?

– Teljesen biztos vagyok benne, hogy sosem tudta meg – vágta rá Gloria. –
Margot túl jól megszervezte ahhoz. A parókák, az, hogy az ő nevét
használtuk, és jó okot is mondott nekem, hogy miért nem feküdhetek most le
Lucával egy ideig… Őmiatta sikerült titokban tartanom. Nem, szerintem
Luca sosem tudta meg. Szóval a jobb pillanatokban azt gondoltam, nem is
lett volna igazán jó oka, hogy…

Kinyílt az ajtó Gloria mögött a képernyőn, és egy jóképű, sasorrú, ősz hajú
férfi sétált be csíkos ingben és farmerben, kezében egy üveg vörösborral. Egy
jókora német juhász is bejött vele a szobába farkcsóválva.

– Je m’excuse – mondta, és a képernyőn át rámosolygott Strike-ra és
Robinra. – Elnézést, hogy… comment dit-on „interrompre”? – fordult a
feleségéhez.

– Félbeszakít – felelte Gloria.
– Oui. Elnézést, hogy félbeszakít!
Bort töltött a felesége poharába és a kezébe nyomta, aztán megveregette a

vállát, és elindult kifelé, a kutyát is maga után hívva:
– Viens, Obélix!
Amikor a férfi és a kutya is kimentek, Gloria kis kacajjal ismét a kamera

felé fordult:
– Ő volt Hugo.
– Meddig maradt még ön a Szent János rendelőben, miután Margot eltűnt?

– kérdezte Strike, bár a választ már tudta.
– Azt hiszem, még hat-hét hónapig – válaszolta Gloria. – Még ott voltam,



amikor az új nyomozó átvette az ügyet. Nagyon örültünk is neki, mert az
előző… Talbot, úgy hívták, ugye? Nos, ő nagyon fura volt. Wilmát és Janice-
t a világért sem hagyta békén. Szerintem egyébként Wilma abba is betegedett
bele. Volt neki elég baja anélkül is, hogy még a rendőrség is zaklassa.

– Akkor ön nem gondolja, hogy ivott volna? – kérdezte Robin.
– Hogy ivott volna? Azt csak Dorothy terjesztette – rázta a fejét Gloria. –

Dorothy a lopásokat is próbálta Wilmára fogni. Arról hallottak?
Strike és Robin bólintottak.
– Amikor nem tudta bizonyítani, hogy Wilma emelte el a pénzt a

táskákból, akkor kezdte mondogatni, hogy iszik, szegény asszony meg
felmondott. De valószínűleg örült is, hogy elmehet, csak hát a fizetés az
fizetés, nem? Én is menni akartam – folytatta –, de le voltam dermedve. Az a
fura érzésem volt, hogy ha kibírom és maradok, a világ helyre fog jönni.
Margot is visszajön. Csak miután eltűnt, akkor értettem meg… hogy mit
jelentett nekem… Mindenesetre – sóhajtott nagyot –, egy este, hónapokkal
Margot eltűnése után, Luca már komolyan nagyon erőszakosan viselkedett
velem. Rámosolyogtam egy pasasra, aki kinyitotta nekem az ajtót, ahogy
kijöttünk Lucával a kocsmából, az robbantotta ki. Nála, otthon… volt neki
egy kis lakása… úgy megvert, ahogy előtte még soha. Emlékszem, ahogy
mondogattam: „bocsánat, bocsánat, nem kellett volna mosolyognom!” És
miközben mondogattam, azt láttam, itt bent – kocogtatta meg a homlokát –,
hogy Margot figyel, és miközben ott könyörögtem Lucának, hogy hagyja
abba, ráhagytam, hogy igen, úgy viselkedtem, mint valami kis kurva, és soha,
soha nem szabad idegen férfiakra mosolyognom, közben is azt gondoltam:
megyek, Margot. Elmegyek, és sosem fog megtalálni. Mert akkor végre a
helyére kattant a fejemben az egész. Margot azt mondta, bátornak kell
lennem. Semmi értelme azt várni, hogy majd valaki megment. Nekem kellett
magamat megmentenem. Miután Luca lehiggadt, hagyott hazamenni a
nagyszüleimhez, de később megint találkozni akart. Mindig így volt, amikor
nagyon erőszakosan viselkedett. Akkor plusz időt akart velem tölteni. Az
arcomat nem bántotta. Azt soha, arra mindig oda tudott figyelni, úgyhogy
hazamentem a nagyszüleimhez, és úgy tettem, mintha minden rendben lenne.
Később megint elmentem otthonról, és találkoztam Lucával, elvitt
vacsorázni, és aznap este meg is kérte a kezem, gyűrűvel meg mindennel. Én
pedig igent mondtam – mosolyodott el furán Gloria, és vállat vont. –
Felhúztam a gyűrűt, lenéztem rá, és nem is kellett úgy tennem, mintha
örülnék, mert tényleg örültem. Ebből meglesz a repülőjegyem fele,



gondoltam. Pedig, tudják, életemben nem repültem még. A gondolat is
megrémített. De közben végig Margot lebegett a szemem előtt. Bátornak kell
lennie, Gloria! Meg kellett mondanom a nagyszüleimnek, hogy eljegyeztek.
Azt nem mondhattam el, hogy valójában mit tervezek, mert féltem, hogy nem
tudnának cselekedni, vagy hogy megpróbálnák kérdőre vonni Lucát, vagy
ami még rosszabb, a rendőrséghez fordulnának. Mindegy, szóval Luca eljött
hozzájuk, hogy megismerkedhessenek, úgy tett, mintha rendes fiú lenne, és
rémes volt, úgy kellett viselkednem, mintha nagyon lelkes lennék az egésztől.
Ezután minden egyes nap megvettem az összes újságot, megkerestem bennük
az összes olyan külföldi álláshirdetést, amit esetleg esélyem lehetett
megkapni. Az egészet teljes titokban kellett csinálnom. Gépeltem egy
önéletrajzot a munkahelyemen, busszal bementem a West Endre, hogy
feladjam a jelentkezéseket, mert féltem, nehogy Luca valami ismerőse
meglásson, ahogy egy csomó borítékot adok fel. Néhány hét múlva volt egy
állásinterjúm, egy francia nővel, aki angol segítőt keresett otthonra, hogy a
gyerekeit angolul tanítsa. De igazából azért kaptam meg az állást, mert
tudtam gépelni. A nő otthonról vezette a vállalkozását, úgyhogy tudtam neki
segíteni az adminisztrációban, amíg a gyerekek óvodában voltak. Adott
szállást-étkezést, és ő vette a repülőjegyemet is, így nem kellett eladnom
Luca gyűrűjét, és úgy tennem, mintha elvesztettem volna… És tudják, aznap,
amikor bementem a Szent Jánosba, és szóltam nekik, hogy felmondok, történt
valami fura. Senki sem említette Margot-t már hetek óta. Amikor eltűnt,
utána másról sem beszéltünk mind, de később meg valahogy tabutéma lett. A
rendelőjében egy új helyettes orvos dolgozott. A nevére nem emlékszem.
Volt új takarítónő is. De ezen a napon Dorothy úgy jött be, hogy nagyon
izgatott volt, pedig rendesen ő semmilyen érzelmet nem mutatott… Volt egy
helyi… mi is rá a szó? – gondolkodott el Gloria, és csettintett; most először
nem talált egy szót az anyanyelvén. – Itt azt mondják, un dingue… jaj, tudják,
egy féleszű, bolond ember… ártalmatlan, de fura. Nagy, hosszú szakállas,
koszos volt, mindenki ismerte, ahogy fel-le mászkált a Clerkenwell Roadon a
fiával. Szóval odament Dorothyhoz az utca közepén, és azt mondta neki,
hogy ő ölte meg Margot Bamborough-t. Dorothyt nagyon felzaklatta, de
valami fura módon… hát, ne értsék ezt félre… de reméltem, hogy igaz. Mert
bár megadtam volna bármit, hogy kiderüljön, hogy Margot él, igazából biztos
voltam benne, hogy halott. Nem olyan típus volt, aki elszökik. És a
legrosszabb rémálmom volt, hogy Luca a felelős, mert akkor az egész az én
hibám.



Robin megrázta a fejét, de Gloria nem figyelt rá.
– A nagyszüleimnek csak a Franciaországba indulás előtti este mondtam el

az igazat. Azt addig sem hagytam, hogy bármennyi pénzt költsenek az
esküvőre, ami úgyse lesz, de még így is jókora sokk volt nekik a dolog.
Leültettem őket, és elmondtam mindent, kivéve a terhességmegszakítást.
Természetesen fel voltak háborodva. Először nem is akarták, hogy elmenjek,
hanem azt, hogy forduljak a rendőrséghez. El kellett magyaráznom, miért
olyan rossz ötlet ez, elmondanom, mi mindennel fenyegetőzött már Luca,
ezeket mind. De annyira örültek, hogy nem megyek hozzá, hogy a végén
elfogadták ezt. Mondtam, hogy el fog csendesedni az egész, és hamarosan
hazajövök… bár valójában nem tudtam, így lesz-e, vagy hogy egyáltalán
lehetséges lesz-e. A nagypapám vitt ki a reptérre másnap kora reggel.
Kitaláltuk, mit fog mondani, ha Luca megjelenik és tudakolja, hol vagyok.
Akkor azt mondják majd, hogy kétségeim támadtak, merthogy ő erőszakosan
viselkedett, és hogy elutaztam Olaszországba, apa rokonaihoz, hogy ott
átgondolhassam a dolgokat. Még egy hamis címet is kitaláltunk. Azt nem
tudom, hogy írt-e arra valaha. És ez minden – dőlt hátra a székén Gloria. –
Ugyanennél a nőnél dolgoztam hét évig, aztán az ő cégénél. Londonba nem is
mentem haza, csak amikor megtudtam, hogy Luca megnősült. – Ivott még
egy kortyot a pohárból, amibe a férje töltött neki bort. – Az első felesége
harminckilenc éves korában halálra itta magát. Nagyon komolyan verte. Ezt
mind később tudtam meg. És aztán soha semmiben nem hazudtam magamról
– szegte fel a fejét. – Nem is túloztam soha, nem tettem úgy, mintha; akkortól
kezdve mindig a színtiszta igazat mondtam, kivéve egyetlenegy dologban.
Ma estig az egyetlen, aki tudott még az abortuszról, az Hugo volt. Hát most
önök ketten is tudnak. Még ha azt derítik is ki, hogy Luca a felelős azért, ami
Margot-val történt, és az én lelkemen szárad az is, akkor is tartozom neki az
igazsággal. Az a nő megmentette az életemet, és én soha, soha nem
felejtettem el. Ő volt a legbátrabb, legkedvesebb ember, akivel valaha
találkoztam.
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A csillagfényes égen messze fent,
a szent tüzeknek pisla lángja közt,

a pirkadat sugára megjelent…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Megköszönték Gloriának, hogy szánt rájuk időt, és az őszinteséget is. Miután
elbúcsúztak, Strike és Robin csak ültek tovább az íróasztal mellett,
mindketten a gondolataikba merülve, aztán Strike felajánlott Robinnak egy
adag instant tésztát, amit vészhelyzetre tartogatott az irodában. A lány nem
kért, inkább egy csomag mogyoró- és diókeveréket szedett elő a táskájából,
nem igazán lelkesen, és kinyitotta. Strike forró vizet töltött a tésztára a kis
műanyag edénybe, és egy villával kevergetni kezdte.

– Ez a tökéletesség – szólalt meg, amikor megint leült. – Ez zavar engem.
Szó szerint nincs semmi nyoma, sehol! Ez a valaki vagy kivételesen okos
volt, vagy példátlan mázlista. És ez még mindig Creedre illik legjobban, bár
Luca Ricci eléggé szoros második helyen van.

– De hát nem lehetett Luca. Neki van alibije: Gloriával volt!
– De ahogy Gloria mondja, ismert embereket, akik el tudták intézni, hogy

eltűnjön valaki… mert mi arra az esély, hogy ha Margot-t az utcáról rabolták
el, az tényleg egy személyes dolog volt? Még Creednek is voltak akaratlan
segítői. Az álmos főbérlő néni, aki a biztonságos alagsort biztosította, a
vegytisztító, aki a rendelkezésére bocsátotta a furgont, a…

– Ne! – szólt rá élesen Robin.
– Mit ne?
– Nehogy őket hibáztassa!
– Nem hibáztatom őket, csak…
– Maxszel beszélgettünk erről – mondta Robin. – Arról, ahogy

embereket… általában nőket… hibáztatnak azért, mert nem tudták, vagy nem



látták a dolgokat… de az ilyen elfogultságban mindenki hibás. Mindenki
csinálja.

– Gondolja? – kérdezte Strike teli szájjal, az első falat tészta közben.
– Igen – bólintott Robin. – Mindenki hajlamos általánosítani a saját

múltbeli tapasztalataiból. Nézze meg Violet Coopert! Azt hitte, tudja ő,
kicsoda Creed valójában, merthogy találkozott már olyan férfiakkal, akik
hozzá hasonlóan viselkedtek, a színházas éveiben.

– Akik nem engednek be senkit az alagsori lakásukba, mert épp
koponyákat főznek ki?

– Tudja maga, mire gondolok, Strike! – vágott vissza Robin, és direkt nem
nevetett. – Halk szavú, láthatóan szelíd, kissé feminin férfiakat. Creed
szerette Vi tollboáját viselni, és úgy tett, mint aki szereti a musicaleket, ezért
Vi azt gondolta, hogy meleg. De ha, mondjuk, az egyetlen meleg férfi, akivel
valaha találkozott, az én lakótársam, Max lett volna…

– Á, ő meleg? – kérdezett vissza Strike, mert nem voltak túl határozott
emlékei Maxről.

– Igen, és a legkevésbé sem feminin, és utálja a musicaleket. És ha már itt
tartunk, ha ismerte volna Matt néhány heteró haverját a rögbiklubból, akik
szíves örömest raktak narancsokat a pólójuk alá, és úgy parádéztak, hát akkor
lehet, hogy máshogy gondolta volna, nem?

– Gondolom – rágta a tésztát Strike, és átgondolta a dolgot. – És igaz, ami
igaz, a legtöbben nem ismernek egyetlen sorozatgyilkost sem.

– Pontosan. Szóval még ha valakinek fura szokásai is vannak, az ember a
saját közvetlen tapasztalataiból csak annyi következtetést von le, hogy kicsit
excentrikus. Vi sosem találkozott olyannal, aki fetisizálta a női ruhákat,
vagy… elnézést, biztos untatom! – tette hozzá, mert Strike-nak mintha
elhomályosult volna a tekintete.

– Nem, dehogy – mormogta. – Inkább elgondolkodtatott… tudja, volt egy
ötletem. Úgy tűnt, mintha kiszúrtam volna néhány egybeesést, és eltűnődtem
rajta, hogy…

Letette a tésztás tálkát, benyúlt az asztal alá, és odahúzta magához a
rendőrségi dosszié egyik dobozát. Annak a tetején voltak azok az oldalak,
amelyeket újra és újra átnézett. Most ismét elővette őket, kirakta maga elé, és
tovább ette a tésztáját.

– Elmondja, milyen egybeesésekről beszél? – kérdezte halvány
türelmetlenséggel Robin.

– Váron csak egy percet! – nézett fel rá Strike. – Miért állt Theo a



telefonfülke előtt?
– Hogy micsoda? – nézett rá vissza összezavarodva Robin.
– Azt hiszem, abban most már nem kételkedhetünk, ugye, hogy Ruby

Elliot Theót látta az Albemarle Way melletti telefonfülkénél? Az ő
személyleírása és Gloriáé teljesen megegyezik… szóval, miért állt Theo a
telefonfülke előtt?

– Várta a furgont, hogy felvegye?
– Igen. Csakhogy, mint azt kurva jól tudjuk, a régi piros telefonfülkék

oldalain üvegezett részek vannak. És szakadt az eső. Theónak pedig nem volt
esernyője, Ruby említette is, hogy a haja teljesen a fejéhez tapadt… tehát
miért nem húzódott be a telefonfülkébe, és figyelte onnan, mikor jönnek érte?
A Clerkenwell Road hosszú és egyenes, teljesen jól belátta volna abból a
telefonfülkéből, és bőven lett volna ideje is kijönni, hogy a sofőr lássa, hogy
ott van. Tehát – ismételte Strike harmadszor is –, miért állt akkor kint, a
telefonfülke előtt?

– Mert… mert volt valaki bent?
– Ez tűnik a nyilvánvaló következtetésnek. És az a telefonfülke az

Albermarle Way sarkán pont olyan, hogy be lehet belőle látni a St. John’s
Lane végét is.

– Gondolja, hogy valaki ott várt Margot-ra? Figyelte a telefonfülkéből?
Strike habozott.
– Megtenné nekem, hogy rákeres a törékeny X-szindrómára?
– Persze… miért? – kérdezte Robin, letette a mandulát, és gépelni kezdett.
– Az a telefonfülke ott van Athornék utcájának a végén.
Amíg Robin a keresés eredményét nézte, Strike odahúzta maga elé Irene

Hickson blokkjának másolatát. 15 óra volt rajta az idő. Strike még mindig ezt
a papírt nézte a tésztaevés közben, amikor Robin olvasni kezdett a
képernyőről:

– „Először Martin–Bell-kórnak hívták… az X kromoszómán elhelyezkedő
FMR1 gént 1991-ben izolálták…” Elnézést, de pontosan mire kíváncsi?

– Pontosan milyen fogyatékosságokat okoz?
– „Szociális szorongás” – olvasta Robin tovább –, „szemkontaktus

kerülése… nehézségek kapcsolatok kialakításában… szorongás ismeretlen
helyzetektől és emberektől… nehézségek már látott arcok felismerésében”…
de ugyanakkor „jó hosszú távú memória, jó utánzói képességek és jó vizuális
tanulás”. A férfiaknál súlyosabb zavarok jelentkeznek, mint nőknél…
általában jó humorérzék… „sokszor kreatívak, különösen vizuálisan”…



Odanézett Strike-ra a képernyő mögött.
– Miért érdeklik ezek?
– Csak gondolkodom.
– Gwilhermről?
– Aha – bólintott Strike. – Vagyis az egész családról.
– De ő nem törékeny X-es volt, nem?
– Nem, azt nem tudom, Gwilhermnek mi baja volt. Lehet, hogy csak a sok

Benni.
Ezúttal nem mosolyodott el, ahogy kimondta a szót.
– Cormoran, milyen egybeeséseket vett észre?
Strike nem válaszolt, hanem közelebb húzott magához még néhány lapot,

és ismét átolvasta őket. Robin megszokásból Talbot jegyzetfüzetéért nyúlt, és
az első oldalra lapozott. Néhány percig csend volt az irodában, és egyik
nyomozó sem hallotta meg a szokásos zajokat, amelyeket már úgy
megszoktak, mint a saját lélegzetüket: a Charing Cross Roadon dübörgő
forgalmat, a kiabálást, a zenefoszlányokat lentről, a Denmark Streetről.

Bill Talbot jegyzetfüzetének első oldala kusza firkálásokkal kezdődött,
amelyekről Robin tudta, hogy valós megfigyeléseket, nyomokat
tartalmaznak. Ez volt itt a jegyzetek legkoherensebb része, de a lap alján már
feltűntek az első pentagrammák és az első asztrológiai megjegyzések is.
 



 
Robin kissé elfintorodva kétszer is elolvasta ezt az utolsó bekezdést. Aztán
félretette a mandulás zacskót, és keresgélni kezdett a legközelebbi rendőrségi
dobozban. Öt percbe telt, mire megtalálta Ruby Elliot eredeti rendőrségi
vallomását, és amíg ő azt kereste, Strike továbbra is mélyen elmerült a maga
elé húzott lapok tanulmányozásában.
 

A telefonfülke mellett láttam őket, két nőt, akik mintha veszekedtek
volna. A magasabb, az esőkabátos, az alacsonyabb fölé hajolt, aki
műanyag kapucnit viselt. Nekem nőknek tűntek, de az arcukat nem
láttam. Úgy vettem ki, az egyik gyorsabb tempóra akarta sarkallni a



másikat.
 
Robinnak zakatolni kezdett a szíve. Félretette ezt a lapot, megint letérdelt, és
keresni kezdte Ruby Lawsonnak tett vallomását. Újabb öt perc múlva azt is
megtalálta:
 

A két telefonfülke mellett láttam őket a Clerkenwell Greenen, a két
egymással veszekedő nőt. A magas, esőkabátos, próbálta gyorsabb
tempóra sarkallni az alacsonyabbat, aki kapucnit viselt.

 
– Cormoran! – szólt oda Robin izgatottan.

Strike felnézett.
– A magasságok fordítva vannak!
– Hogy mi?

 
– Az első vallomásában, amit Talbotnak tett – mondta Robin –, Ruby azt
mondta: „A telefonfülke mellett láttam őket, két nőt, akik mintha veszekedtek
volna. A magasabb, az esőkabátos, az alacsonyabb fölé hajolt, aki műanyag
kapucnit viselt. Nekem nőknek tűntek, de az arcukat nem láttam. Úgy vettem
ki, az egyik gyorsabb tempóra akarta sarkallni a másikat.”

– Igen… – bólintott Strike, és kicsit elfintorodott.
– És Talbot is ezt írta be a horoszkópos jegyzeteibe – folytatta Robin. –

Csakhogy ez nem lehetett így, ha ez a két nő valóban Fleuryék voltak! Hol az
a kép?

– Az egyes dobozban – lökte oda az igazi lábával Strike a dobozt.
Robin lekuporodott az íróasztal mellé, és nekiállt átnézni a fénymásolt

lapokat, míg meg nem találta azt a köteg újságkivágást, amit Strike
hónapokkal ezelőtt megmutatott neki a Három Királyokban.

– Tessék! – mondta végül. – Nézze! Tessék!
És ott volt a régi kép a két nőről, akik jelentkeztek, hogy ők voltak azok,

akiket Ruby veszekedni látott: a magas, nagydarab fiatalabb nő a vidám
arcával, és az idős anyukája, aki apró volt és hajlott hátú.

– Pont fordítva van! – ismételte Robin. – Ha Fiona Fleury az anyjára
támaszkodott volna, az összeesett volna… – Robin átfutotta a néhány soros
szöveget a kép alatt. – Cormoran, ez így nem áll össze! Fiona azt mondja,
rajta volt a kapucni, de Ruby szerint meg az alacsonyabb nőn!

– Ruby elég homályosan fogalmazott… – felelte Strike, de Robin látta
rajta az érdeklődés felvillanását, ahogy a papírlapokért nyúlt. – Lehet, hogy



csak összekeverte…
– Talbot soha nem is gondolta, hogy Ruby Fleuryéket látta, és pontosan

ezért! – mondta Robin. – Mert a magasságok fordítva vannak. Ruby azt látta,
hogy a magasabb nő áll nehezen a lábán, nem az alacsonyabb…

– És akkor miért nem mondta Lawsonnak, hogy nem lehettek Fleuryék,
akiket látott?

– Ugyanazért, amiért nem mondta soha senkinek, hogy látta Theót? Mert
elege volt belőle, hogy Talbot próbálta kikényszeríteni, hogy alakítsa a
vallomását az ő elméleteihez? Mert már kezdett magában is kételkedni, és
nem is tudta igazából, mit is látott? Esett az eső, ő eltévedt, meg volt
rémülve… mire eljutott az ügy Lawsonhoz, talán Ruby már csak rá akarta
hagyni, hogy igen, Fleuryéket látta, és hagyják már békén?

– Hihető – bólintott Strike.
– Margot milyen magas volt?
– 172 és fél centi – felelte Strike.
– És Creed?
– 167 és fél.
– Jézusom… – nyögte ki halkan Robin.
Még egy percig csendben némán ültek. Strike elveszett a gondolatai

között, Robin pedig még egyszer elolvasta az előtte heverő vallomásokat.
– A telefonfülkék… – szólalt meg végül Strike. – Azok a rohadt

telefonfülkék…
– Mi van velük?
– Talbot azt szerette volna, ha Ruby a két fülke mellett látta volna a

veszekedő nőket a Clerkenwell Greennél, ugye? Hogy össze tudja őket
kapcsolni az Aylesbury Streeten elszáguldó furgonnal, ami elvileg Creedé
kellett volna legyen.

– Igen – bólintott Robin.
– De miután Fleuryék jelentkeztek, Talbot arra próbálta rávenni Rubyt,

hogy mondja azt, az első telefonfülkénél látta a két nőt, az Albemarle Way
végén.

– Csakhogy ő nem volt hajlandó rá – folytatta Robin –, mert ott Theót
látta.

– Pontosan – mondta Strike. – Csakhogy annak nincs értelme.
– Nem ér…
– Ruby körbe-körbehajtott az esőben, ugye? És keresett egy házat, de nem

találta?



– Igen…
– Hát az, hogy Ruby látta Theót beszállni ott egy furgonba a

telefonfülkénél, amikor egyszer elhajtott ott, még nem jelenti, hogy ne
láthatott volna ott két veszekedő nőt, amikor másodszor vagy harmadszor járt
arra. Azt tudjuk, hogy nem nagyon figyelt a tájékozódási pontokra, nem
ismerte a környéket, és rossz volt az irányérzéke, ezt a lánya nagyon
világosan elmondta. De a vizuális memóriája meg nagyon jó volt, olyasmit is
megjegyzett, mint a ruházat vagy frizura…

Strike megint lenézett az íróasztalra, aztán megint felvette Irene Hickson
blokkját, és megvizsgálta. Aztán visszaejtette a blokkot, és a két kezét a
tarkóján összefonva olyan hirtelen állt fel, hogy Robin össze is rezzent.

– A francba! – mondta Strike. – Affrancba! Sose higgy olyan
telefonhívásnak, amelyről nem tudod ellenőrizni, honnan jött!

– Milyen telefonhívás? – kérdezte Robin idegesen, és igyekezett felidézni,
milyen telefonhívásokat is bonyolított ennek az ügynek a során.

– A picsába már! – mormogta Strike, kiment a külső irodába, aztán
visszajött, még mindig a tarkóját szorongatva. Úgy tűnt, muszáj járkálnia,
ugyanúgy, ahogy Robinnak is muszáj volt elindulnia az utcán, amikor
megtudta, hogy Strike beszélhet Creeddel. – Hogy a picsába nem vettem
észre?

– Cormoran, mit ne…?
– Miért tartotta meg Margot az üres bonbonos dobozt? – kérdezte Strike.
– Nem tudom – nézett rá összezavarodva Robin.
– Hát tudja mit? – mondta Strike lassan. – Azt hiszem, én igen.
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…hiéna volt,
mi nők husából falt, míg más füvet legel.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A Broadmoor, a szigorúan őrzött elmegyógyintézet, Londontól alig
egyórányira, Berkshire megyében található. A lápra utaló „Broadmoor” név
már rég elvesztette minden bukolikus asszociációját a brit köztudatban, és ez
alól Strike sem volt kivétel. Egyáltalán nem tágas, nyílt, füves vagy mocsaras
terület jutott róla eszébe, hanem kizárólag erőszak, szörnyűséges bűntettek, és
Nagy-Britannia kétszáz legveszélyesebb bűnözője, akiket a bulvárlapok
egyszerűen szörnyetegeknek szoktak nevezni. Így hát, bár nagyon jól tudta,
hogy egy kórházba indul, és nem egy börtönbe, megtett minden olyan
egyértelmű óvintézkedést, amit egy szigorúan őrzött börtön meglátogatásakor
tett volna: nem viselt nyakkendőt, odafigyelt, hogy se nála, se a kocsijában ne
maradjon semmi, ami hosszadalmas biztonsági ellenőrzést vonhatna maga
után, és kétfajta fényképes igazolványt is vitt magával az igazságügy-
minisztériumból jött levél másolatával együtt. Korán elindult, és bár sosem
járt még a Broadmoorban, biztos volt benne, hogy időbe fog telni bejutni az
intézménybe.

Aranyszínű szeptemberi reggel volt. A pelyhes fehér felhők közt átsütött a
nap az útra Strike előtt, ahogy Berkshire-ben hajtott a BMW-jével, és a
híreket hallgatta a rádióban. A legfontosabb hír persze az volt, hogy
Skóciában lezárult a szavazás, és 55-45% arányban az győzött, hogy
maradjanak az Egyesült Királyságban. Strike azon tűnődött, vajon Dave
Polworth és Sam Barclay mit szól ehhez, amikor csöngött a telefonja.

– Itt Brian, Brian Tucker – köszönt be a rekedt hang. – Remélem, nem
zavarok? Hát csak sok szerencsét akartam kívánni.

– Köszönöm, Brian – felelte Strike.



Három nappal ezelőtt végre találkoztak Strike irodájában. Tucker
megmutatta a régi levelét Creedtől, leírta neki a pillangós medált, amelyet a
gyilkos lakásában találtak, és amely szerinte a lányáé volt, elmondta az
elméleteit, és szinte remegett az elfojtott érzelemtől, az idegességtől arra
gondolva, hogy Strike szemtől szemben fog beszélni azzal az emberrel, aki
szerinte megölte a legidősebb lányát.

– Akkor nem is zavarom, menjen csak – mondta Tucker. – De ugye hív, ha
végzett?

– Hát persze – biztosította Strike.
Most már nehéz volt a hírekre figyelnie, hogy ismét hallotta Tucker

szorongó, izgatott hangját. Strike ki is kapcsolta a rádiót, és inkább azt kezdte
átgondolni, ami ma előtte áll.

Bármilyen kellemes is lett volna azt hinni, hogy neki, Cormoran Strike-
nak, sikerülhet csellel vagy meggyőzéssel rávenni Creedet a vallomásra, míg
mindenki más kudarcot vallott, Strike azért nem volt ennyire öntelt. Karrierje
során épp elég gyanúsítottat kérdezett már ki: a titok abban rejlett, hogy olyan
helyzetet kell teremteni a gyanúsítottnak, amelyben könnyebb bevallania az
igazat, mint tovább hazudni. Van, akit a türelmes kérdezgetés tör meg, mások
a nagyon erős nyomáson kívül mindennek ellen tudnak állni, megint mások
meg már csak arra vágynak, hogy letehessék a terhüket – a kérdezőnek
hozzájuk kell igazítania a módszereit.

Csakhogy Creed esetében Strike kikérdező-repertoárjának fele
használhatatlan lesz. Egyrészt ki lesz szolgáltatva Creed kénye-kedvének,
mert a páciensnek hozzájárulását kellett adnia a beszélgetéshez. Másrészt
pedig nehezen elképzelhető, hogy tudná megmutatni, milyen félelmetes
következményekkel jár a további hallgatás – a gyanúsítottja már így is
életfogytiglani büntetését tölti a Broadmoorban. Creednek egyedül a titkai
adtak a kezébe bármilyen hatalmat, és Strike nagyon jól tudta, hogy talán a
világon nincs olyan kérdező, aki rá tudná venni, hogy megváljon tőlük.
Olyasmikkel felesleges is lenne próbálkoznia, mint a lelkiismeretre való
apellálás, vagy hogy Creed így majd jobb embernek tűnhet a saját vagy
mások szemében. Ahogy a gyilkos egész életútja megmutatta, ő elsősorban
abból merít élvezetet, hogy fájdalmat okoz, kinyilvánítja az erőfölényét;
Strike nem nagyon hitte, hogy bármi más motiválhatná, hogy eláruljon
valamit.

Amikor először megpillantotta a hírhedt kórházat, az egy magaslaton álló
erődnek tűnt. A viktoriánusok erdős-ligetes területen építették fel a vörös



téglás épületegyüttest, melynek legmagasabb pontja egy óratorony volt. Hat
méter magas falak vették körül, és ahogy Strike a kapuhoz hajtott, több száz
biztonsági kamera küklopszszeme meredt rá a póznák tetejéről. Kinyílt a
kapu, ő pedig érezte a testében szétáradó adrenalint, és egy pillanatra hét
halott nő kísérteties, fekete-fehér képe és Brian Tucker aggódó arca úszott el
a szeme előtt.

A kocsija rendszámát már előre elküldte. Az első kétszárnyú kapun
behajtva egy belső drótkerítéshez jutott, amely ugyanolyan magas volt, mint
a fal, amin épp az előbb haladt át. Egy katonás mozgású, fehér inges, fekete
nadrágos férfi kinyitott egy második kaput előtte, amint mögötte becsukódott
az első, és egy parkolóhelyre irányította. Mielőtt kiszállt volna, Strike eltette
a kesztyűtartóba a telefonját, kulcsait, az övét, cigarettáját, öngyújtóját és
aprópénzét is, majd bezárta. Időt akart így spórolni az előtte álló biztonsági
ellenőrzésen.

– Mr. Strike, ugye? – kérdezte mosolyogva a fehér inges férfi. A kiejtése
walesi születésre, az arca ökölvívó múltra engedett következtetni. –
Láthatnám az igazolványát?

Strike megmutatta a jogosítványát, és követte a férfit az épületbe, ahol a
reptéri fémdetektorhoz hasonló gépezet várta. Természetesen kitörő vidámság
fogadta, hogy a fémből készült lábszárát éles sivítással jelezte a gép, és fel
kellett hajtania a nadrágszárát, hogy megmutassa, nem fegyvert próbál
bevinni. Aztán megmotozták, és végre megismerkedhetett dr. Ranbir
Bijrallal, aki már várta az ellenőrzés túloldalán. A vékonyka, szakállas
pszichiáter kigombolt nyakú sárga inget viselt, ami kellemes látványt nyújtott
a tompa zöldesszürke kővel lerakott padló, fehér falak és az átható
kórházszag (fertőtlenítő, sült étel és egy leheletnyi összezárt emberszag)
közepette.

– Húsz percünk van, amíg Dennist még felkészítik – kezdte dr. Bijral,
miközben egy kísértetiesen üres folyosón vezette végig Strike-ot, át több
türkizkék lengőajtón. – Gondosan koordináljuk a pácienseink mozgását, és őt
mindig elég nagy kihívás szállítani. Tudja, gondoskodnunk kell róla, hogy
sosem kerül kapcsolatba olyanokkal, akik különösen nem kedvelik. Nem
igazán népszerű. Az irodámban várakozhatunk.

Strike jól ismerte a kórházak világát, de még sosem járt olyanban, ahol
ennyire kevés páciens sürgött-forgott volna a folyosókon. Kissé
nyugtalanítóan hatott ez az üresség. Számos bezárt ajtó mellett mentek el.
Egy tengerészkék műtősruhába öltözött, alacsony ápolónővel találkoztak.



Rámosolygott Strike-ra, ő pedig visszamosolygott.
– Szóval itt nők is dolgoznak – jegyezte meg némi meglepetéssel.
– Hát persze! – felelte dr. Bijral.
Strike valahogy kizárólag férfi személyzetet képzelt el, bár jól tudta, hogy

a férfibörtönökben is dolgoznak női őrök. Dr. Bijral benyitott egy kis irodába,
amely ránézésre betegszobából lett átalakítva. A falakról helyenként
lepattogzott a festék, az ablakokon rács.

– Foglaljon helyet! – intett dr. Bijral az íróasztalával szemben lévő székre,
és mintha erőltetett udvariasság csendült volna a hangjában, ahogy tovább
érdeklődött: – Kellemes útja volt? Egyenesen Londonból?

– Igen, kellemes – bólintott Strike.
Az orvos rögtön hivatalosabb hangot ütött meg, amint leült az asztalához.
– Nos, tehát: akkor negyvenöt percet kap Dennis Creeddel.
– Negyvenöt percet – ismételte Strike.
– Ha Dennis be kíván vallani még egy gyilkosságot, ez épp elég idő rá –

folytatta dr. Bijral. – De… lehetek őszinte önnel, Mr. Strike?
– Természetesen.
– Ha Dennis kezelőcsoportján múlott volna, minden bizonnyal nem

engedélyezzük ezt a látogatást. Én tudom, hogy a minisztériumban úgy
gondolják, hogy a Bamborough és a Tucker családoknak kell esélyt adni,
hogy kérdezhessék Dennist a rokonaikról, de…

Az orvos hátradőlt a székén, és nagyot sóhajtott.
– …de ő, tudja, klasszikus szociopata, a típus legjellemzőbb példája.

Nagyon magasak az értékei a sötét triádban, a nárcizmus, a machiavellizmus
és a pszichopátia aspektusaiban. Ravasz, szadista, nem bán meg semmit, és
végletesen önző.

– Akkor ön nem nagy rajongója? – kérdezte Strike, és az orvos egy rövid
mosolyt is megengedett magának erre.

– Nézze, a probléma az, hogy ha az ön kérdései hatására bevall még egy
gyilkosságot, azért önnek jár jó pont. És ezt Dennis nem engedheti, nem
hagyhatja, hogy valaki más legyen a győztes. Persze, bele kellett neki is
egyeznie, hogy találkozzon önnel, és szerintem azért ment bele, mert
legyezgeti az egóját, hogy ki akarják kérdezni, különösen, hogy olyasvalaki,
akiről írtak az újságok, és szerintem szeretné úgy manipulálni önt, hogy
valami módon szót emeljen majd az érdekében. Most már jó ideje azon
igyekszik, hogy elkerüljön a Broadmoorból, vissza a börtönbe.

– Én azt hittem, kétségbeesetten próbált ide átkerülni.



– Valaha valóban így volt – bólintott dr. Bijral. – Mint valószínűleg tudja,
a nagy figyelmet keltő szexuális bűnözők általában elég veszélyeztetettek a
börtönökben. Talán látta is az újságokban, egy rab majdnem kiszúrta egyszer
a szemét egy kanál kihegyezett nyelével. Dennis már akkor a Broadmoorba
akart kerülni, amikor először elítélték, de akkor nem volt indokolt, hogy
felvegyük a kórházba. A pszichopátia magában nem gyógyítható.

– Akkor mi változott?
– A börtönben különlegesen nehéznek bizonyult fogva tartani. Sikerült

rávennie egy Asperger-szindrómás fiatalkorút, hogy ölje meg magát. Ezért
magánzárkába került. Végül majdnem egy évig ott is tartották. Éjszakánként
aztán elkezdte eljátszani, amik a Liverpool Road-i alagsorában történtek,
ordított egész éjjel, a saját szerepét meg a női hangokat is eljátszotta. Az őrök
sem bírták elviselni, nemhogy a rabok. Tizenegy hónapnyi magánzárka után
öngyilkos hajlamot kezdett mutatni. Először éhségsztrájkba fogott. Aztán
megpróbálta a fogával szétharapni a csuklóját, a falhoz verte a fejét.
Felmérték az állapotát, megállapították, hogy pszichotikus, és áthelyezték ide.
De amikor már itt volt néhány hónapja, azt kezdte állítani, hogy a tüneteket
csak szimulálta, és ez tökéletesen rá vall. Senki sem lehet okosabb nála.
Valójában azonban nagyon rossz állapotban volt, amikor hozzánk került, sok-
sok hónapnyi gyógyszeres kezelés és terápia kellett, hogy már ne próbáljon
ártani magának, és ne akarjon öngyilkos lenni.

– Most pedig ki akar innen kerülni?
– Amikor eleget javult hozzá az állapota, hogy rendesen fel tudja mérni a

börtön és a kórház közti különbséget, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk,
hogy eléggé csalódott volt. A Belmarshban több szabadságot élvezett. Ott
sokat írt és rajzolt, mielőtt rosszabbodni kezdett volna az állapota. Olvastam
az önéletrajzát, amin dolgozott, amikor ideszállították. Igen hasznosnak
bizonyult az állapota felméréséhez. Nagyon jól ír, ahhoz képest, hogy alig járt
iskolába, de… – Dr. Bijral itt összefűzte az ujjait, és Strike-nak egy másik
orvos jutott róla eszébe, aki a csapatmunkáról beszélve fügés sütit evett. –
Tudja, a terápiás folyamatnak általában fontos része meggyőzni a
pácienseket, hogy beszéljenek a bűneikről. Igyekszünk utat találni a
felelősségérzethez, a megbánáshoz, csakhogy Dennis nem érez megbánást.
Még mindig izgatja, ha arra gondol, mit tett azokkal a nőkkel, és élvezi, ha
beszélhet vagy írhat róla. Régebben rajzolt is jeleneteket az alagsori
történésekből, gyakorlatilag saját magának készített velük kemény
pornográfiát. Szóval amikor ide került, elkoboztuk az összes író- és



rajzeszközt tőle. Dennis minket hibáztat a megromlott mentális képességei
miatt, bár valójában nagyon is éles az elméje ahhoz képest, hogy hetvenhét
éves. Minden páciens más, és Dennist szigorú büntetés-jutalom rendszer
segítségével kezeljük. De szokatlan jutalmakat választ. Szeret sakkozni, a
Belmarshban megtanult, így időnként játszunk vele egy menetet. És szereti a
keresztrejtvényeket és logikai játékokat is. Ha jól viseli magát, ilyeneket is
kaphat. De nem szabad azt gondolnia, hogy minden betegünk ilyen! – tette
hozzá nyomatékosan. – A mentális betegek elsöprő többsége a legkevésbé
sem erőszakos, mint azt nyilván ön is tudja. És olyanok is vannak, akiket
elbocsátunk a Broadmoorból, vannak, akik jobban lesznek. Az emberek
viselkedése változhat, ha kellően motiváltak, ha megfelelő segítséget kapnak.
A mi célunk mindig a felépülés. Lehet gyűlölni a bűnt, és mégis
együttérzéssel tekinteni az elkövetőjére. Az itt ápoltak közül nagyon sokakat
rémisztő módon bántalmaztak gyerekkorukban. Dennis gyerekkora maga volt
a pokol, bár persze vannak mások is, akik hasonlóan pokoli körülmények
közt nevelkedtek, és mégsem tettek semmi olyasmit, mint Dennis. Egyébként
volt is egy korábbi betegünk, aki…

Kopogtak az ajtón, és egy vidám arcú szőke ápolónő dugta be a fejét.
– Dennis készen áll a szobában, Ranbir! – mondta, és visszahúzódott.
– Akkor menjünk is! – állt fel dr. Bijral. – Én is jelen leszek a

beszélgetésnél, és Dennis elsődleges ápolója is.
Az ápolónő, aki az előbb tudtukra adta, hogy Dennis készen áll, Strike és a

pszichiáter oldalán sétált végig még néhány folyosón. Itt már olyanok voltak
az ajtók, hogy mindig kulccsal kellett kinyitni-bezárni őket. Egy harmadik
bezárt ajtó mögött Strike egy Nike melegítőnadrágos, kövér férfit látott a
folyosón csoszogni, egy-egy ápolóval az oldalán, akik keményen a háta mögé
csavarták a karjait. A páciens üveges tekintettel meredt Strike-ra, ahogy a trió
elhaladt mellettük.

Végül a kis csapat egy elhagyatott nyitott terű részhez ért, ahol fotelek és
egy kikapcsolt tévé is volt. Strike eredetileg azt gondolta, a szőke hölgy
Creed ápolója, de tévedett. Egy mindkét karján kitetovált, előreugró,
szögletes állú, megtermett férfi lépett hozzájuk, őt mutatták be úgy, mint
„Marvin, Dennis elsődleges ápolója”. A szőke ápolónő rámosolygott Strike-
ra, sok szerencsét kívánt, és távozott.

– Akkor menjünk! – mondta ismét dr. Bijral, Marvin pedig kinyitott egy
ajtót. Puritán tárgyalóterem volt egyetlen ablakkal, a falon fehér táblával.

Egy alacsony, túlsúlyos, szemüveges férfi ült bent farmerben és fekete



pulóverben. Az álla alatt hármas toka lógott, a hasa pedig akkora volt, hogy
jó fél méternél nem is tudott közelebb húzódni a műanyag borítású asztalhoz,
amelynél ült. Ha egy buszmegállóban találkozik vele az ember, Dennis Creed
átlagos öregembernek tűnt volna – kicsit talán ápolatlan, és a világosszürke
hajára is ráfért volna egy igazítás.

(Ez az ember forró vasalót nyomott Jackie Aylett, a titkárnő, csupasz
mellére. A fodrász Susan Meyernek letépte a körmöt minden kéz- és
lábujjáról. Az ingatlanközvetítő Noreen Sturrock szemgolyóit úgy vágta ki,
hogy a nő még élt a radiátorhoz kötözve.)

– Dennis, az úr Cormoran Strike – szólalt meg dr. Bijral, és leült egy
székre a fal mellett. Marvin megállt mellette, két tetovált karját a mellkasán
összefűzve.

– Jó napot, Dennis – köszönt Strike, és leült vele szemben.
– Jó napot, Cormoran – üdvözölte Creed. Monoton hangjában még mindig

ott volt az eredeti munkásosztálybeli, kelet-londoni kiejtése.
A napfény mint valami ragyogó üvegtábla sütött be az asztalra közöttük,

felvillantva Creed összemaszatolt drótkeretes szemüvegét és a levegőben
lebegő porszemeket is. A koszos lencsék mögött Strike olyan halványszürke
szemeket látott, hogy szinte lehetetlen volt a szemfehérjétől
megkülönböztetni, a hatalmas pupillákat mintha csakis fehér vette volna
körbe. Így közelebbről már látta a cikcakkos sebhelyet is Creed halántékától
az orráig, ami odaért a bal alsó szemhéjához is – annak a támadásnak az
emléke, amelyben majdnem elveszítette a bal szemét. A sápatag, kövér kezek
reszkettek kicsit az asztalon, a kissé nyitva maradt száj széle is remegett.
Nyilván a gyógyszerei mellékhatása, gondolta Strike.

– Kinek dolgozik? – kérdezte Creed.
– Gondolom, azt ki fogja tudni találni a kérdéseimből – felelt Strike.
– Akkor meg miért nem mondja meg? – nézett rá Creed, majd amikor nem

kapott választ, folytatta: – Ez a nárcizmus jele ám, tudja, visszatartani az
információt, hogy érezze a hatalmát.

Strike elmosolyodott.
– Nem arról van szó, hogy hatalmat akarnék érezni. Csak tudom, mi az a

királycsel.
Creed visszatolta az orrán lecsúszott szemüvegét.
– Mondták, hogy sakkozom, mi?
– Aha.
– Maga játszik?



– Rosszul.
– Szóval hogy jön a királycsel ehhez a helyzethez?
– A maga nyitólépése ránézésre könnyű utat enged a királyához. Azzal

kecsegtet, hogy egyenesen rátérhetünk az eltűnt nőre, aki után nyomozok.
– De azt gondolja, ez csak csel?
– Lehet.
Rövid szünet állt be. Aztán Creed megint megszólalt:
– Akkor elmondom magának, szerintem ki küldte, jó?
– Mondja csak.
– Margot Bamborough lánya – mondta Dennis Creed, és nagyon figyelte

Strike reakcióját. – A férje már rég feladta, de a lánya, az most olyan
negyvenvalahány éves lehet, és gondolom, jól megy neki. Akárki is fogadta
fel magát, van pénze. Maga nem olcsó. Elolvastam magáról mindent az
újságokban. A második lehetőség – folytatta, amikor Strike semmit sem
reagált – a vén Brian Tucker. Ő mindig előkerül néhány évente, és hülyét
csinál magából. Csakhogy Brian csóró… vagy összekunyerált valamennyit az
interneten? Felment a netre, és nyavalygott a szomorú történetével egyet,
hogy küldjön pénzt a sok szerencsétlen? De szerintem ha ezt csinálta volna,
azt is megírták volna az újságok.

– Maga sokat nézi az internetet? – kérdezte Strike.
– Itt nem lehet – válaszolt Creed. – Minek vesztegeti az idejét? Csak

negyvenöt percünk van! Kérdezzen valamit!
– Ez az előbbi is egy kérdés volt.
– Miért nem mondja meg, melyik úgynevezett „áldozatom” érdekli?
– „Úgynevezett” áldozata?
– Önkényes címkék! – válaszolta Creed. – „Áldozat!” „Beteg!” Ezt itt

sajnálni kell… amazt meg be kell zárni. Nem lehet, hogy azok a nők, akiket
megöltem, voltak az igazi betegek, és én vagyok az igazi áldozat?

– Újfajta nézőpont – mondta Strike.
– Igen, nos, jót tesz az embereknek, ha újfajta nézőpontokkal találkoznak –

vágta rá Creed, és megint feljebb tolta a szemüvegét az orrán. – Felébreszti
őket, már ha képesek arra.

– Mit gondol, miből gyógyította ki azokat a nőket?
– Az élet betegségéből? Diagnózis: élet. Gyógyíthatatlan. „Ne sajnáld az

elesetteket! Én sosem ismertem őket. Nem értük jöttem. Nem vigasztalok:
utálom a vigasztaltakat és a vigasztalókat…”

(Ez az ember felvágta Geraldine Christie, az iskolás lány szája sarkait,



aztán lefényképezte, ahogy zokog és sikítozik, utána pedig, mint a
tárgyaláson a szüleinek elmondta, elvágta a torkát, mert túl nagy zajt csapott.)

– „…Egyedüli és hódító vagyok. Nem tartozom a rabszolgák közé, akik
elpusztulnak.” Tudja, ki mondta ezt?

– Aleister Crowley – felelte Strike.
– Szokatlan olvasmány – nézett rá Creed – a brit hadsereg kitüntetett

katonájának!
– Á, mi titokban mind sátánisták vagyunk a seregben – mosolygott rá

Strike.
– Most azt hiszi, viccel – folytatta Creed, és hirtelen megkomolyodott az

arckifejezése. – De maga öl, erre kitüntetik és hősnek nevezik. Én ölök, erre
gonosznak neveznek, és bezárnak örökre. Önkényes kategóriák. Tudja, mi
van itt a szomszédban?

– A Sandhurst – válaszolt Strike.
– A Sandhurst – ismételte Creed, mintha Strike nem mondott volna

semmit. – Két intézmény gyilkosoknak, egymás mellett, az egyikben
felkészítik őket, a másikban kikészítik. Magyarázza el nekem, miért
erkölcsösebb dolog kis barna bőrű gyerekeket ölni Tony Blair parancsára,
mint amit én csináltam! Én olyan vagyok, amilyen. Agyi kísérletek is
mutatják, tanulmányozták már az ilyeneket, mint én. Így vagyunk beállítva.
Miért gonoszabb dolog azért ölni, mert az ember erre érez késztetést, mert ez
a természete, mint felrobbantani szegény barna embereket, mert kell az
olajuk? Ha jól megnézzük, én vagyok az ártatlanabb, de mégis engem
hizlalnak fel, gyógyszereznek be, mint valami disznót, maga meg kapja az
állami nyugdíjat.

– Érdekes gondolatmenet – bólintott Strike. – Ezek szerint nem tudta
irányítani, mit csinál?

– Irányítani! – ismételte gúnyosan Creed, és a fejét rázta. – Ez is csak azt
mutatja, maga mennyire eltávolodott… nem is tudom elmondani úgy, hogy
egy magafajta is megértse. „Ez – íme ez az én utam, merre van a tied? Így
felelek azoknak, a kik tőlem „az” utat tudakolják. „Az” út tudniillik –
nincs!”{21} Tudja, ki mondta ezt?

– Nekem Nietzschének hangzik – mondta Strike.
– Nietzsche! – torkolta le ismét Creed. – Nyilván. A Belmarshban sokat

olvastam, még mielőtt úgy teletömtek volna mindenféle gyógyszerrel, hogy
annyira sem tudok odafigyelni, hogy egy mondatot végigolvassak. Most meg
már cukorbeteg is vagyok, tudta? – folytatta Creed. – Bizony. Kórházban



kialakult diabétesz. Fogtak egy vékony, jó karban lévő embert, és felhizlaltak
ezekkel a gyógyszerekkel, amelyekre nincs is szükség, meg a moslékkal, amit
itt etetnek velünk. Nyolcszáz úgynevezett orvos szívja itt a vérünket! Az kell
nekik, hogy betegek legyünk, merthogy belőlünk élnek. Morlockok! Ismeri
ezt a szót?

– Kitalált lények – bólintott Strike. – Az Idő…
– Nyilván, persze – mondta megint Creed, és úgy tűnt, bosszantja, hogy

Strike érti a hivatkozásait. – H. G. Wells. Primitív lények, a magasan fejlett
faj egyedeire vadásznak, akik meg nem is tudják, hogy tápláléknak tenyésztik
őket. Csakhogy én rájöttem, én tudom, mi folyik itt!

– Akkor magát egy eloinak tartja? – kérdezte Strike.
– Az az érdekes az eloikban – felelte Creed –, hogy egyáltalán nincsen

lelkiismeretük. A magasabb rendű faj intellektuális, kifinomult, úgynevezett
lelkiismeret nélküli… ezt mind tárgyaltam a könyvemben, amit elkezdtem
írni, mielőtt elvették volna. Wells műve csak felszínes allegória volt, de ő is
az igazság felé tapogatózott… Amit én írtam, az részben önéletrajz, részben
tudományos értekezés… de elvették, elkobozták a kéziratot.
Felbecsülhetetlen értékű forrás lehetne, de nem, mivel az enyém, ezért meg
kell semmisíteni! 140-es IQ-m van, de azt akarják, legyen csak olyan renyhe
az agyam is, mint a testem.

– Nekem nagyon is élénknek tűnik. Milyen gyógyszereket kap?
– Nem kéne gyógyszereket kapnom egyáltalán! Asszertív rehabilitációra

lenne szükségem, de nem hagyják, hogy a súlyos függőségtől
megszabaduljak! A kis skizofrének amott szabadon rohangálhatnak a
műhelyben késekkel, nekem meg egy ceruzát sem adnak. Amikor ide
kerültem, azt hittem, intelligens emberek közé jövök… Bármelyik gyerek, aki
meg tudja tanulni a hetes szorzótáblát, lehet orvos, az egész csak magolás és
dogma. A páciensnek elvileg partnernek kellene lennie ebben a terápiás
folyamatban, én pedig azt mondom, elég jól vagyok ahhoz, hogy
visszamenjek a börtönbe.

– Hát nekem teljesen épeszűnek tűnik – erősítette meg Strike.
– Köszönöm – mondta Creed, aki egészen kipirult. – Köszönöm! Maga

intelligens ember, úgy tűnik. Gondoltam is előre. Ezért egyeztem ebbe bele.
– De még mindig gyógyszereket szed…
– Tudok én mindent a gyógyszereikről, és azt is, hogy túl sokat adnak. Én

sokkal jobban meg tudnám mondani, milyen gyógyszerekre van szükségem,
mint ezek itt!



– Honnan tud ennyit ezekről a dolgokról? – érdeklődött Strike.
– Nyilvánvaló, egyszerű dolog – felelte Creed nagyívű gesztussal. – Saját

magamat használtam kísérleti nyúlnak, kidolgoztam a saját standard
tesztjeimet. Mennyire tudok járni 20 milligramm után, 30 milligramm után…
jegyzeteltem, mekkora zavarodottságot okoznak, mennyire álmosítóak,
milyen különbségek vannak a mellékhatásokban…

– Milyen gyógyszerekkel kísérletezett? – kérdezett tovább Strike.
– Amobarbitállal, pentobarbitállal, fenobarbitállal – sorolta Creed a ’70-es

évek elejének barbiturátkészítményeit, amelyeket mostanra jórészt más
gyógyszerek váltottak fel.

– Könnyen hozzá lehetett jutni az utcán?
– Utcán csak alkalmanként vettem, megvoltak a forrásaim, amelyek sosem

kerültek a nagy nyilvánosság elé…
Azzal belekezdett egy kacskaringós elbeszélésbe, amelyet történetnek

nemigen lehetett volna nevezni, mert túlságosan szakadozott volt ahhoz, teli
titokzatos célzásokkal, érthetetlen utalásokkal. A lényege, úgy tűnt, az, hogy
a ’60-as, ’70-es években Creed számos meg nem nevezett, de nagy hatalmú
emberrel dolgozott együtt, és hogy a vényköteles gyógyszerekhez való
korlátlan hozzáférése csak mellékes előnye volt vagy annak, hogy
együttműködött gengszterekkel, vagy annak, hogy a hatóságoknak kémkedett
utánuk. Utalt rá, hogy beszervezték a biztonsági szolgálatok, beszélt amerikai
utakról, amelyekre semmilyen bizonyíték nem volt, barbiturátfüggő
politikusokról és hírességekről, és arról, milyen veszélyes vágy él mindenféle
és -fajta emberben, hogy mindenféle szerek segítségével küzdjenek meg a
világ kegyetlen valóságával – ezt a hajlamot és kísértést Dennis Creed persze
mindig is megvetette, és sikeresen ellenállt neki.

Strike úgy sejtette, ezeknek a hamis emlékeknek az a célja, hogy
kielégítsék Creed telhetetlen státuszvágyát. A szigorúan őrzött börtönökben
és elmegyógyintézetekben töltött évtizedek során megtanulta, hogy a
szexuális erőszakot, a kínzást majdnem annyira megvetendőnek tartják bent
is, mint kint. Lehet, hogy a bűntettei felidézésével ő szexuális kielégüléshez
jut, de másokból csakis megvetést vált ki. A képzeletbeli félig kém, félig
gengszter élettörténet nélkül a 140-es IQ-val rendelkező Creed csak egy
vegytisztító szállítója lett volna, egy szexuális bűnöző, aki marokszámra vette
a nyugtatót az utcai dílerektől, azok meg kihasználták, majd elárulták őt.

– …és látta azt a sok biztonsági intézkedést körülöttem, a tárgyalás alatt?
Nos, más erők is beleszóltak a játékba, csak annyit mondok…



Creed körül a bíróságra be- és kimenet is folytonos rendőrségi kordon állt,
mert a tömeg darabokra akarta tépni. Kiszivárogtak a részletek a
kínzókamrájáról: a rendőrök megtalálták a vasalót és a fogókat, a
szájgolyókat, korbácsokat és fényképeket, amelyeket az élő és halott
áldozatairól készített, és Andrea Hooton bomlásnak indult fejét és kezeit is a
fürdőszobai mosdóban. De a kép, amelyet Creed most festett magáról Strike-
nak, a gyilkosságot valami mellékessé változtatta a sokkal nagyobb
presztízsű alvilági élete mellett; mintha csak hobbi lett volna, amivel
valamiért nem hagyja békén a nagyközönség, amikor pedig oly sok fontosabb
dologról is lehetne beszélni, és csodálni őt miattuk.

– …mert csak imádják csorgatni a nyálukat a mocskos kis mindenfélén,
ami izgatja őket, így nyilvánulnak meg a saját elfogadhatatlan késztetéseik –
mondta épp Creed. – Lehettem volna én is orvos, valószínűleg annak kellett
volna mennem…

(Ez az ember olajat öntött a menzán dolgozó Vera Kenny fejére, aztán
meggyújtotta a haját, és fényképeket készített róla, ahogy égett, a szájában
egy golyó alakú pöcökkel. A munkanélküli Gail Wrightmannak kivágta a
nyelvét. Susan Meyert, a fodrászlányt, úgy ölte meg, hogy többször is
rátaposott a fejére.)

– Akkor sosem ölt meg senkit túladagolással? – kérdezte Strike.
– Sokkal nagyobb szakértelem kell ahhoz, hogy az ember összezavarja

őket, de azért még álljanak a lábukon. Bármilyen marha le tud nyomni
valakinek a torkán egy halálos adag gyógyszert. De a másik, ahhoz tudás kell,
tapasztalat! Innen tudom azt is, hogy itt túl sokat adnak nekem, mert hát
értem a mellékhatásokat.

– Mit adott a nőknek az alagsorban?
– Sosem gyógyszereztem be egy nőt, ha már haza tudtam vinni. Ha már

bent volt, voltak más módszereim, hogy elhallgattassam.
(Andrea Hooton száját például még akkor bevarrta, amikor még élt, a cérna

nyomait megtalálták a rothadó fejen.)
A pszichiáter az órájára pillantott.
– Na és ha egy nő már eleve részeg volt? – érdeklődött tovább Strike. –

Mint Gail Wrightman. Őt egy bárban szedte össze, nem? Nem állt fent a
túladagolás veszélye, ha még az alkoholra ráadásul adott neki valamit?

– Intelligens kérdés! – nézett fel Creed, és óriási pupilláival szinte beitta
Strike képét. – Általában egységre pontosan meg tudom mondani, mennyit
ivott egy nő. Gail egyedül volt, duzzogott. Valami pasas felültette…



Creed nem árult el semmit, ez nem volt titok. Ezt már bevallotta a
bíróságon, ahol nagy élvezettel sorolta a tényeket, és figyelte az áldozatok
rokonainak reakcióit. A padlódeszkák alatt talált fényképek Gailről,
Andreáról, Susanról, Veráról, Noreenről, Jackie-ről és Geraldine-ről –
megkötözve, összeégetve, megszurkálva, élve és feldarabolva, megcsonkított,
néha fejetlen holttestük pornográf pózokba beállítva; ezek egyértelművé
tették a bűnösségét mindenféle vallomás nélkül is, de ő mégis ragaszkodott a
teljes tárgyaláshoz, ahol őrültségre hivatkozva bűnösnek vallotta magát.

– …parókában, egy kis rúzzsal… akkor ártalmatlannak hisznek, furának…
talán homokosnak. Egy-két percet beszéltem vele egy kis sötét sarokban. Az
ember úgy tesz, mintha érdekelné… Egy kis Nembutal az italába… tényleg
csak icipici – mesélte tovább Creed, és alig néhány millimétert mutatott
remegő ujjaival. – A Nembutal és az alkohol potenciálisan veszélyes, ha az
ember nem tudja, mit csinál, de hát én nyilván tudtam… Szóval azt mondom
neki: „hát, most mennem kell, kedveském, vigyázz magadra!” „Vigyázz
magadra!” Az mindig bejött. – Creed vinnyogó, elváltoztatott hangon
utánozta Gailt: – „Jaaaj, ne menj még, igyunk még egyet!” „Nem, drágám,
aludnom kell, hogy szép legyek!” Ezzel bizonyítja az ember, hogy nem
veszélyes. Úgy tesz, mintha menni akarna, vagy tényleg el is indul. És akkor,
amikor visszahívják, vagy tíz perccel később újra találkoznak vele, amikor
már megint szarul érzik magukat… akkor megkönnyebbülnek, mert hát ez
egy kedves ember, nem bánt… Ez mind benne volt a könyvemben, hogy
milyen módokon kaptam el őket. Hasznos lehet nőknek, ha nem akarnak
bajba kerülni, azt gondolná az ember, hogy elolvashassák, hogy dolgozik egy
nagyon hatékony gyilkos, de hát a hatóságok nem engedik kiadni, és ez
felveti a kérdést, hogy csak nem örülnek is neki, ha a ribancokat valaki
kisöpri az utcáról? Lehet, hogy örülnek. Miért vannak egyáltalán ilyenek,
mint én, Cormoran? Miért hagyta ezt az evolúció? Mivel az ember olyan
nagyon fejlett lény, csak a fajon belüli ragadozók ritkíthatják az állományt.
Kigyomlálják a gyengéket, az erkölcsileg romlottakat. Jó dolog, hogy a
degenerált, részeges nők nem szaporodnak. Ez egyszerű tény, egyszerű tény!
– jelentette ki Dennis Creed. – Aztán lehúzom a kocsi ablakát. „Elvigyelek,
drágám?” Tántorog ott mindenfelé! Még örül is nekem. Beszáll a furgonba
gond nélkül, még hálás is, hogy leülhet… Mondtam is mindig Gailnek,
amikor már lent volt az alagsorban: „Inkább a mosdóba kellett volna
elmenned, te mocskos kis ribanc, mi? Fogadok, olyan vagy, aki hugyozik
akár az utcán is! Mocskos, mocskos egy szokás”… De miért érdekli ennyire a



gyógyszeradagolás?
Hirtelen elapadt az eddigi szóáradat. Creed üres, szürke-fekete szeme

jobbra-balra villant Strike két szeme között.
– Most azt gondolja, dr. Bamborough túl okos volt ahhoz, hogy az ilyenek,

mint én, begyógyszerezhessék, ugye?
– Az orvosok is elkövethetnek hibákat, mint bárki más – felelte Strike. –

Noreen Sturrockkal egy buszon találkozott, ugye?
Creed jó néhány másodpercig tanulmányozta Strike-ot, mintha valamilyen

következtetést akarna levonni.
– Buszok, hmm, mi? Milyen gyakran is utazott Margot Bamborough

busszal?
– Azt gondolnám, jó gyakran – mondta Strike.
– És elfogadott volna egy doboz kólát egy idegentől?
– Mert Noreennek azt adott, ugye? És a kóla teli volt fenobarbitállal?
– Aha. Már jóformán aludt is, mire az én megállómhoz értünk. Mondtam

neki: „Elfelejtettél leszállni, drága! Na gyere, elkísérlek egy taxiállomáshoz!”
Lehoztam a buszról, a derekát átölelve. Nem volt egy nagydarab lány ez a
Noreen. Ez volt az egyik legkönnyebb.

– A dózist a testsúlyhoz igazította?
Újabb rövid szünet következett.
– Buszok és üdítős dobozok, meg a dózis testsúlyhoz igazítása? Tudja mit,

Cormoran? Kezdem azt hinni, a második tippem volt a helyes. Maga a kis
Louise Tucker miatt van itt.

– Nem – felelte kis sóhajjal Strike, és hátradőlt a székén. – Ami azt illeti,
elsőre eltalálta. Margot Bamborough lánya fogadott fel.

Most már hosszabb csend következett, közben a pszichiáter ismét az
órájára pillantott. Strike tudta, hogy már majdnem letelt az ideje, és úgy
gondolta, ezt Creed is pontosan tudja.

– Vissza akarok menni a Belmarshba, Cormoran – szólalt meg Creed, és
most, hogy Strike hátradőlt, ő előrehajolt. – Be akarom fejezni a könyvemet.
Épelméjű vagyok, ezt maga is tudja, az előbb mondta. Nem vagyok beteg. Az
adófizetőknek ötször annyi pénzébe kerül itt tartani engem, mint a börtönben.
Vajon a brit közvélemény hol szeretne tudni engem, hm?

– Ó, ők inkább a börtönben – felelte Strike.
– Nos, én pedig egyetértek velük – bólogatott Creed. – Egyet ám.
Oldalra pillantott, dr. Bijralra, akin már látszott, hogy mindjárt lezárja a

beszélgetést.



– Épelméjű vagyok, és ha úgy bánnak velem, úgy is viselkedem – tette
még hozzá Creed.

És még előrébb hajolt.
– Én öltem meg Louise Tuckert – mondta lágy hangon, és Strike a szeme

sarkából látta, hogy a pszichiáter és az ápoló is döbbenten megdermednek. –
Egy utcasarkon szedtem fel a furgonnal, 1972 novemberében. Jéghideg
éjszaka volt. Haza akart menni, és nem volt pénze. Nem tudtam ellenállni,
Cormoran! – Creed hatalmas, fekete pupillái Strike szemébe mélyedtek. – Kis
iskolás lány, egyenruhában! Nincs férfi, aki kibírta volna! Hirtelen ötlet
volt… minden terv nélkül… semmi paróka, semmi begyógyszerezett kóla,
semmi…

– Miért nem találták semmi nyomát az alagsorban? – szegezte neki Strike.
– De találták. Eltettem a nyakláncát. De őt magát nem is vittem le, érti

már? Bizonyítékot akar? Adok én. A mostohaanyját „Karom”-nak hívta.
Mondja meg Tuckernek, hogy ezt tőle tudom, jó? Mert csevegtünk öt percig,
hogy mennyire elege van az otthoni helyzetből, akkor tűnt fel neki, hogy
rossz felé megyünk. Akkor kiabálni kezdett és verni az ablakot. Befordultam
egy sötét parkolóba – mesélte tovább halkan Creed. – A kezemmel befogtam
a száját, hátraráncigáltam a furgonba, megbasztam és megfojtottam. Jó lett
volna megtartani tovább is, de hát hangos volt, túl hangos. Ostobaság volt, de
nem tudtam ellenállni, Cormoran! Semmi terv… na de iskolai egyenruha!
Csakhogy másnap dolgoznom kellett, ki kellett üríteni a furgont. Vissza
akartam vinni a hullát az alagsorba, de a vén Vi Cooper még bőven fent volt,
amikor visszaértem a Liverpool Roadra. Ki is nézett a fenti ablakból, amikor
a ház előtt hajtottam el, úgyhogy meg sem álltam. Később azt mondtam neki,
hogy csak képzelte. A vén ribanc direkt fennmaradt akkoriban, hogy tudja,
mikor érek haza. Általában begyógyszereztem, ha elindultam vadászni, de hát
ez egy ilyen hirtelen öröm volt…

– Mit csinált a holttesttel? – kérdezte Strike.
– Á! – dőlt hátra most a székén Creed. Nedvesen csillogó ajkai egymásra

csúsztak, hatalmasra nőtt a fekete pupillája. – Azt hiszem, át kell kerülnöm a
Belmarshba, mielőtt azt is elmondanám bárkinek. Menjen, és mondja el az
újságoknak, hogy úgy döntöttem, bevallom, hogy én öltem meg Louise-t, és
hogy épelméjű vagyok, a Belmarshban a helyem, és ha áthelyeznek,
elmondom a vén Brian Tuckernek, hová tettem a kislányát. Mondja meg a
hatóságoknak, ez az ajánlatom… És sose lehet tudni, talán Margot
Bamborough-ról is kedvem kerekedik beszélni, ha kijutok innen. Ha kimegy



ez a sok gyógyszer a szervezetemből, hátha több mindenre emlékszem majd.
– Összevissza beszél – mondta Strike, és dühös arccal felállt. – Ezt én nem

adom tovább!
– Ne csinálja ezt, csak azért, mert nem őmiatta jött! – felelte Creed, és

lassan elmosolyodott. – Maga olyan igazi nárcisztikusnak tűnik nekem,
Cormoran.

– Mehetünk – szólt oda dr. Bijralnak Strike.
– Ne csinálja! – szólt utána Creed. – Hé!
Strike visszafordult felé.
– Jól van… adok egy kis segítséget, hogy hová tettem Louise hulláját, és

meglátjuk, tényleg olyan okos-e, mint amilyennek gondolja magát, jó?
Meglátjuk, maga vagy a rendőrség jön rá előbb. Ha megtalálják a hullát,
tudni fogják, hogy épelméjű vagyok, és készen állok Margot Bamborough-ról
is beszélni, már ha áthelyeznek oda, ahová én akarom. És ha senki nem jön
rá, mit jelent, valakinek vissza kell jönnie beszélni velem, nem? Talán épp
magának. Sakkozhatnánk még egy kis segítségért cserébe, Cormoran.

Strike látta, hogy Creed most elképzeli, ahogy hetekig az újságok
címlapjain szerepel, és nyomok sorozatával vezeti orruknál fogva a
nyomozókat. Pszichológiai kínszenvedés Tuckeréknek, a közvélemény
befolyásolása, és talán Strike is ugrik majd egy szavára: egy szadista
legszebb álma.

– Akkor halljuk! – nézett le Creedre. – Mi az a segítség?
– Louise Tucker hulláját ugyanott találja, ahol az M54-et – mondta Creed,

és Strike rögtön tudta, hogy ezt jó előre kitalálta, és abban is biztos volt, hogy
ha azt mondta volna, hogy Tuckerék fogadták fel, akkor Margot-ról kapott
volna utalást. Creednek azt kellett hinnie, hogy nem adta meg Strike-nak,
amit az valójában akart. Neki kellett győznie.

– Jó – bólintott Strike. Dr. Bijralhoz fordult. – Mehetünk?
– Az M54, érti, Cormoran? – szólt utána Creed.
– Hallottam – felelte a nyomozó.
– Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni dr. Bamborough ügyében! –

folytatta Creed, és Strike hallotta is a hangjában az élvezetet a gondolatra,
hogy meghiúsította a szándékát.

Strike még egyszer, utoljára visszafordult, és már nem tett úgy, mintha
dühös lenne. Sőt, ő is elvigyorodott:

– Louise miatt jöttem, maga hülye fasz! Tudom, hogy Margot
Bamborough-val soha nem is találkozott. Őt egy sokkal ügyesebb gyilkos



ölte meg, mint amilyen maga valaha volt. És csak hogy tudja – tette még
hozzá, mialatt az ápoló már csörgött a kulcsaival, Creed petyhüdt, kövér
arcán pedig kétségbeesés terült el –, szerintem maga egy kibaszott őrült, és ha
bárki megkérdez, azt fogom mondani, hogy maradjon csak itt a
Broadmoorban, amíg meg nem rohad.
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A hölgynek arca előtted lebeg?
A küllem szép, de belsejét féreg ette meg.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Még majdnem egy óráig tárgyalták meg a beszélgetést dr. Bijrallal, és közben
a döbbent pszichiáter felhívta a Scotland Yardot is; Strike azzal az érzéssel
távozott a kórházból, hogy jóval több időt töltött itt, mint amennyit valójában
bent volt. Crowthorne, ez a közeli kis falu, ugyan nem esett neki útba vissza
London felé, de éhes volt, fel akarta hívni Robint, és erős késztetést érzett,
hogy mindennapi emberek közé menjen, akik csak úgy élik az életüket épp,
hogy ezzel űzze ki a fejéből az üres, visszhangos folyosók, a kulcscsörgés és
Dennis Creed hatalmasra tágult pupilláinak emlékét.

Leparkolt egy kocsma előtt, rágyújtott egy cigarettára, mert már vagy két
és fél órája majd megőrült érte; aztán visszakapcsolta a telefonját. Brian
Tucker máris kétszer kereste, de most nem őt hívta vissza, hanem Robin
számára nyomott rá. A lány a második csöngésre felvette.

– Mi történt?
Strike elmondta. Rövid csend következett, ahogy befejezte a mesélést.
– Mondja csak megint a segítséget! – kérte Robin. A hangja feszültnek

tűnt.
– „Ugyanott találja, ahol az M54-et.”
– Mármint az M54-est? Az autópályát?
– Arra is gondolhatott, de nem mondott -est.
– Az M54-es huszonvalahány mérföld hosszú!
– Tudom.
Strike kezdte érezni az egészet; diadalt kellett volna, de igazából csak

fáradt volt és feszült. Pittyegett a telefonja, és a kijelzőre pillantott.
– Na, Brian Tucker megint hív – mondta Robinnak.



– Mit fog neki mondani?
– Az igazat – sóhajtotta Strike, és kifújta a füstöt a letekert ablakon. – Dr.

Bijral már felhívta a Scotland Yardot. De az a baj, hogy ha ez a segítség nem
jelent semmit, vagy megfejthetetlen, akkor csak az van, hogy Tucker már
biztos benne, hogy Creed ölte meg a lányát, de sosem kapja vissza a
holttestét. Könnyen lehet, hogy Creed ezt a legvégső kínzásnak találta ki.

– Azért az valami, hogy beismerte, nem? – kérdezte Robin.
– Tucker már évtizedek óta meg van róla győződve, hogy Creed ölte meg.

Egy holttest nélküli vallomás csak sót szór a sebre. Creed nevet utoljára, mert
tudja, hol a holttest, de nem mondja meg… És maga hogy haladt a British
Libraryben?

– Ó! Jól – válaszolt Robin. – Néhány órája meg is találtam Joanna
Hammondot.

– És? – ült fel hirtelen Strike.
– Volt az arcán egy nagy szemölcs. A bal oldalon. A helyi újságban

megjelent egy kép az esküvőjéről, azon látszik is. Mindjárt átküldöm.
– Na és a szent…?
– Az a gyászjelentése hátulján lett volna. Ugyanabban a helyi újságban.
– Jézusom – nyögte ki Strike.
Most hosszabban hallgattak. Strike-nak megint pittyent a telefonja. Látta,

hogy megjött a kép Robintól.
Megnyitotta: egy pár állt előtte az esküvőjük napján, 1969-ben. A

homályos, fekete-fehér képen egy kapafogú, barna menyasszony mosolygott
boldogan, a haja csigás fürtökben, csipkés ruhája magas nyakú. A fátyla
tetején aprócska kalap ült, a bal arcán pedig nagy szemölcs volt látható.
Szőke férje mögötte tornyosult, és nem mosolygott. Alig néhány perce volt
nős, és máris úgy nézett ki, mint aki legszívesebben a baseballütő után
nyúlna.

– Schmidt rendszerében nem Nyilas volt – folytatta Robin, Strike pedig
megint a füléhez emelte a telefont. – Hanem Skorpió!

– És Talbot azt gondolta, hogy az jobban is illik rá, épp a szemölcs miatt –
sóhajtott Strike. – Végig kellett volna mennem újra az összes csillagjegy-
beazonosításon, amikor maga rájött erre a Schmidt-dologra. Talán hamarabb
eljutottunk volna ide.

– Mit akar kezdeni Douthwaite-tel?
– Felhívom – felelte Strike kis szünet után. – Most rögtön. Aztán

visszahívom magát.



Megkordult a gyomra, ahogy az Allardice panziót hívta Skegnessben,
aztán már be is köszönt Donna, Douthwaite felesége, ismerős bosszús skót
kiejtésével.

– Ó istenem – nyögte, amikor Strike bemutatkozott. – Mi van már megint?
– Semmi baj – hazudta Strike, és hallotta a háttérben a rádiót – Csak

ellenőrizni akartam egy-két apróságot.
– Steve! – kiabált Donna hátra a telefontól. – Ő az! Hogyhogy ki? Mégis

mit gondolsz, ki?
Strike lépteket hallott, aztán Douthwaite hangját. Félig mintha dühös lett

volna, félig rémült.
– Mit akar?
– El akarom mondani magának, szerintem mi történt, amikor maga utoljára

bent járt Margot Bamborough-nál – felelte Strike.
Két percig beszélt, és Douthwaite nem szólt közbe, bár Strike azért tudta,

hogy ott van, mert a háttérből hallotta a panzió távoli zajait. Amikor
befejezte, hogy rekonstruálta magában Douthwaite és Margot utolsó
találkozását, a férfi nem szólt, csak a rádióból üvöltött Calvin Harris „Blame”
című száma.

So blame it on the night… don’t blame it on me…{22}

– Nos? – kérdezte Strike.
Tudta, hogy Douthwaite nem akarja megerősíteni. Ez a pasas gyáva,

gyenge ember, aki elmenekül a gondjai elől. Megelőzhetett volna további
haláleseteket, ha lett volna bátorsága elmondani, amit tudott, de féltette a
bőrét, félt, hogy az újságolvasók szemében ő is bűnösnek tűnne, butának,
simlisnek. Így hát inkább elmenekült, de ettől csak rosszabb lett minden, és
rémálomba illő dolgok következtek, így azok elől is elmenekült. Jóformán
magának sem vallotta be, mitől fél, elterelte a figyelmét ivással, karaokével,
nőkkel. Most pedig Strike olyan rémes választás elé állította, ahol
tulajdonképpen nem is maradt választási lehetősége. Mint Violet Cooper,
Steve Douthwaite is arra számíthatott, hogy élete végéig szégyellheti magát a
közvélemény szigorú tekintete előtt. Mennyivel jobb lett volna, ha elmond
mindent Talbotnak negyven évvel ezelőtt, amikor Margot Bamborough
holttestét még gyorsan megtalálhatták volna, és a gyilkost bíróság elé
állíthatták volna, mielőtt másoknak is meg kell halniuk!

– Így volt? – kérdezte megint Strike.
– Igen – nyögte ki Douthwaite végül.
– Jó, nos, ha adhatok egy tanácsot, menjen most a feleségéhez, és mondja



el neki, mielőtt az újságból tudja meg. Ez elől nem fog tudni elbújni.
– A francba! – mondta halkan Douthwaite.
– Akkor találkozunk a bíróságon! – zárta rövidre Strike a beszélgetést,

letette, majd rögtön visszahívta Robint.
– Megerősítette!
– Cormoran! – szólt közbe Robin.
– Azt tanácsoltam neki, hogy mondja el Donnának…
– Cormoran! – ismételte Robin.
– Mi az?
– Azt hiszem, tudom, mi az az M54.
– De nem…
– …az autópálya? Nem. Az M54 egy gömbhalmaz…
– Egy micsoda?
– Egy gömb alakú csillaghalmaz.
– Csillag…? – Strike-nak összeszorult a gyomra. – Várjon csak…
– Figyeljen! – folytatta Robin. – Creed azt hiszi, nagyon okos, de elég egy

Google-keresés…
– Nincs internetük bent – vágott közbe Strike. – Nyafogott is, hogy…
– Na, az M54 egy csillaghalmaz a Nyilas csillagképben! – közölte Robin.
– Jaj, ne már megint az asztrológiát! – Strike lehunyta a szemét. – Robin…
– Figyeljen már ide! Azt mondta, „ugyanott találja, ahol az M54-et”, ugye?
– Igen, de…
– A Nyilas csillagképben! A Nyilasban!
– Igen, és…?
– Brian megmutatta a térképét, Strike! Dennis Creed rendszeresen járt az

islingtoni Nyilas Szállóban a ’70-es évek elején, amikor a tiszta ágyneműt
szállította ki nekik! És volt ott egy kút is, a hátsó udvarban. Be volt
deszkázva, és most már egy üvegház van ráépítve.

Az út túloldalán két vidám, hasonló sörhasú férfi ment be épp a kocsmába.
Strike jóformán nem is érzékelte őket. Még a kezében füstölgő cigarettába is
elfelejtett beleszívni.

– Gondolja végig! – folytatta Robin hangja a fülében. – Ott egy holttest
Creed furgonjában, amivel nem számolt, de az eppingi erdőbe nem viheti,
mert ott akkor még aktívan helyszíneltek. Épp akkor találták meg Vera
Kenny maradványait. Azt nem tudom, miért nem vitte haza az alagsorba…

– Én tudom! – szakította félbe Strike. – Az előbb mondta. Elhajtott a ház
előtt, és Vi Cooper még fent volt, nézett ki az ablakon.



– Aha… jó… szóval meg kell szabadulnia a holttesttől még munka előtt. A
Nyilas kertjében ismerte a járást, azt is tudta, hogy van hátsó kapu. A
furgonban voltak szerszámai, a kútról könnyedén lefeszegethette a deszkákat.
Cormoran, én egészen biztos vagyok benne, hogy a Nyilas Szálló régi
kútjában van!

Rövid szünet állt be, aztán az elfeledett cigarettáról Strike ölébe esett a
forró hamu.

– Appicsába…
Kipöccintette az ablakon a csikket, amiért elég csúnyán nézett rá egy skót

kockás bevásárlókocsival épp arra járó idős hölgy.
– Na jó, akkor a következőt fogjuk csinálni – közölte Robinnal. –

Felhívom Tuckert, és elmondom neki, mi történt, és a maga következtetését
is. Maga hívja fel George Laybornt, és mondja el neki a régi kutat a Nyilas
Szállónál. Minél hamarabb átkutatja a rendőrség, Tuckeréknek annál jobb,
különösen, ha kiszivárog, hogy Creed bevallotta.

– Jól van, azonnal hí…
– Várjon, még nem fejeztem be! – vágott közbe Strike. Közben lehunyta a

szemét, és a halántékát dörzsölve igyekezett átgondolni, mi mindent kell
most nagyon gyorsan megcsinálniuk. – Miután Laybornnal beszélt,
szeretném, ha felhívná Barclay-t, és megmondaná neki, hogy holnap reggel
magával közösen lesz dolga. Néhány órára hagyhatjuk most Miss Jones
barátját. Vagyis valószínűleg egész napra, ha az lesz, amire gondolok.

– Mi dolgunk lesz közösen Barclay-val? – kérdezte Robin.
– Hát nem egyértelmű? – nyitotta ki a szemét ismét Strike. – De nagyon

kevés az időnk, ha Douthwaite bárkinek beszél.
– Akkor Barclay meg én…
– Előkerítik Margot holttestét – mondta Strike. – Igen.
Hosszan hallgattak mindketten. Strike-nak megint kordult egyet a gyomra.

Most két fiatal nő ment be a kocsmába, valamin nevetgéltek, amit az egyik
mutatott a másiknak a telefonján.

– Tényleg azt hiszi, hogy ott van? – kérdezte Robin kissé megdöbbenve.
– Biztos vagyok benne – felelte Strike.
– És maga…?
– Én most felhívom Brian Tuckert, eszem egy kis sült krumplit, elintézem

a nemzetközi hívást… azt hiszem, három órával vannak előttünk, szóval nem
lesz gond… aztán visszamegyek az irodába. Késő délutánra visszaérek, és
mindent rendesen át tudunk beszélni.



– Jól van – nyugtázta Robin. – Sok szerencsét! – Azzal letette.
Strike egy pillanatig habozott, mielőtt visszahívta volna Brian Tuckert:

jobban szerette volna egy pinttel a kezében csinálni, de hát még vissza kellett
vezetnie Londonba, és ha letartóztatják ittas vezetésért Margot Bamborough
gyilkosa elfogásának előestéjén, az feleslegesen megbonyolítja a dolgokat.
Inkább csak rágyújtott egy második cigarettára, és nekikészült, hogy közölje
a gyászoló apával: negyvenkét évnyi várakozás után hamarosan eljön az idő,
és eltemetheti a lányát.
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… és végül a Halál,
borzongató szörnyűnek láttatik…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Olyan langyos reggel volt, hogy akár nyár is lehetett volna; de az Albemarle
Way végén álló telefonfülke mellett már elkezdtek sárgulni a platánfák
levelei. A kék-fehér foltos égből időnként még meleg is érkezett, ahogy a nap
ki-be surrant a felhők között, és Robin didergett is kicsit, pedig volt rajta egy
pulóver az esőkabátja alatt – mintha hideg szél fújt volna az Albemarle Way-
ről, erről a kis mellékutcáról, amely a szorosan egymás mellett álló, magas
épületek miatt folyamatosan árnyékban maradt.

Robin ott állt a telefonfülke mellett, ahol valaha, majdnem negyven évvel
ezelőtt Margot Bamborough gyilkosa várakozott és figyelt. Robin úgy
képzelte el, valami hasonlót érezhetett, mint most ő. Nyilván volt benne
félelem, és idegesség, és kétség is, hogy működhet-e egyáltalán a terve, és
rettegés is a kudarc következményeitől. De ettől a hasonló érzéstől Robin
egyáltalán nem érzett több megértést iránta. Az út túloldalán, a St. John’s
Gate régi kőboltozatára pillantva elképzelte, ahogy Margot Bamborough
kisétál ott azon az esős estén majd negyven éve, vagy talán tántorog kicsit,
furán kábának érzi magát, de nem tudja, miért… vagy rájött volna? Az is
lehet. Margot okos nő volt, és pontosan ezért kellett meghalnia…

A Clerkenwell Roadon nagy volt a forgalom, és nyüzsögtek a járókelők is.
Robin úgy érezte, végtelenül távol van tőlük. Akárki is ment el mellette, a
legkisebb fogalma sem lehetett róla, mit is fog hamarosan megkísérelni.
Milyen bizarrnak is gondolnák a ma reggeli feladatát, milyen
hátborzongatónak… a pánik borzongása futott végig a hátán.

Gondolj valami másra!
A Metro újságban reggel megjelent egy kép Charlotte Rossról



napszemüvegben, hosszú, sötét színű kabátban, ahogy egy mayfairi utcán
sétál a testvérével, Ameliával. Sem Charlotte férje, sem az ikreik nem
látszottak a képen, és a kép alatti rövid, semmitmondó szövegből Robin nem
tudott meg semmit, ami érdekelte volna.
 

Charlotte Campbellt látták tegnap délelőtti sétáján Londonban a
testvérével, Amelia Crichtonnal. Charlotte, aki a leendő croyi
vikomt, Jago felesége, csak nemrégiben hagyta el a kórházat,
miután hosszabb időt töltött a függőségek és mentális betegségek
kezelésére szakosodott, a gazdagok és híresek által igen kedvelt
Symonds House-ban.

Charlotte, aki annak idején szerepelt a Tatler „100
leggyönyörűbb londoni nő”-listájának élén is, azóta minden
pletykarovat kedvence, hogy tizennégy éves korában először
szökött el az iskolájából. Apja…

 
Gondolj valami másra, parancsolt rá magára Robin, és erejét megfeszítve
igyekezett más témát keresni.

Szeptember 20-a volt. Aki ma születik, annak Szűz a csillagjegye. Azon
tűnődött, meddig fog tartani, mire megszabadul attól a szokástól, hogy
rutinszerűen csillagjegyekhez köt minden dátumot. Eszébe jutott Matthew,
mert ő volt az a Szűz, akit a legjobban ismert. A csillagjegy szülöttei állítólag
okosak, rendszeretők és idegeskedők. Matthew egész biztosan rendszerető, és
okos is, a maga könyvből tanult módján… Felidézte, mit mondott Oonagh
Kennedy: „néha az az érzésem, minél okosabb valaki a könyvekkel, annál
hülyébb a szexszel”, és elgondolkodott, vajon Matthew most örül-e ennek a
terhességnek, amely szerinte véletlenül jött…

Gondolj valami másra!
Az órájára nézett. Hol van már Barclay? Az igaz, hogy Robin hamarabb

érkezett, és ha úgy vesszük, Barclay még nincs elkésve; de nem volt kedve
egyedül álldogálni itt, és egyre csak elterelni a figyelmét a gondolatról, hogy
mire is készülnek most.

Valaha Theo is pont itt állt, ahol most Robin, figyelte az autókat a
Clerkenwell Roadon – a sötét hajú Theo a csillár fülbevalóival és a fájós
hasával, várva az ezüstszínű furgont, hogy az majd felvegye. Miért nem
jelentkezett Theo később sem, miért nem érzett annyi hálát sem a nő iránt, aki
ilyen hirtelen is segített rajta, legalább hogy magát tisztázza a gyanú alól,



hogy Talbot ne rohangáljon egy fantom után: ez is kisebb rejtély maradt. De
persze ez azt feltételezi, hogy Theo egyáltalán hálás volt. Soha senki nem
tudhatja biztosan, mi történik egy orvos és a betege között, ez a gyóntatószék
világi megfelelője. Robin gondolatai épp Douthwaite felé siklottak, amikor
végre meglátta Barclay-t: a férfi egy nagy málhazsákot cipelve közeledett.
Ahogy odaért mellé, Robin már a szerszámok csörömpölését is hallotta a
zsákból.

– Van azér’ egy kis déjà vu-m most – állt meg mellette a skót. – Nem volt
má’ olyan, hogy együtt mentünk egy holttestet kiásni?

– Nem hinném, hogy ez ásásnak számít – felelte Robin.
– Van valami hír?
– Elment otthonról – mondta Robin. – Strike azt mondja, meg kell

várnunk, amíg visszajön.
– Abban mi van? – érdeklődött Barclay, és a fejével a szatyor felé intett

Robin kezében.
– Csokis keksz – válaszolt a lány.
– Megvesztegetésnek?
– Végül is.
– Na és Strike…?
– Még nem. De a helyszínen van. Azt akarja, hogy mi…
Robin megvárta, amíg egy iskolásoknak tűnő csoport elsétál mellettük,

hogy ne hallhassák, mit mond.
– …végezzünk előbb a dolgunkkal. Na és – váltott inkább témát, mert csak

akkor akart az előttük álló feladatra gondolni, amikor már feltétlenül
szükséges –, mit szól a népszavazás eredményéhez?

– Hát ja, de azér’ ne hitegesse magát naon – nézett rá sötét tekintettel
Barclay. – Ennek nem lesz itt vége. Az a hülye barom Cameron pont a nacik
kezére játszik. „Angolok szavazzanak angol törvényekre!”, egy nappal
azután, hogy Skócia a maradásra szavaz? A kibaszott nacionalizmust nem
még több kibaszott nacionalizmussal kell hatástalanítani! Jó lenne, ha nem
nyalná már így a Farage seggét… hű, ez a mi kis emberünk ott?

Robin körülnézett. Az Albemarle Way végén egy fura, dülöngélő léptekkel
járó ember körvonala tűnt fel, kezében két teli bevásárlószatyorral. Megállt
egy ajtó előtt, letette a szatyrokat, a kulcsával kinyitotta az ajtót, majd felvette
a szatyrokat, belépett, és eltűnt a szemük elől.

– Ő az – bólintott Robin, és mintha megremegett volna a gyomra. –
Menjünk!



Egymás mellett odasétáltak az utcán a sötétkék ajtóhoz.
– Benne hagyta a kulcsot! – mutatta Barclay.
Robin már épp megnyomta volna a csengőt, amikor kinyílt az ajtó, és

Samhain Athorn nézett ki rajta. Sápadt volt, hatalmas fülekkel és egérszürke
hajjal, és kicsit nyitva maradt a szája is. Egy Batman-jeles pulóvert viselt.

– Kint hagytam a kulcsot.
Kinyúlt, hogy kihúzza a zárból. Aztán ahogy becsukta volna az ajtót,

Barclay fürgén a résbe tolta a lábát.
– Ön Samhain, ugye? – kérdezte Robin mosolyogva. Samhain csak bámult

rá. – Mi Cormoran Strike barátai vagyunk. Önök sokat segítettek neki néhány
hónapja.

– El kell raknom a bevásárlást! – felelte Samhain. Megpróbálta becsukni az
ajtót, de Barclay lába megakadályozta.

– Bejöhetnénk? – folytatta Robin. – Csak egy kicsit? Szeretnénk beszélni
önnel és az édesanyjával. A múltkor is annyit segített, hogy mesélt
Cormorannak a nagybátyjáról, Tudorról…

– A bácsikám Tudor meghalt – felelte Samhain.
– Tudom. Sajnálom.
– A kórházban halt meg – tette hozzá Samhain.
– Tényleg? – nézett rá Robin.
– Az-apám-Gwilherm meg a híd alatt.
– Ez nagyon szomorú – mondta Robin. – Bejöhetnénk, csak egy pillanatra?

Cormoran azt kérte, hogy adjam át ezt – húzta elő a szatyrából a doboznyi
csokis kekszet. – A köszönete jeléül.

– Az mi az? – érdeklődött Samhain a szeme sarkából a dobozra sandítva.
– Csokis keksz.
Samhain elvette tőle a dobozt.
– Aha. Bejöhetnek – bólintott, aztán hátat fordított, és indult is fel a sötét

lépcsőn.
Robin vetett egy pillantást Barclay-ra, aztán Samhain nyomában belépett.

Hallotta, ahogy Sam becsukja az ajtót mögöttük, a szerszámok csörömpölését
a málhazsákjában. A lépcső meredek volt, keskeny és a napsütés után sötét is,
a fejük fölött lógó villanykörte sem világított. A lépcsőn felérve Robin egy
nyitott ajtón át ősz hajú nőt pillantott meg ugyanolyan nagy fülekkel, mint
Samhain. A nő épp a barna csempés konyhában törölgetett, Samhain pedig,
aki most háttal állt az anyjának, a celofánt hámozta le a csokis kekszes
dobozról.



Deborah megfordult, szépen befont ősz copfja hátracsúszott a vállán. Sötét
szemét most a két idegenre emelte.

– Jó napot, Mrs. Athorn – köszönt Robin a folyosón megállva.
– A szociális osztályról jöttek? – kérdezte lassan Deborah. – Mer’

felhívtam Clare-t…
– Tudunk mi is segíteni bármibe’, amibe’ Clare – felelte Barclay, mielőtt

Robin megszólalhatott volna. – Mi a gondja?
– Az alattunk, az egy szemét – jelentette ki Samhain, és közben buzgón

kotorászott a kekszes dobozban. Végül az aranyszínű fóliába csomagolt
kekszet húzta elő. – Ezek a legjobbak, a csillogósak, onnan lehet tudni!

– Megint panaszkodik a pasas önök alatt? – kérdezte Robin. Hirtelen olyan
izgalom öntötte el, hogy az szinte már a pánik határát súrolta.

– Megnézhetnénk, mi is a baja? – szólalt meg Barclay is. – Hogy hol
gondolja, hogy repedezik a plafonja?

Deborah a nappali felé mutatott.
– Na mindjárt megnézem! – mondta magabiztosan Barclay, és megindult a

nappali irányában.
– Ne edd meg mindet, Sammy! – szólt rá Samhainre Deborah, és folytatta

a módszeres portörlést a konyhában.
– Nekem hozták, te buta nő! – vágott vissza Samhain csokis keksszel teli

szájjal.
Robin Barclay után ment, és közben küzdött azzal az érzéssel, hogy ez

mind teljesen valószerűtlen. Lehetséges, hogy tényleg igaz, amire Strike
gyanakodott?

Két törpepapagáj csicsergett a kis nappali egyik sarkában, egy kalitkában.
Akárcsak az előszobában, itt is barna-narancssárga spirálmintás szőnyeg
borította a padlót. A kanapé támlájára kötött takarót terítettek. Barclay épp a
szivárványon átugráló unikornisokat ábrázoló, majdnem kész kirakóst
tanulmányozta. A kanapén és a papagájok kalitkáján kívül csak egy kis fotel
volt a szobában, egy tévé, a tetején egy urnával, és egy kis polc, rajta néhány
régi puhaborítós könyvvel és egy-két olcsó dísztárggyal. Robin tekintete
megakadt a fal egy koszos zöld foltjára festett egyiptomi örökélet-
szimbólumon.

Megszentelt helyen nyugszik.
– Padlódeszkák? – mormogta oda Barclay-nak.
Az megrázta a fejét, és sokatmondóan az unikornisos kirakóra nézett, majd

a lábával a jókora kerevetre mutatott, amelyen az hevert.



– Jaj istenem, ne! – fakadt ki Robinból suttogva. – Gondolja?
– Hát ha nem, akkor fel kell szedni a szőnyeget – mormogta vissza

Barclay. – El kell tolni a bútorokat, felszedni a deszkákat… és attó’ vajon
megrepedne a mennyezet lent? Na és a szag?

Most Samhain is besétált a szobába, kezében egy másik aranyfóliába
csomagolt keksszel.

– Kér forró csokit, vagy nem? – kérdezte Robin térdét bámulva.
– Ööö… nem, köszönöm – felelte mosolyogva a lány.
– És ő kér forró csokit, vagy nem?
– Köszi, öreg, most nem – válaszolt Barclay is. – Elrakhatnánk valahová

ezt a kirakóst? Be kellene nézzünk alá!
– Deborah nem szereti, ha a kirakósához nyúlkálnak! – mondta szigorúan

Samhain.
– De be kell bizonyítanunk, hogy az a pasas lent hazudik – vetette ellene

Robin. – Arról, hogy megrepedt a mennyezete.
– Deborah! – kiabált ki Samhain. – El akarják tenni a kirakósodat!
Dülöngélő lépteivel rögtön ki is ment, és az ajtóban azonnal megjelent az

anyja. Robin cipőjét vizsgálgatva szólalt meg:
– Az unikornisaimat hagyják!
– Egy kicsit be kellene néznünk alá – szabadkozott Robin. – De

megígérem, hogy vigyázunk rá, nem fog szétesni! Eltehetnénk…
Körülnézett, de a padlón sehol sem volt annyi hely, ahol elfért volna.
– A szobámba, oda tehetik – tűnt fel újra Samhain. – Az ágyamra, oda

tehetik, Deborah!
– Remek ötlet! – helyeselt lelkesen Barclay, és már hajolt is le érte.
– Előbb csukja be! – szólt rá sietve Robin, és ráhajtotta a kirakós

darabkáira az alátét két szárnyát.
– Nagyon jó – nyugtázta Barclay, és óvatosan kivitte a nappaliból az

alátétet. Az egyszerre aggódónak és riadtnak tűnő Deborah ment utána, őt
pedig a saját fontosságának örülő Samhain követte, aki mintha büszke lett
volna, hogy a lakásban megjelent új férfinak tetszett a terve.

Robin néhány másodpercre egyedül maradt a nappaliban, és csak nézett le
erre a kerevetre, ami nyilvánvalóan túl nagy volt ebbe a kicsi szobába. A
ráterített textília, gyanította, a ’60-as évekből származhat; vékony, kifakult
lilás pamutszövet volt, és egy mandala díszítette. Ha egy magas nő kicsit
összegörnyed, lehet, hogy belefér, már amennyiben vékony testalkatú.

Nem akarom megnézni, villant át Robin agyán hirtelen, és ismét elöntötte a



pánik. Nem akarom látni…
De muszáj volt megnéznie. Muszáj volt látnia. Pont ezért jött most ide.
Visszajött Barclay, nyomában az érdeklődő Samhainnel és a nyugtalan

Deborah-val.
– Az nem nyílik – mutatott Deborah a kerevetre. – Azt nem lehet kinyitni.

Azt hagyják!
– Régen az én játékaim voltak benne! – szólalt meg Samhain. – Nem,

Deborah? Régen. De az-apám-Gwilherm nem akarta, hogy abban legyenek.
– Azt nem lehet kinyitni! – ismételte Deborah. Most már kimondottan

zaklatottnak tűnt. – Hagyják, azt ne bántsák!
– Deborah – szólt hozzá halkan Robin, és lassan odament az idős

asszonyhoz –, ki kell derítenünk, miért repedt meg lent a mennyezet. Tudja,
hogy a lenti pasas folyton panaszkodik, és azt mondja, szeretné, ha önök
Samhainnel elköltöznének?

– Nem akarok elmenni – vágta rá rögtön Deborah, és egy másodperc
törtrészére a sötét szeme majdnem megtalálta Robinét, de aztán gyorsan
ismét a mintás szőnyegre ugrott. – Nem akarok elköltözni! Felhívom Clare-t!

– Ne! – mondta Robin, és gyorsan megkerülte az asszonyt, elvágva előle a
konyhába vezető utat, ahol a régi falra szerelt telefon volt a hűtő mellett.
Remélte, Deborah nem hallja a hangjában a rémületet. – Mi most Clare
helyett vagyunk itt, érti? Hogy segítsünk intézkedni a lenti pasassal
kapcsolatban. De azt hisszük, Sam és én…

– Az-apám-Gwilherm hívott Samnek – szólalt meg Samhain. – Nem,
Deborah?

– Ez kedves – bólintott Robin, és Barclay-ra mutatott. – Őt is Samnek
hívják!

– Neki is az a neve, hogy Sam, hm? – kérdezett vissza vidáman Samhain,
és bátran felemelte a tekintetét Barclay arcára, aztán vigyorogva megint
félrenézett. – Két Sam. Deborah! Két Sam!

Robin megint az értetlenül néző Deborah-hoz fordult. A nő most már úgy
állt egyik lábáról a másikra, hogy az a fia dülöngélő járására emlékeztetett.

– Sammel szeretnénk ezt tisztázni, Deborah, hogy ne legyen több bajuk a
pasassal lent.

– Gwilherm azt akarta, hogy azt ne nyissuk ki – nyögte ki Deborah, és
idegesen az ősz hajfonata végéért nyúlt. – Nem akarta, hogy kinyissuk,
hanem hogy maradjon csukva!

– De Gwilherm is azt akarná, hogy ön és Samhain maradhassanak itt, nem?



Deborah a szájába vette a hajfonat végét, és megszívogatta, mintha
jégkrém lenne. Sötét szeme segítséget keresve vándorolt mindenfelé.

– Szerintem – folytatta szelíden Robin – az lenne a jó, ha ön és Samhain a
másik szobában megvárnák, amíg mi ránézünk erre a rekamiére.

– Mijére? – mondta Samhain, és megint elnevette magát. – Sam! Hé, Sam!
Reka-mijére?

– Ez jó! – vigyorgott vissza rá Barclay.
– Jöjjön! – karolta át finoman Robin Deborah-t. – Várjanak csak a másik

szobában Samhainnel! Nem csináltak semmi rosszat, tudjuk mi. Minden
rendben lesz!

Miközben lassan átment Deborah-val a folyosón, még hallotta Samhain
vidám hangját:

– De én itt maradok!
– Nem, öregem – felelte Barclay, amikor Robin és Deborah beléptek

Samhain aprócska szobájába. A fal minden négyzetcentiméterét szuperhősök
és videojáték-szereplők képei borították. Deborah hatalmas kirakósa
elfoglalta az ágy nagy részét. A PlayStation körül, a padlón, üres csokis
papírok hevertek.

– Vigyázz a mamádra, és utána majd tanítok neked egy bűvésztrükköt –
mondta épp Barclay.

– Az-apám-Gwilherm tudott varázsolni!
– Ja, ja, tudom, hallottam róla. Akkor neked is biztos könnyebben megy,

ha apád tudott, nem?
– Nem tart sokáig – biztosította a rémült anyukát Robin. – Csak maradjon

itt addig, rendben? Jó, Deborah?
Deborah csak pislogott rá. Robin különösen attól félt, hogy megint

megpróbál kimenni a konyhába, a telefonhoz, mert nem akarta, hogy
fizikailag kelljen visszatartania. A nappaliba visszaérve látta, hogy Barclay
még mindig Samhainnel egyezkedik.

– Mutassa most! – mondogatta a fiú vigyorogva, Barclay kezét, az állát és
a fülét fixírozva. – Na, mutassa meg most!

– Sam csak azután varázsolhat, ha végeztünk a dolgunkkal – jelentette ki
Robin. – Samhain, nem várna a szobájában az anyukájával, ha megkérem?

– Menj csak, öreg – bólintott Barclay is. – Csak egy kicsit. Utána
megtanítom a trükköt!

Samhain arcáról lehervadt a mosoly.
– Buta nő! – mondta duzzogva Robinnak. – Hülye nő!



Kisétált a nappaliból, de nem a saját szobája, hanem a konyha felé indult.
– A francba! – motyogta Robin. – Még ne csináljon semmit, Sam…
Samhain kijött a konyhából, a kezében a csokis kekszes dobozzal, bement

a saját szobájába, és bevágta maga mögött az ajtót.
– Most! – mondta Robin.
– Maradjon ott az ajtónál! – szólt neki Sam. – Tartsa szemmel őket!
Robin becsukta a nappali ajtaját, csak egy kicsike rést hagyott, amelyen

keresztül még láthatta Samhain szobáját, aztán felemelt hüvelykujjal jelzett
Barclay-nak.

Az lehúzta a mandalás terítőt a kerevetről, lehajolt, megragadta a fedél
szélét, és nekiveselkedett. A fedél meg sem moccant. Barclay minden erejét
bevetette, de úgy sem mozdult egy centit sem. Samhain szobájából emelt
hangok hallatszottak. Deborah rászólt Samhainre, hogy ne egyen több csokis
kekszet.

– Olyan, mintha… belülről be… lenne zárva… – lihegte Barclay, és
felhagyott a próbálkozással.

Kinyitotta a zsákját, és némi keresgélés után feszítővasat húzott elő, majd a
végét bedugta a kerevet fedele és teste közötti résbe.

– Gyerünk… má’… te… szar… – nyögte, de a feszítővas vége kicsúszott a
résből, és majdnem jól fejbe vágta. – Valami lefogja belülről!

Robin megint kikukucskált Samhain szobájának ajtajára. Az továbbra is
csukva volt. Anya és fia még mindig a csokis kekszről vitatkoztak. A
törpepapagájok csivitelni kezdtek. Az ablakon kinézve Robin egy repülőgép
kondenzcsíkját látta, elmosódott, fehérkefe-vonalként húzódott az égen.
Rettentő gyorsan zakatolt a szíve.

– Segítsen! – szólt oda neki Barclay összeszorított foggal. Közben sikerült
mélyebben a kerevet résébe ékelnie a feszítővas végét. – Ehhez ketten
kellünk.

Robin vetett még egy pillantást Samhain csukott ajtajára, majd sietve
odament Barclay mellé, és ő is megragadta a feszítővasat. Kettejük súlyát,
erejét latba vetve próbálták lenyomni a padló felé.

– Jézusom! – lihegte Robin. – Mi tartja így?
– Hol… van Strike… amikor szükség…
Hangos csikorgó, recsegő hang hallatszott. A feszítővas hirtelen

megiramodott a kezükben, ahogy a kerevet teteje kinyílt. Robin odafordulva
porfelhőt látott a levegőben. Barclay felnyitotta a tetőt.

A kerevetet betonnal töltötték fel, ebbe ragadt bele a teteje. A szürke anyag



darabosnak tűnt, mintha nem lenne jól kikeverve. Két helyen viszont valami
sima törte meg az egyenetlen, hamuszürke felületet: az egyik néhány centis
valami mintha egy rozmár fogára emlékeztetett volna, a másik görbülete
pedig valami sötét színű csontgolyóra utalt. Aztán Robin meglátott a kerevet
tetejéhez ragadt betondarabkában néhány szőke hajszálat.

Lépteket hallottak a folyosón. Barclay lecsapta a kerevet tetejét, Samhain
pedig épp abban a pillanatban lépett be az ajtón. Mögötte Deborah.

– Na, most megtanítom azt a trükköt! – indult Samhain felé Barclay. –
Gyere, menjünk át a konyhába, majd ott!

A két férfi kiment. Deborah becsoszogott a nappaliba, és felvette a lila
terítőt, amit Robin félredobott.

– Kinyitották? – motyogta, a szeme a régi szőnyegen.
– Igen – felelte Robin, sokkal higgadtabban, mint amilyennek érezte

magát. Leült a kerevetre, bár kegyeletsértőnek érezte. Sajnálom, Margot.
Annyira sajnálom! – Most kell egyet telefonálnom, Deborah. Utána pedig
szerintem mind igyunk egy forró csokit!
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Hamisság arca Duesszá vala,
s ha porrá lész a tettetés fala,
a leplezett csalásra fény derül.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A Southeastern vasútvonalon egy vonat érkezett épp dübörögve-kattogva.
Strike az út túloldalán állt, érezte, hogy rezegni kezd a zsebében a telefon, és
elő is húzta, de néhány másodpercig akkora volt a zaj, hogy hirtelen nem is
hallotta Robint.

– …megtaláltuk.
– Tessék? – kiabálta, a vonat pedig elrobogott.
– Meg-ta-lál-tuk! A kerevetben, a nappaliban. Betonba ágyazták, de

kilátszik a koponyájából egy kicsi meg talán egy combcsont.
– Azt a kurva.
Strike számított rá, hogy a holttest ott lesz Athornék lakásában, de egy

emberi holttest megtalálása sosem válik teljesen rutinná.
– Betonba? – ismételte.
– Igen. Ránézésre nincs valami jól megkeverve. Elég amatőr. De a célnak

megfelelt. Valószínűleg a szag nagyját megfogta.
– Viszont rohadt nagy súly a keresztgerendán.
– Hát pontosan. Maga hol van?
– Kint, de mindjárt bemegyek. Jól van, akkor hívja a rendőrséget, aztán

Laybornt, és mondja el neki, hol vagyok és miért. Az talán felgyorsítja a
dolgokat.

– Rendben. Sok szerencsét!
Strike letette. A jellegtelen sorházakkal szegélyezett utcában csend honolt

most, hogy a vonat már elment, a mennydörgésszerű robajt madárcsicsergés
váltotta fel. Strike eddig olyan helyen várt, ahol nem láthatták, de most



elindult az utcán, el három kis ház mellett, és a negyediknél befordult balra, a
rövid kerti útra, aztán ritmikusan kopogni kezdett a sötétpiros ajtón.

Meglebbent a csipkefüggöny, és feltűnt Janice Beattie mogorva arca.
Strike felemelt kézzel üdvözölte. A függöny visszaesett a helyére.

Kicsit többet kellett várnia, mint a nappali és az előszoba távolsága alapján
gondolta volna, de Janice végül ajtót nyitott. Ma talpig feketébe volt öltözve,
a lábán báránybőr otthoni papucs. Porcelánkék szeme kedvesen, ártatlanul
nézett Strike-ra a fémkeretes szemüveg mögül. Ősz hajával, kerek arcával
csak nézett rosszallóan a nyomozóra, de nem szólt semmit.

– Bejöhetek? – kérdezte Strike.
Hosszú szünet következett. Csicseregtek a madarak, és Strike-nak egy

pillanatra a törpepapagájok jutottak eszébe Athornéknál, hisz a gondolatai a
betonból kibukkanó koponya- és combcsontdarab körül kavarogtak.

– Hát, ha muszáj – felelte lassan Janice.
Követte az asszonyt a piros nappaliba, az olcsó, karmazsinvörös

szőnyeggel, a szárazvirágokból készült képekkel, a kifakult fényképekkel. A
besütő napfényben meg-megcsillant az üvegből készült Hamupipőke-hintó a
hat lovával az elektromos kandalló párkányán, amelyben Janice bekapcsolta a
fűtést, hiába volt kellemesen enyhe a szeptemberi nap.

– Kér egy csésze teát? – fordult hozzá Janice.
– Az remek lenne – bólintott Strike, bár tökéletesen tisztában volt vele,

mennyire valószerűtlen is a helyzet.
Hallgatta a báránybőr papucs távolodó csoszogását, a kinyíló konyhaajtó

nyikorgását. Aztán elővette a telefonját, bekapcsolta a hangfelvételt, és letette
a fotel karfájára, ahol legutóbb ült. Majd egy pár gumikesztyűt húzott elő, és
Janice nyomában csendesen kiment ő is a szobából. A kopott szőnyeg
elnyelte a léptei zaját.

A konyhaajtó előtt megállt, hallgatta a forrásban lévő víz halk
bugyborékolását a kannában, a kanalak csilingelését, a szekrényajtó
nyikorgását. Az ujja hegyével belökte az ajtót.

Janice megpördült, a szeme tágra nyílt. Strike-ot meglátva felkapta a
tálcáról az egyik porceláncsészét, és sietve a szájához emelte, de a nyomozó
ekkorra már oda is ért mellé. Gumikesztyűs kezével megragadta az asszony
vékony csuklóját, és elhúzta a szájától a csészét. Az idősek sajátos
papírvékony bőre, puha izmai alatt érezte a kar csontját. A másik kezével
elvette Janice-től a csészét, és belenézett. Jó két-három centi viszkózus, fehér
folyadék ült meg az alján. Továbbra sem engedve el az asszony csuklóját,



megnézte a teáskannát is, amelyben ugyancsak talált ilyet. Aztán kinyitotta a
vízforraló fölötti szekrényt.

Tablettákkal teli üvegek, gyomirtó, hipó sorakoztak benne, befőttes
üvegekben házilag kiszárított növénynek, leveleknek, gombáknak tűnő
dolgok: egy méregkeverő alapanyagai, aki egész életében azzal
kísérletezgetett, hogyan kell halálba segíteni a gyógyulást kívánókat.

– Azt hiszem, mégis kihagyom a teát – mondta Strike. – Inkább
beszélgessünk, jó?

Janice nem tanúsított ellenállást, amikor a csuklójánál fogva visszavezette
a nappaliba, és leültette a kanapéra.

– Egy öngyilkossággal tetézett gyilkosság elég stílszerű befejezés lenne –
mondta Strike, fölé magasodva. – Csakhogy nekem nincs kedvem a…
hányadik áldozatnak lenni?

Janice nem szólt. Kerek, kék szemében csak a döbbenet látszott.
Strike felnézett a régi fényképekre a falon. Az egyiken kapafogú, barna

menyasszony mosolygott boldogan, a haja csigás fürtökben, csipkés ruhája
magas nyakú, a fátyla tetején aprócska kalap, a bal orcáján pedig nagy
szemölcs. Pont fölötte egy fiatal szőke nő képe volt, bodros ’80-as évekbeli
frizurával. Piros kabátot viselt. Eddig nem figyelt fel rá, nem is látta, mert
bizonyos előzetes elvárásokkal lépett ide be, nem kevésbé átfogó
előfeltételezésekkel, mint Talbot, aki meg volt róla győződve, hogy a Rákok
intuitívek, szelídek és figyelmesek. A védőnők, ápolónők angyalok, akik a
kiszolgáltatottakat gondozzák: ő maga is pont olyan elfogult volt, mint Vi
Cooper, gondolta Strike, mert Janice-t a Selly Oak-beli ápolók iránt érzett
hálás emlékei prizmáján keresztül nézte, akik pedig segítettek neki
megbirkózni a fájdalommal, a depresszióval; Kerenza képén keresztül, aki
Cornwallban mindennap megnyugvást, szeretetet nyújtott Joannak. És
mindennek tetejébe még a hazudozás, félrevezetés valódi géniuszával is
került szembe.

– Gondoltam – folytatta –, ellátogatok Athornék szociális munkásához
személyesen, és szólok, hogy egy holttestet találtak a lakásukban. Nagyon jó
középosztálybeli kiejtést tud, Janice. Gondolom, a telefon, amit Clare
használ, itt van valamerre?

Körül is nézett. Talán Janice elrejtette, amikor látta, hogy ő áll az ajtó előtt.
Hirtelen meglátta a hajszárítót, eldugva a kanapé mögé: a vezetéke kilógott.
Strike oldalt ellépett a dohányzóasztal mellett, lehajolt és kihúzta. Kijött vele
egy guriga celofán is, egy kis fiola, amelynek címkéjét eltávolították, egy



fecskendő, és némi csokoládé.
– Hagyja azt! – szólt rá rögtön dühösen Janice, de Strike szépen kirakta

mindet a dohányzóasztalra.
– Mennyire lettem volna rosszul, ha megeszek egy datolyát abból,

amelyeket épp a múltkor preparált, amikor jöttem? – kérdezte. – A
hajszárítóval teszi rájuk vissza a celofánt, ugye? – Amikor az asszony nem
válaszolt, folytatta: – És azt a csokit sem köszöntem még meg, amit
karácsonykor küldött nekünk Robinnal. De beteg voltam, influenzás. Csak
néhányat ettem meg, aztán széthánytam mindent. A maradékot kidobtam,
rossz asszociációi voltak. Micsoda mázli, mi?

Strike most leült a karosszékbe, amelynek a karfáján ott volt a telefonja.
Még mindig ment a hangfelvétel.

– Ezeket mind maga ölte meg? – intett a fényképek felé. – Vagy vannak
köztük, akiknek csak krónikus emésztési gondjaik vannak a maga közelében?
Nem is! – nézte meg jobban a képeket. – Mert Irene nincs köztük!

Janice csak pislogott rá a kerek, ezüstösen csillogó szemüveg lencséin
keresztül. Sokkal tisztább volt, mint Dennis Creedé.

A csipkefüggöny mögött egy autó gurult végig az utcán. Janice nézte,
ahogy elhalad, és Strike-nak az jutott eszébe, hogy mintha kicsit úgy nézett
volna ki, mint aki egy rendőrautóra számít. Az is lehet, hogy nem is fog
beszélni. Van, hogy nem beszélnek. Inkább az ügyvédekre hagyják az
egészet.

– Beszéltem telefonon a fiával tegnap este – mondta Strike.
– Nem mondja!
A döbbenettől csak úgy kibukott belőle.
– De igen – bólintott Strike. – Kevin meglehetősen meglepve hallotta,

hogy maga meglátogatta Dubajban, mivel majd hét éve nem találkozott
magával. Miért tett úgy, mintha elutazott volna? Hogy legyen egy kis nyugta
Irene-től?

Janice-nek összepréselődött az ajka. Egyik keze a másikon lévő kopott
jegygyűrűvel babrált.

– Kevin azt mesélte, hogy alig volt kapcsolatban magával azóta, hogy
elköltözött otthonról. Hogy sosem álltak közel egymáshoz. De hét évvel
ezelőtt vett magának repülőjegyet, mert úgy gondolta, ad „még egy esélyt”,
ahogy ő fogalmazott… aztán a kislánya valahogy meglehetősen sok hipót
nyelt, amíg maga vigyázott rá. Túlélte, épp csak, de azóta Kevin minden
kapcsolatot megszakított magával. Végül majd két óráig beszéltünk –



folytatta Strike, és figyelte, ahogy Janice arcán sápadtság és pír váltakozik. –
Nehéz volt kimondania, amire már sok-sok éve gyanakodott. Hát ki akarná
elhinni azt, hogy a saját anyukája megmérgez másokat? Inkább úgy gondolta,
csak ő volt paranoiás azzal a sok „spéci itallal”, amiket maga kevert neki. És
úgy néz ki, az első férje is…

– Nem is volt a férjem! – mormogta maga elé Janice. – Sose’ házasodtunk
össze!

– …azért hagyta el, mert úgy gondolta, az ő ételeivel is babrált. Kevin
mindig azt hitte, az apja csak kitalálta ezt. De miután tegnap elbeszélgettünk,
szerintem már egészen máshogy látja. Hajlandó hazarepülni, és tanúskodni
maga ellen.

Janice-en görcsös kis rándulás futott át. Majdnem egy teljes percig tartott a
csend.

– Maga felveszi ezt – suttogta végül a karosszék karfáján lévő
mobiltelefonra pillantva.

– Igen – bólintott Strike.
– Ha kikapcsolja, beszélek magával.
– Én akkor is tudok majd tanúskodni mindarról, amit elmond.
– De biztos vagyok benne, hogy egy ügyvéd azt tanácsolná, ne hagyjam,

hogy felvegye.
– Igen – értett egyet Strike. – Minden bizonnyal igaza van.
Fogta a telefont, odafordította Janice felé, hogy láthassa a kijelzőt,

kikapcsolta a hangfelvételt, majd letette a készüléket a kis dohányzóasztalra a
csokik, az üres fiola, a fecskendő, a celofán és a hajszárító mellé.

– Miért csinálja, Janice?
Az asszony a jegygyűrűje alját simogatta.
– Nem t’om, miért – felelte. – Csak úgy… szeretem csinálni.
A tekintete végigsiklott a fényképekkel teliaggatott falon.
– Szeretem látni, mi lesz velük, ha mérget vesznek be, vagy túl sok

gyógyszert. Néha szeretek segíteni rajtuk akkor, hogy hálásak legyenek, néha
szeretem nézni, hogy szenvednek, néha meg, hogy el is mennek… – Strike-
nak végigfutott a hideg a hátán. – Nem t’om, miért – mondta ismét az
asszony. – Néha azt gondoltam, azért van, mert egyszer bevertem a fejem,
tízéves koromba’. Apám lelökött a lépcsőn. Tizenöt percig nem voltam
magamnál. És azóta mindig fáj a fejem… a fejsérülések, tudja, okozhatnak
mindenfélét. Úgyhogy lehet, hogy nem is az én hibám, de… nem t’om… Az
unokám… – fintorodott el kicsit –, hát tőle csak meg akartam szabadulni,



tényleg… elkényeztetett, nyávogós… nem szeretem a gyerekeket – jelentette
ki, és egyenesen Strike-ra nézett. – Sose szerettem őket. Nem is akartam,
Kevet sem akartam, de gondoltam, ha lesz gyerek, a apja hátha elvesz… de
nem vett, nem volt hajlandó… A gyerekszülésbe halt bele az anyám –
folytatta. – Nyolcéves voltam. Otthon szült. Elölfekvő lepény, az volt a baj.
Úszott minden a vérben, én próbáltam segíteni, orvos nem volt, apám meg
részegen ordibált mindenkivel… Ezt itt – mondta halkan, és odamutatta az
ujján a jegygyűrűt Strike-nak – a halott anyám ujjáról húztam le. Tudtam,
hogy apám csak zaciba csapná piáért. Elvettem én, és pont azért, hogy ő ne
tudja. Ennyi maradt nekem belőle. Szerettem anyámat – mesélte Janice
Beattie a gyűrűt simogatva, Strike pedig elgondolkodott, vajon az a fejsérülés
és a gyerekkori bántalmazás tette Janice-t azzá, ami, és hogy vajon képes-e
szeretni egyáltalán.

– Az ott tényleg Clare, a kishúga? – mutatott a dupla képkeretre Janice
mellett, amelyben egy álmos tekintetű, túlsúlyos, dohányzástól sárga fogú
férfi és vele szemben egy nagydarab, de csinos szőke nő képe volt.

– Nem – válaszolt Janice a képekre pillantva. Aztán rövid szünet után: –
Az Larry szeretője volt. Megöltem mindkettőt. Nem is sajnálom.
Megérdemelték. Ő az enyém volt, hát nem volt egy nagy fogás, de az enyém
volt, és ezek meg nekiálltak a hátam mögött. Ribanc! – mondta még halkan a
duci szőke képének.

– Gondolom, a gyászjelentéseket megtartotta?
Janice lassan felállt a kanapéról, és Strike hallotta is, ahogy kattan a térde.

A vitrinhez ment a sarokban, amelyben a legtöbb olcsó üvegdíszt tartotta,
letérdelt, és ahogy legutóbb, fél kézzel most is a kandallópárkányba
kapaszkodott közben. De most nemcsak egy, hanem két mappát szedett elő a
vitrin aljából, és Strike emlékezett is, hogy keresgélt múltkor a fiókban:
nyilván kivett olyasmiket, amiket nem akarta, hogy lásson.

– Az – mutatott Janice a vastagabb mappára – mind Margot-ról szól.
Kivágtam mindent, amit csak találtam. Kellett egy külön mappa neki…

Kinyitotta a vékonyabb mappát; ez volt az, amelyet már Strike is látott.
Egy régi hírlevelet szedett elő belőle Hickson & Tsa fejléccel. A szőke nőről
jókora színes fénykép szerepelt az első oldalon.

– Clare Martin – mondta Janice. – Keményen ivott. „Véletlen
túladagolás”… májelégtelenség. Tudtam, hogy túl sok paracetamolt szed az
endometriózisára, láttam is, mennyit. Aztán egyszer Larryvel meghívtunk egy
csomó mindenkit hozzánk. Ezek aszitték, teljesen hülye vagyok. Egész este



bámultak egymásra. Mindkettő buta, mint a föld. Én kevertem az italokat,
ennek a nőnek minden koktélja félig folyékony paracetamol volt. Nyolc
nappal később meg is halt… Ez meg itt Larryé – mutatott fel közömbösen
egy másik Hickson & Tsa-hírlevelet. – Vártam hat-hét hónapot. Könnyű volt,
Larry két lábon járó időzített bomba volt akkorra, az orvosok szóltak is neki,
hogy kivan a szíve. Pszeudoefedrin, neki azt adtam. Még csak meg sem
nézték, mi volt a szervezetében. Tudták ők, mi baja, hogy cigizett és disznó
módra zabált. Nem keresett senki más okot, mint a rossz szíve…

Strike a megbánás legeslegkisebb jelét sem érzékelte rajta, miközben úgy
keresgélt az áldozatai gyászjelentései közt, mintha kötésmintákat nézegetne.
A keze remegett ugyan, de Strike úgy gondolta, inkább a döbbenettől, mint a
szégyen miatt. Alig néhány perce még az öngyilkosság járt a fejében. Lehet,
hogy az asszony higgadt, okos esze most is szélvészgyorsan dolgozik a
ránézésre őszinte arc leple mögött; Strike hirtelen odanyúlt, és elvette a
mérgezett csokoládét az asztalkáról Janice mellől, és letette a földre a
karosszéke mellett. Az asszony tekintete követte, és Strike ebből biztos volt
benne, hogy okkal gyanakodott, tényleg azt tervezte, hogy gyorsan bekapja
őket. Strike most megint előrehajolt, és felvette azt a régi, megsárgult
újságkivágást, amit legutóbb is megnézett: a kis Johnny Marks, Bethnal
Greenből.

– Ő volt az első, igaz?
Janice nagy levegőt vett, aztán kifújta. Egy-két újságkivágás meglebbent

tőle.
– Igen – mondta nagy nehezen. – Növényvédő szer. Akkoriba’ mindenfélét

lehetett kapni, teljesen normálisan. Organofoszfátokat. Valami rémes módon
tetszett nekem Johnny Marks, de ő meg mindig kigúnyolt. Hát igen, azt
hitték, hashártyagyulladás, amikor meghalt. Az, mondjuk, igaz, hogy az
orvos nem jött ki. Nem érdekelt az senkit, ha a gettóba’ beteg egy gyerek…
Az egy rossz halál volt, az övé. Még azt is megengedték, hogy bemenjek és
megnézzem, miután meghalt. Adtam egy kis puszit az arcára – mesélte. –
Akkor má’ nem tudta elrántani, hm? Hát nem kellett volna gúnyolódnia.

– Marks – nézte meg alaposabban a kivágást Strike. – Innen vette azt, hogy
Spencer, ugye? Ez a név, ez kapcsolta magát Clare-hez először, de az is
gyanús kellett volna legyen, hogy Clare olyan gyorsan visszahívott. Egy
szociális munkás sosem csinálna ilyet. Túl leterhelt.

– Ha! – nézett rá Janice, és majdnem el is mosolyodott. – Igen. Onnan
vettem a nevet: Clare Martin és Johnny Marks.



– Brenner gyászjelentését nem is tette el, igaz?
– Nem – felelte Janice.
– Mert őt nem maga ölte meg?
– Nem. Az öregségbe halt bele valahol Devonba’. Soha nem is olvastam a

gyászjelentését, de hát valamivel csak elő kellett rukkolnom, nem, amikor
maga el akarta kérni? Azért mondtam, hogy Oakden elvitte.

Strike minden bizonnyal sosem találkozott olyannal, aki Janice-nél
ügyesebben hazudott volna. Egyetlen pillanat alatt képes volt újabb
valótlanságokat kitalálni, és ahogy a hihető hazugságokat az igaz részletekkel
keverte, sosem próbált túl nagyot hazudni, és ahogy mindent olyan hitelesen,
őszintén adott elő, az egészen különleges meggyőzőerőt adott neki.

– Brenner tényleg barbiturátfüggő volt?
– Nem.
Most már rakosgatta vissza a gyászjelentéseket a mappába, és Strike

közben meglátott egy kivágást a szent bazsalikomról, a másik oldalán a
Joanna Hammond haláláról szóló cikkel.

– Nem – ismételte Janice, visszatette a mappáit az alsó fiókba, becsukta,
mintha még számítana, rendben hagyja-e a dolgokat, mintha hamarosan nem
bizonyítékokként használnák fel őket ellene. Kattanó térddel lassan felállt, és
visszaült a kanapéra.

– Brennert vettem rá, hogy írja alá a gyógyszerrendeléseimet – mondta. –
Aszitte, eladom őket az utcán, az ostoba vén marha.

– Hogy vette rá, hogy ennyivel többet rendeljen mindenből? Zsarolással?
– Gondolom, hívhatjuk annak, igen – felelte az asszony. – Megtudtam,

hogy jár egy helyi prostituálthoz. A nő egyik gyereke mondta, hogy Brenner
heti egyszer jön. Gondoltam, jó, elkaplak ezzel, te mocskos vén fószer!
Lassan ment volna nyugdíjba, tudtam, hogy nem akarja ilyen szégyenteljesen
befejezni. Egyszer bementem hozzá a rendelőjébe, és mondtam, hogy tudom.
Majd infarktust kapott! – És Janice gonoszul elmosolyodott. – Aztán
mondtam, hogy be tudom én fogni a szám, és megkértem, hogy rendeljen
meg nekem gyógyszereket. Hipp-hopp aláírt mindent. Utána is még évekig
azt használtam, amit Brennerrel rendeltettem meg.

– Ez a prostituált Betty Fuller volt, ugye?
– Igen – bólintott Janice. – Gondoltam, hogy azt ki fogja deríteni.
– Brenner tényleg molesztálta Deborah Athornt?
– Nem. Csak megnézte a varratait, miután Samhain megszületett, ennyi.
– És miért dobta be nekem azt a sztorit Clare Spencer? Csak hogy még



jobban összezavarja a dolgokat?
Janice vállat vont.
– Nem t’om. Gondoltam, hátha azt gondolja majd, hogy Brenner valami

ragadozó volt, és Margot rájött, hogy bizgerálja a betegeit.
– Tényleg volt Amytal kapszula Brenner csészéjében?
– Nem – felelte Janice. – Hanem Irene-ében… micsoda hülyeség volt az –

ráncolta össze rózsaszínes-sápadt homlokát. A tágra nyílt, kék szeme megint
az áldozatai fotóival teli falra ugrott, aztán az ablakra, majd vissza Strike-ra.
– Azt nem kellett volna. Időnként kicsit túl merész voltam. Buta kockázatot
vállaltam. Irene szörnyen idegesített a recepción egy nap, ahogy ott flörtölt
a… ahogy ott flörtölt – mondta. – Úgyhogy vittem neki egy csésze teát
néhány kapszulával benne. Csak beszél, beszél, a végén az ember már
legszívesebben megfojtaná, csak azt akartam, hogy fogja már be egy kicsit.
De ő meg hagyta kihűlni… És valahogy örültem is neki, amikor már
lehiggadtam. Fogtam a csészét, és hátravittem elmosni, de Margot meg
odasurrant mögém a halk lapos cipőjében. Próbáltam eltakarni, de meglátta.
Gondoltam, hogy beszél majd erről, ezért nekem kellett először lépnem.
Mentem rögtön dr. Guptához, és elmondtam neki, hogy találtam egy
kapszulát dr. Brenner teájában, és hogy azt gyanítom, túl sokat rendel
bizonyos gyógyszerekből, és hogy függő. Mi mást tehettem volna? Gupta
kedves ember volt, de gyáva. És félt is kicsit Brennertől. Gondoltam,
valószínűleg nem vonja kérdőre, és nem is, de őszintén szólva még ha meg is
tette volna, Brenner inkább tett volna úgy, mintha függő lenne, és nem
kockáztatta volna, hogy bárkinek elmondjam a mocskos kis dolgait Betty
Fullerrel.

– És Margot-t tényleg aggasztotta, hogy halt meg Dorothy Oakden anyja?
– Nem – felelte megint Janice. – De csak mondanom kellett valamit

magának, nem?
– Maga egészen zseniálisan tudja félrevezetni az embereket – jegyezte meg

Strike, Janice pedig el is pirult kicsit.
– Hát, okosnak mindig okos voltam – motyogta –, de hát az nem elég egy

nőnek. Jobb, ha csinos. Jobb élete van, ha jól néz ki. A férfiakat is mindig
Irene érdekelte, nem én. Egész este csak ontotta a hülyeséget magábó’, de így
is jobban szerették. Nem néztem én ki rosszul… csak bennem nincs meg,
amit a férfiak szeretnek.

– Amikor először beszéltünk magukkal – folytatta Strike, mintha ezt meg
sem hallotta volna –, azt hittem, Irene talán azért akarta, hogy magával együtt



találkozzon velünk, hogy vigyázhasson, nehogy maga kikotyogja az ő titkait,
pedig pont fordítva volt, ugye? Maga akart azért ott lenni, hogy figyelhesse,
amit ő elmond.

– Hát igen – sóhajtott megint Janice. – Annyira nem sikerült jól, nem?
Irene összevissza kibeszélt mindent.

– És mondja csak, Charlie Ramage tényleg látott egy eltűnt nőt
Leamington Spában?

– Nem. Csak muszáj volt bedobnom maguknak valamit ahelyett, hogy
Margot megvizsgálta Kev hasát. Charlie Ramage azt mesélte nekem, hogy
látta Mary Flanagant egy vidéki templomkertben valahol… Worcestershire-
ben, asszem. Tudtam, hogy ezt senki sem fogja megcáfolni, tudtam, hogy
meghalt, és hogy annyi nagyot mondott, úgyse emlékszik senki se körülötte,
hogy volt-e még egy.

– És Leamington Spa említése azért volt, hogy Irene és Satchwell felé
irányítson?

– Igen – bólintott Janice.
– Tett valamit Wilma Bayliss termoszába? Azért tűnt úgy a többieknek a

rendelőben, hogy részeg?
– Tettem, igen.
– Miért?
– Mondtam már magának – válaszolt türelmetlenül Janice –, nem tudom,

miért csinálom, csak csinálom… Szerettem volna látni, mi történik vele.
Szeretem tudni, mi miért van, amikor senki más nem tudja… De hogy rakta
ezt össze? – szegezte most ő Strike-nak a kérdést. – Talbot meg Lawson nem
is gyanították!

– Lawson lehet, hogy nem – felelte Strike. – De szerintem Talbot igen.
– Ne mondja már! – vágta rá rögtön Janice. – Talbot a tenyerembő’ evett!
– Nem lennék benne olyan biztos – rázta a fejét Strike. – Hagyott hátra egy

adag fura jegyzetet, és mindvégig újra meg újra visszatért benne Skorpió
vagy Juno halálához, ezeken a neveken hívta Joanna Hammondot. Hétszer
hallgatta ki magát, Janice! Szerintem valahogy ösztönösen tudta, hogy
magával valami nem stimmel. És a mérget is sokat emlegeti, ami szerintem
azért maradt meg a fejében, mert Joanna így halt meg. Egy helyen… tegnap
este megint ezeket a jegyzeteit olvastam… egy helyen bemásol egy hosszú
leírást a Kelyhek Királynője nevű tarot-lapról. Nagyjából úgy foglalható
össze, hogy a megfigyelőt visszatükrözi saját magának. „Jóformán lehetetlen
meglátni, micsoda valójában.” És aznap este, amikor végre bevitték a



kórházba, egy női démont hallucinált, a kezében egy kupával és a nyakában
egy hetes számmal. Túlságosan beteg volt, hogy össze tudja rakni a gyanús
részleteket, de a tudatalattija folyton azt súgta, maga nem az, aminek mutatja
magát. Egy helyen azt írta: „Cethalnak van igaza?”… Irene-t hívta
Cethalnak… és végül én is feltettem magamban a kérdést, hogy miben is
lehetett esetleg igaza. Aztán eszembe jutott, hogy amikor először beszéltünk
magukkal, Irene említette, hogy magának „tetszett” Douthwaite.

Douthwaite nevének hallatán Janice összerándult kicsit.
– És Oakden is azt mesélte, hogy maga milyen vihorászós lett Douthwaite

közelében – folytatta Strike, és nagyon figyelt a reakciókra. – Dorothy meg
Irene-nel és Gloriával együtt valami skarlát nőszemélyként kezelte magát,
ami azt sugallja, hogy maga is flörtölt valakivel előtte.

– Tényleg ennyije volt? Hogy egyszer flörtöltem valakivel, és hogy én
vagyok a Kelyhek Királynője? – kérdezte Janice, és annak ellenére sikerült
egy kis gúnyt vinnie a hangjába, hogy Strike mintha döbbenetet látott volna
rajta.

– Dehogy – felelte. – Volt még sok más is. Fura szabálytalanságok és
egybeesések. Egyre azt hallottam sokaktól, hogy Margot nem kedvelte „a
védőnőt”, de magát sokszor összekeverték Irene-nel, így aztán eltartott egy
ideig, mire átláttam, hogy igazából magára gondolnak. Aztán ott volt a
törékeny-X is. Amikor először beszéltünk magával, Irene jelenlétében, maga
azt állította, hogy csak egyszer járt Athornéknál, de amikor másodszorra is
találkoztunk, már rohadtul sokat tudott róluk. A törékeny X-et a ’70-es évek
elején még Martin–Bell-kórnak hívták. Ha maga csak akkor egyszer
találkozott velük, elég fura, hogy pontosan tudja, mi a betegségük, ráadásul
annak a modern nevét használja… Aztán felfigyeltem arra is, milyen sokan
rontják el a gyomrukat vagy viselkednek úgy, mintha be lennének
gyógyszerezve ebben a történetben. Maga tett valamit a puncsba Margot és
Roy grillpartiján?

– Igen, én – bólintott Janice. – Ipekakuána szirupot. Gondoltam, mókás
lenne, ha mind azt hinnék, hogy ételmérgezést kaptak a grillpartin, csak aztán
Carl eltörte a tálat, én meg igazából örültem neki… csak látni akartam, hogy
mind rosszul lesznek, talán segíteni is rajtuk, és elrontani Margot buliját, de
hát ez is ostobaság volt, nem? … Na, ezt mondtam, hogy időnként kicsit túl
merész voltam, hát orvosok voltak, mi van, ha rájönnek? De csak Gloria ivott
belőle egy nagy pohárral, csak ő hányt. Margot férjének persze nem
tetszett… összekoszolta a szép elegáns házukat…



És Strike a kedves külső mögött valami szinte válogatás nélküli, káoszra
törekvő vágyat látott felvillanni.

– Gloria elhányja magát a grillpartin, Irene meg az ő irritábilisbél-
szindrómája – sorolta Strike. – Kevin és a folyamatos hasfájása, Wilma, aki
tántorog és hány a Szent Jánosban, munka közben, én meg a kihányt
karácsonyi csokik… és persze Steve Douthwaite látásproblémái, a fejfájásai,
a kavargó gyomra… gondolom, Douthwaite-tel flörtölt Irene, amikor maga
Amytal kapszulákat tett a teájába?

Janice összeszorította a száját, a szeme is résnyire szűkült.
– Gondolom, maga mondta neki, hogy Steve meleg, hogy szálljon le róla?
– Neki ott volt Eddie, ő már úgyis el akarta venni! – tört ki Janice-ből. –

Neki ott volt az összes pasi a kocsmába’ flörtölni! Ha elmondtam volna neki,
mennyire kedvelem Steve-et, hát elszedte volna csak a móka kedvéért, mer’
ilyen volt! Szóval persze, én mondtam neki, hogy homokos.

– Mit ad Irene-nek mostanában?
– Az változik – felelte halkan Janice. – Attól függ, mennyire idegesít.
– Akkor most meséljen Steve Douthwaite-ről!
Janice hirtelen mintha alig kapott volna levegőt. Az arca ismét kipirult:

elöntötte az érzelem.
– Hát ő… annyira szép férfi volt.
A szenvedélyes hang meglepte Strike-ot, szinte még a konyhában tartott

méregkészletnél is jobban. Felidézte a pimasz srácot a széles nyakkendőjével,
akiből a skeggnessi Allardice felpuffadt, véreres szemű tulajdonosa lett, az
izzadt homlokára tapadó őszülő hajtincsekkel; és nem most először, de
megint muszáj volt elgondolkodnia az emberi szeretet tökéletesen
kiszámíthatatlan természetén.

– Én mindig olyan voltam, aki tényleg fülig szerelmes tud lenni – folytatta
Janice. Strike a kínok közt meghalt Johnny Marksra gondolt, és ahogy Janice
búcsúpuszit nyom a halott arcára. – És jaj, Steve aztán meg tudta nevettetni
az embert! Én meg imádom a vicces férfiakat. És nagyon jóképű is volt. Néha
tízszer is elmentem az ajtaja előtt egy nap, csak hogy egyszer rám
köszönjön… aztán összebarátkoztunk… Elkezdett átjárogatni, elmesélni a
gondjait… és egyszer csak azt meséli, hogy megőrül ezér’ a férjezett nőér’.
Hogy beleszeretett a haverja feleségébe. És csak mondta, mondta, hogy há’
milyen nehéz élete van a nőnek, közbe’ ott ülök én, aki egyedül vagyok egy
gyerekkel! Na és hogy nekem milyen nehéz? Annak a nőnek volt férje, hát
nem? De nem, láttam én, hogy nem jutok én Steve-vel sehová, csak ha ez a



nő eltűnik az útból, szóval gondoltam, jó, akkor neki el kell tűnnie… Nem is
nézett ki jobban, mint én… – tette még hozzá halkan, és Joanna Hammond
képére mutatott a falon. – Hogy az a izé az arcán… Szóval kikerestem a
telefonkönyvből, és egyszerűen odamentem, amikor tudtam, hogy a férje
úgyis munkában van. Volt ez a parókám, bulikhoz használtam. Most
felvettem azt is meg a munkaruhám, meg egy szemüveget is, az volt még, de
már nem kellett. Becsöngettem, azt mondtam, bejelentés érkezett, hogy talán
családi problémák vannak. Egy védőnőt beenged mindenki – jelentette ki
Janice. – Ez meg annyira akart már valakinek beszélni! Jól felspanoltam, sírt
meg minden. Mesélte, hogy lefeküdt Steve-vel, és hogy azt hiszi,
szerelmes… Csináltam neki egy italt gumikesztyűben. Annak a fele gyomirtó
volt. Persze érezte, amint beleivott, de én megragadtam a haját hátul – és
Janice eljátszotta a mozdulatot a kezével –, hátrahúztam a fejét, lenyomtam a
kibaszott torkán. Bizony. Mikor má’ a földön fetrengett és fulladozott,
utánaöntöttem még valamennyit, azt már tisztán. De muszáj volt még
maradnom kicsit, hogy biztosan ne próbáljon senkinek se telefonálni. Amikor
láttam, hogy már ennyi, ebből már nem jön vissza, átöltöztem a
munkaruhámból, és eljöttem. Kell hozzá lélekjelenlét – mesélte kipirulva,
csillogó szemmel Janice Beattie –, de ha az ember csak normálisan
viselkedik, senki nem vesz észre semmit… csak nyugodtnak kell maradni. És
hát lehet, hogy nem voltam olyan világszép fiatalkoromban, de az is segített.
Így annyira nem emlékeztek rám az emberek… Másnap aztán tessék, Steve
ott bőgött rögtön nálam. Minden a terv szerint ment – mondta a nő, aki
tisztán öntötte le a gyomirtót a riválisa torkán. – Utána rengeteget
találkoztunk, állandóan ott ült nálam. És volt közöttünk valami, éreztem is!
Neki nem adtam soha olyan sokat semmiből. – Janice ezt úgy mondta, mintha
ez is a szeretetét bizonyítaná. – Csak annyit, hogy ne járkáljon el, és úgy
érezze, hogy szüksége van rám. És tényleg jól gondját viseltem én! Egyszer
ott aludt nálam a kanapén, én meg megtöröltem az arcát is, amíg aludt! –
Strike-nak megint a puszi jutott eszébe a halott Johnny Marks arcán. – De
néha – folytatta keserűen – a férfiak csak az anyukatípust látják bennem,
semmi mást. Azt tudtam én, hogy Steve kedvel, de gondoltam, mi van, ha
nem úgy lát, ahogy kéne, tudja, hogy védőnő vagyok, Kev meg állandóan ott
van a nyakamon. Egy este is Steve átjött, Kev meg hisztizni kezdett, mire
Steve rögtön mondta, hogy hát akkor ő megy, hadd foglalkozzak Kevvel… és
láttam én rögtön, tudtam én, nem fogok én neki kelleni a gyerekkel! Szóval,
gondoltam, Kevnek el kell tűnnie.



Ezt úgy mondta, mintha arról beszélne, hogy ki kell vinni a szemetet.
– De óvatosan kell azt, ha az ember saját gyerekéről van szó – folytatta. –

Előbb fel kellett építenem egy kórtörténetet. Hát csak nem halhat meg egyik
pillanatról a másikra, ha már eddig teljesen egészséges volt! Elkezdtem
mindenfélével kísérletezni, gondoltam, talán lehetne sómérgezés?
Mondhatnám, hogy fogadásból csinálta, vagy valami. Raktam néha ezt-azt az
ételeibe. Hogy panaszkodjon csak a tanároknak, hogy fáj a hasa meg ilyesmi,
és mondhassam, hogy á, tudom, szerintem csak az iskolaundor…

– Csak akkor megvizsgálta Margot – szólt közbe Strike.
– Csak akkor – ismételte meg lassan Janice, és bólintott is – az a flancos

úri ribanc beviszi a rendelőjébe, és megvizsgálja! És tudtam én, hogy
gyanakszik! Utána meg is kérdezte, mit adok neki inni, mer’ a kis szemét
mesélte, hogy anya mindig spéci innivalókat kever neki… Nem telik bele egy
hét – mondta tovább Janice a régi jegygyűrűt csavargatva az ujján –, és
rájövök, hogy Steve bejár hozzá, hogy beteg, és nem hozzám jön. A
következő meg az, hogy Margot már engem kérdezget Joanna haláláról, hátul
a vízforraló mellett, és még Dorothy és Gloria is hallotta! Mondtam neki:
„honnan a francból tudnám, mi történt vele?” De azért aggasztott. Há’ mit
mondott neki Steve? Tán hogy szerinte valami gyanús? Vagy látott valaki
egy védőnőt kijönni tőle? Szóval kezdtem aggódni. Küldtem neki bonbont
telinyomva fenobarbitállal. Irene mesélte, hogy Margot kapott fenyegető
leveleket, és hát nem is lepett meg, amilyen minden lében kanál ribanc volt…
gondoltam, azt fogják hinni, hogy aki a leveleket küldte, az küldte a bonbont
is… Csakhogy nem ette meg. A szemem előtt dobta ki a kukába, de később
hallottam, hogy aztán kivette és elrakta. És ekkor tudtam, ekkor már tényleg
tudtam. Meg fogja vizsgáltatni, gondoltam…

– És ekkor ment bele végül, hogy találkozzon a jó öreg, egyszerű Larryvel
– szakította félbe Strike.

– Ki mondta, hogy egyszerű volt? – vágott vissza hevesen Janice.
– Irene – felelte Strike. – De magának beton kellett, ugye? Gondolom, nem

akarta, hogy meglássák, ha maga veszi meg. Mit csinált, megkérte Larryt,
hogy hozzon, és ne mondja el senkinek?

Janice csak ránézett azzal a kerek, kék szemével – aki nem hallotta ezt a
beszélgetést, egészen biztosan nem kételkedne a szavában.

– Honnan vette a betonos ötletet? – kérdezte Strike. – Abból a
szóbeszédből, hogy holttestet találtak egy épület alapjában?

– Igen – bólintott végül Janice. – Jó módszernek tűnt, hogy a szagot



elfojtsam. Az kellett, hogy Margot eltűnjön. Túl közel jutott, hát
megvizsgálta Kevet, kérdezgetett Joannáról, elrakta azt a csokoládét… Azt
akartam, gondolja csak mindenki, hogy az Essexi Mészáros kapta el, vagy az
a pasas, aki a fenyegető leveleket írta.

– Hányszor járt Athornéknál, mielőtt megölte Margot-t?
– Néhányszor.
– Mert védőnőre volt szükségük? Vagy valami más miatt?
Az eddigi leghosszabb szünet következett most. A hosszú csend alatt a nap

kibukkant egy felhő mögül, és Hamupipőke üveghintója egy pillanatra fehér
tűzzel villant fel, majd újra visszaváltozott egyszerű, olcsó giccsé.

– Hát, kicsit azon gondolkoztam, hogy megölöm őket – kezdte Janice
lassan. – Igazán nem tudom, miért. Csak hát amióta először találkoztam
velük… furák voltak, és soha senki nem ment a közelükbe. Azok a
unokatestvéreik úgy tízévente egyszer látogatták meg őket. Most januárban
találkoztam velük, a unokatestvérekkel, amikor ki kellett pucolni a lakást,
hogy az a pasas alattuk ne jelentse fel őket… egy órát maradtak, és hagyták a
többi melót „Clare-re”… Szóval gondoltam, egyszer majd megölhetném
Athornékat – vonta meg a vállát. – Azért jártam hozzájuk. Tetszett a
gondolat, végignézni, hogy egy egész család meghal együtt, aztán kivárni,
amíg valaki észreveszi, és akkor valószínűleg benne lesz a hírekben, és én
fogom csak tudni, mi is történt, mindenki más a környéken csak pletykál
összevissza… Kísérleteztem is velük egy kicsit. Vitamininjekciókkal, nekik
azt mondtam. Különleges kezelésekkel. Néha befogtam az orrukat alvás
közben. Felhúztam a szemhéjukat, néztem a szemüket, amíg öntudatlanul
feküdtek. Védőnők, tudja, sosem adnak érzéstelenítést, de Brennertől nekem
volt mindenfélém, Athornék meg hagytak nekem mindent, még Gwilherm is.
Ő nagyon szerette, ha benézek. Napokig be volt benzedrinezve, aztán tőlem
meg kapott nyugtatót. Rendesen drogos volt. Mondtam neki mindig, hogy
azért ne mondogassa senkinek, miket kapnak tőlem. Hogy ezek drága
gyógyszerek. Csak mert kedvelem a családot. Aztán néha az jutott eszembe,
hogy csak megölöm a gyereket, aztán tanúskodom Gwilherm ellen. Az is
megfordult a fejemben. Benne leszek az újságokban, gondoltam, szépen
kiöltözve, ahogy tanúskodom, tudja. Én leszek a címlapon… gondoltam, na,
erről lehetne majd beszélgetni Steve-vel, ha majd meglát az újságban. A
férfiak imádják az ápolónőket meg védőnőket. Egyedül ezt élveztem, amikor
elmentünk valahová Irene-nel, az a liba meg azt kezdte mondogatni nekik,
hogy ápolónő… De hát hál’ istennek nem csináltam ezeket, hál’ istennek



Athornék életben maradtak, mert hát mihez kezdtem volna Margot-val, ha ők
nem laknak ott abban az utcában rögtön? Addigra már elcsórtam a
pótkulcsukat. Észre se vették! Soha nem gondoltam volna, hogy sikerül –
jelentette ki Janice –, merthogy olyan öt perc alatt kellett az egészet
kitalálnom. Azt tudtam, hogy gyanakszik rám, amikor a bonbont elrakta,
egész éjjel nem aludtam, gondolkodtam meg aggódtam… és akkor másnap,
vagy talán a következő nap, Steve kirohant a rendelőjéből, akkor volt
utoljára. Megijedtem, hogy szólt neki rólam, mert amikor aznap este
átmentem, valami béna kifogással be sem engedett… de végül is sosem szólt
a rendőrségnek, szóval most már látom, hogy csak beképzeltem, na de
akkor…

– Nem csak képzelte – szólt közbe Strike. – Tegnap beszéltem vele.
Margot azt mondta akkor neki, hogy ne egyen meg semmit, amit maga
készített. Csak ennyit. De Steve azért értette, mit jelent ez.

Janice még jobban elvörösödött.
– Az a szemét ribanc! – sziszegte dühösen. – Minek kellett ezt? Volt neki

gazdag férje, meg a szeretője is vissza akarta kapni, minek kellett elvennie
tőlem Steve-et?

– Folytassa csak – mondta Strike –, hogy hogy is csinálta!
Mintha valami finom változást látott volna most Janice-en. Eddig más volt,

gyakorlatias, még szégyellte is magát a hirtelen meggondolatlanságaiért; de
most először talán egyenesen élvezte, amit mesél, mintha azzal, hogy
elmondja, újra megölhetné Margot Bamborough-t.

– Elmentem randizni Larryvel. Beadtam neki valami mesét egy szegény
családról, akiknek kéne egy kis beton, hogy a tetőteraszon megcsináljanak
valamit. Mondtam, hogy szegények, mint a templom egere. Ő meg annyira
imponálni akart, a hülye marha, hogy meg akarta nekik csinálni ő maga! – És
vágott egy kis fintort. – Ki kellett találnom neki valami olyasmit, hogy akkor
az apuka úgy érezné, hogy ő miért nem volt képes megcsinálni… mondtam,
csak csórjon el egy-két zsáknyit az építkezésről, elég lesz az. Larry elhozta
nekem kocsival az Albemarle Wayre, és fel is vitte az ajtajukhoz. Tovább
nem engedtem, azt mondtam, etikátlan lenne, ha a betegek közelébe
engedném. Larry annyira buta volt, bármit lehetett neki mondani… De el
nem vett volna feleségül! – bukott ki belőle hirtelen. – De miért? Miért nem
akart elvenni senki? Mi nincs meg bennem, ami más nőkbe’ meg igen? –
tanakodott a védőnő, aki felhúzogatta a begyógyszerezett áldozatai
szemhéját, és csak nézte a semmibe révedő szemüket. – Soha senki nem akart



elvenni… senki… benne akartam lenni az újságba’, a fehér ruhába’! Hogy
legyen nekem is egy nap a templomban, de soha nem lett. Soha…!

– Gondolom, alibire is szüksége volt, nem csak betonra – érdeklődött
tovább Strike, mintha meg sem hallotta volna a kérdést. – Felteszem, azért
választotta a demens öregasszonyt a Gopsall Streeten, mert ő aztán biztosan
nem tudta volna megbízhatóan megmondani, ott volt-e maga vele vagy nem,
amikor Margot eltűnt.

– Igen – tért vissza a történethez Janice. – Elmentem hozzá késő délelőtt,
hagytam neki gyógyszert meg egy levélkét, hogy bizonyítsa, ott voltam.
Tudtam én, hogy megerősíti, hogy kora este jártam nála. Nem volt neki
családja, rábólintott bármire, amit mondott neki az ember… Tőle elmentem,
és vettem mozijegyet a késő esti vetítésre, aztán felhívtam a
gyerekfelügyelőmet, és mondtam neki, hogy később érek haza, mint
gondoltam, mert az utolsó előadásra megyünk. Azt tudtam, hogy Irene
úgysem akar majd jönni. Egész délelőtt pedzegette már, hogy nincs kedve.
Tudtam én azt is, hogy nem fáj a foga, de úgy tettem, mintha elhinném neki.
Irene sosem akart semmi olyan helyre menni, ahol nem lesznek férfiak.

– Tehát délután visszament a rendelőbe… a hátsó ajtón, gondolom?
– Igen – bólintott Janice, és a tekintete most már kicsit elfelhősödött. –

Nem látott senki. Tudtam, hogy Margot-nak van egy fánkja a hűtőben, mert
délelőtt voltam bent, és láttam, de akkor mindig mászkált ott valaki, szóval
nem tudtam vele mit csinálni. De akkor pentobarbitál-nátrium oldatot
fecskendeztem bele, a celofánon át.

– Ekkorra már nyilván nagy gyakorlata volt… Tudta, mennyit kell neki
adni, hogy az utca végéig még el tudjon menni?

– Semmi se biztos – felelte a védőnő. Creeddel ellentétben nem tett úgy,
mintha mindenható lenne, bár végül is akármilyen kelletlenül, de mégiscsak a
gyógyításban is benne volt, nem csak a gyilkolásban. – Általában jó érzékem
volt az adagoláshoz, de az ember sose lehet teljesen biztos. Hallottam, hogy
valami barátnőjével fog találkozni a kocsmában, nem messze, és rendesen
evett valamit, mielőtt elment, de akkor sem lehettem benne biztos, hogy
megeszi-e, vagy hogy utána még el tud-e menni majd az utca végéig, vagy
hogy mikor üt be igazán… És közben végig, amíg a betont intéztem, amíg a
fánkot, arra gondoltam: ez nem fog menni, nem lehet, hogy ez sikerüljön!
Mész a börtönbe, Janice… És tudja, mit? – nézett Strike-ra, immár kipirult
arccal, hevesen. – Addigra már nem is érdekelt. Az se, ha szólt rólam Steve-
nek. Azt gondoltam: akkor majd kiállok a tárgyaláson, és elmondom nekik,



hogy bánt velem, mint egy anyukával meg ápolónővel, hogy használt ki,
hogy állandóan ott tanyázott nálam! Akkor aztán muszáj lesz felfigyelnie,
meg meghallgatnia, mi? Nem érdekelt. Csak az volt a fejemben, doktornő,
dögölj te meg! Dögölj meg a férjeddel meg mellette a szeretőddel, meg hogy
még az én pasim is hozzád járkál heti háromszor… Vagy meghal, gondoltam,
én meg megúszom, vagy híres leszek, benne minden újságban… és akkor
tetszett a gondolat.

Körbenézett a kis nappaliban, és Strike biztos volt benne, hogy most arra
gondol, vajon milyen lesz a börtöncella.

– Eljöttem a rendelőből, a hosszabb úton körbe Athornékhoz, de amikor
bementem a kulccsal, Gwilherm nem volt otthon. Na, gondoltam, ez baj. Hol
lehet? És akkor még Deborah és Samhain is nyavalyogni kezdett. Hogy nem
akarnak vitamininjekciót. Muszáj volt keményen bánnom velük. Mondtam
Deborah-nak: ezek miatt vagy ilyen jól! Ha nem adom be, mentőt kell
hívnom és bevitetni a kórházba megfigyelésre… Bármire rá lehetett venni, ha
azzal ijesztgette az ember, hogy el kell mennie otthonról. Beadtam Deborah-
nak és Samhainnek a „vitamininjekciójukat”, ott feküdtek egymás mellett a
nagy hálószobában. Oldalra fordítottam őket, akkor ők letudva. Aztán
megyek ki, várok a telefonfülkében, úgy tettem, mintha telefonálnék, és
figyelem az utcát. Nem is tűnt valóságosnak ez az egész. Nem gondoltam,
hogy sikerül. Inkább az lesz, hogy másnap bemegyek dolgozni, és azt hallom,
hogy Margot elájult az utcán, aztán majd kiveri a balhét, hogy
begyógyszerezte valaki, és tudtam én, hogy engem fog majd kipécézni… Egy
csomó ideig nem jött. Akkor ennyi, gondoltam. Megette a fánkot, és még a
rendelőben rosszul lett. Hívott mentőt. Vagy csak rájött, és utána lett rosszul.
Ott álldogált a telefonfülke előtt egy lány, én meg nézelődtem mögötte, hogy
mi van… És akkor megláttam Margot-t. Gondoltam, akkor most gyerünk!
Zuhogott az eső. Nem figyelt senki. Mindenhol csak esernyők, meg tócsákba
hajtó kocsik. Átjött az úton, és már láttam, hogy elég rosszul van.
Összevissza tántorgott. Átért a másik oldalra, nekitámaszkodott a falnak. A
lába mindjárt összecsuklik! Kiléptem a telefonfülkéből, „jaj drágám, le kéne
ülnie!”, mondtam, a fejemet lehajtottam. Jött is velem néhány lépésnyit, aztán
megismert. Kicsit dulakodtunk. Sikerült még néhány métert arrébb vinnem,
épp csak be az Albemarle Way elején, de hát magas nő volt… és már azt
hittem, akkor ennyi, itt a vége… Amikor megláttam Gwilhermet, épp jött az
ellenkező irányból. Az egyetlen esélyem! Odakiabáltam neki, hogy segítsen.
Azt hitte, hogy Margot-nak segít! Segített felráncigálni a lépcsőn. Addigra



már nem nagyon maradt benne erő. Gwilhermnek mondtam valamit, hogy
nehogy mentőt hívjon. Hogy el tudom látni én is… hogy ő sem akarja, hogy
itt kijöjjön a rendőrség, körbenézzenek a lakásában… A hatóságokkal nagyon
óvatos volt, szóval ez is bejött… Mondom neki: nézzen rá Deborah-ra és
Samhainre, alszanak-e még. Hogy mindketten nagyon aggódtak, hol lehet,
adnom kellett nekik egy kis nyugtatót. És amíg kiment, megfojtottam
Margot-t. Nem volt egy nagy dolog. Befogtam az orrát, meg a száját. Épp azt
csináltam vele, amit Athornékkal terveztem. És amikor láttam, hogy meghalt
– folytatta Janice –, ott hagytam ülve a kanapén, és bementem a mosdóba.
Leültem a vécére, néztem a flamingós tapétát, és azt gondoltam, na most mi
legyen? Gwilherm itt van. És látta is Margot-t… és nem jutott más eszembe,
mint hogy akkor hagyni kell, hogy azt higgye, ő csinálta. Elég bolond hozzá.
Gondoltam, hogy végül majd valószínűleg őt is meg kell ölnöm, de ezen
majd problémázom később… Úgyhogy csak vártam a budiban, amíg
visszamegy a nappaliba és megtalálja. Hagytam öt percig a hullával, aztán
bementem én is, rögtön beszélni kezdtem Margot-hoz, mintha még élt volna,
amikor ott hagytam. „Most már jobban érzi magát, Margot, drágám?” Aztán
mondom neki: „Hát mit csinált, Gwilherm? Mit csinált vele?” Ő meg:
„Semmit, semmit, nem csináltam én semmit!”, mire én: „Nekem azt mondta,
hogy a varázserejével embert is tud ölni! Lehet, hogy mégiscsak hívni kéne a
rendőrséget!”, erre meg könyörögni kezdett, hogy ne, hogy nem akarta, hogy
véletlen volt az egész. Végül aztán belementem, jól van, nem szólok
senkinek. Eltüntetem. Elintézem. Úgy bömbölt, mint egy csecsemő, és kért
tőlem nyugtatót. Ő maga kérte, hogy üssem ki, hát el tudja hinni? Adtam
neki. Ott hagytam összegömbölyödve, elaludt Samhain ágyán. Nagyon nehéz
volt ám egyedül begyömöszölni abba a nagy dobozba. Ki kellett szednem az
összes szirszart, amit abban tartottak. Belehajtogattam Margot-t. Amikor
azzal végeztem, ránéztem Athornékra. Hogy biztos kapnak-e levegőt mind.
Aztán kiszaladtam megint a telefonfülkéhez. Felhívtam Irene-t, na, akkor
megyünk moziba? Ő meg lemondta, ahogy gondoltam is, hál’ istennek.
Visszamentem. Ott voltam éjfélig, vagy valahogy úgy. Adagonként kellett
kikevernem a betont, kézzel, egy vödörbe’. Rengeteg idő volt. Margot
kitöltötte annak a dobozszerűnek a nagy részét, de egy csomó ideig tartott,
amíg jól el tudtam osztani a betont körülötte. Aztán lecsuktam a tetejét, bele
is ragadt rögtön. Fel sem tudtam nyitni egyáltalán, gondoltam, na, ez jó.
Aztán, amikor felébredtek, mondtam Gwilhermnek, hogy minden el van
intézve. Aztán halkan még, hogy annak a doboznak a teteje beragadt. Inkább



keressenek más helyet Samhain játékainak. Nyilván tudta ő. Szerintem
magában is próbálta tagadni, de igazából tudta. Utána mentem hozzájuk
hetente háromszor. Muszáj volt. Hogy nehogy valami bajt keverjen. Egyszer
odaértem, és láttam, hogy körbe ilyen szimbólumokat festett a falra, olyan
volt, mint valami pogány templom, vagy nem tudom, mi. Hetekkel később,
még hónapokkal később is betegre aggódtam magam miatta. Tudtam, hogy
azt mondogatja embereknek, hogy ő ölte meg Margot-t. De szerencsére a
környéken tudta mindenki, hogy bolond. Azért a vége felé eléggé romlott a
helyzet. El kellett tűnnie neki is. El sem hiszem, hogy egy évig vártam, hogy
eltüntessem…

– És nagyjából akkor, amikor őt megölte, felhívta Cynthia Phippst is, és azt
mondta, maga Margot, ugye? Hogy a rendőrség induljon csak el azon a
nyomon, és elvonja a figyelmet Gwilhermről, ha valaki esetleg mégis
komolyan vette volna.

– Igen. Pontosan – mormogta Janice, és megint a régi jegygyűrűt
csavargatta.

– És aztán tovább látogatta Deborah-t és Samhaint Clare Spencerként.
– Hát igen – bólintott Janice. – Muszáj volt. Oda kellett rájuk figyelni. Más

se hiányzott volna, mint hogy megjelenjen ott egy igazi szociális munkás!
– És Deborah meg Samhain sosem vették észre, hogy Clare ugyanaz a

személy, mint Janice, a védőnő?
– A törékeny X-esek nehezen ismernek fel arcokat – felelte Janice. –

Befestettem a hajam és feltettem a szemüvegem is. Sokat tettem ám az
egészségükért, tudja. Deborah-nak adtam D-vitamint, merthogy nem megy ki
sosem. Ő fiatalabb nálam… gondoltam, könnyen lehet, hogy már nem is élek,
mire bárki megtalálja a holttestet. Minél több idő telik el, annál kevésbé
valószínű, hogy bárki valaha összekapcsolna az egésszel…

– Na és Douthwaite?
– Az meglógott – hervadt le a mosoly Janice arcáról. – Abba jóformán

beleszakadt a szívem. Muszáj volt négyesben elmászkálnom Irene-nel és
Eddie-vel, és úgy tennem, mintha jól érezném magam Larryvel, amikor
közbe’ életem szerelme meg lelépett! Mindenkit körbekérdeztem, hová tűnt
Steve, és nem tudta senki.

– Akkor miért van fent a falán Julie Wilkes? – kérdezte Strike.
– Hogy ki? – nézett vissza rá Janice az önsajnálat ködében elveszve.
– Az a Piroskabátos lány, aki Clacton-on-Sea-ben dolgozott – mutatott

Strike a bongyor hajú fiatal szőke nőre, akinek a képe tényleg ott lógott a



falon.
– Ja… hogy az – sóhajtotta Janice. – Igen… találkoztam valakivel, aki

ismert valakit, aki összefutott Steve-vel a Butlinban, néhány évvel később…
jaj, de izgatott lettem! Jéjzusom, addigra halálra untam magam Larryvel!
Nagyon szerettem volna újra látni Steve-et. Imádom, ha egy férfi meg tud
nevettetni! – Ez a nő azt tervezte, hogy megöl egy egész családot, csak azért,
hogy végignézhesse a halálukat. – Én tudtam, hogy volt valami köztünk,
tudtam, hogy lehetne belőlünk egy pár! Úgyhogy be is fizettem magunkat
Larryvel egy nyaralásra a Butlinba. Kev nem akart jönni, hát nekem aztán
mindegy. Elmentem fodrászhoz is, meg diétáztam! Alig vártam. Az ember
fejben úgy el tudja képzelni a dolgokat, nem? Aztán elmentünk a klubba este,
és ott volt – folytatta halkan. – Óóó, hogy mennyire szép volt! És a
„Longfellow Serenade”! Megőrült érte minden lány, amikor azt befejezte.
Larry meg csak ivott… aztán amikor lefeküdt a faházunkban, én mentem
vissza. De nem találtam Steve-et. Három napomba került, mire beszélni
tudtam vele. „Steve!”, mondom neki. „Én vagyok! Janice! A szomszéd! A
védőnő!”

Most lassan még jobban elpirult, mint a beszélgetés alatt eddig bármikor.
Olyan nagyon, hogy még a szeméből is kicsordult a könny.

– Ő meg: „Ú, tényleg! Hogy vagy, Janice?” És már ment is. És láttam,
ahogy… – Janice álla megremegett kicsit – megcsókolja azt a lányt, azt a
Julie-t, aztán visszanézett rám, mintha azt akarta volna, hogy lássam csak…
Én meg gondoltam magamban, na nem. Mindazok után, amit megtettem
érted, Steve? Nem. Azt a nyaralásunk utolsó előtti estéjén csináltam. Larry
szokás szerint hortyogott a faházunkba’, észre se vette, hogy nem vagyok ott.
Ezek mind Steve faházába jártak munka után, mint kiderítettem, amikor
követtem őket. Ez a lány meg kijött egyedül, berúgva. Hajnali kettőkor. Nem
volt az nehéz. Sehol senki, és akkor még nem voltak mindenütt kamerák,
mint mostanság. Belöktem, utánaugrottam, lenyomtam a víz alá. De igazából
a meglepetés ölte meg, egy csomó vizet nyelt már rögtön. Ez volt az egyetlen,
akinél nem használtam semmilyen szert, de hát tudja, mérges voltam!
Kimásztam, megtörölköztem. Feltöröltem a lábnyomokat, de amúgy is meleg
éjjel volt, reggelre nem látszott ott semmi. Másnap meg találkoztam vele.
Mondtam neki: „Rémes egy dolog, ez a lány, Steve! Szörnyen festesz, nem
iszunk meg valamit?” Holtsápadt lett, de hát gondoltam, te kihasználtál
engem, Steve, aztán meg ott hagytál faképnél, hát nem?

Valahol a távolban rendőrautó szirénája szólalt meg, és Strike az órájára



pillantva úgy gondolta, ez már valószínűleg ide jön, a Nightingale Grove-ra.
– Jó volt a rokonszenvem, meg a kedvességem, hagytad, hogy főzzek

neked! – folytatta Janice: még mindig a képzeletbeli Steve Douthwaite-hez
beszélt. – Még a saját gyerekemet is kész voltam megölni miattad! És erre
mész, és kavarsz itt más nőkkel? Na nem! A dolgoknak következményeik
vannak! – vágta oda kipirulva. – A férfiaknak meg kell ezt tanulniuk, és hogy
vállalják csak a felelősséget! Ahogy a nőknek kell – tette még hozzá. A
szirénázó rendőrautó most már közelebbről hallatszott. – Hát, a tárgyaláson
majd találkozom vele, nem? Azért tudja, egészen várom már, most, hogy itt
tartunk. Nem egy nagy szám itt élni egymagamba’. Vicces lesz Irene arcát
látni. Teli lesz ezzel az újság, nem? És hátha majd lesznek férfiak, akik
elolvassák, hogy miért csináltam, és rájönnek, hogy vigyázni kell ám, kit
szédítenek! Hasznos lecke a férfiaknak mindenütt, énszerintem. A
dolgoknak… – ismételte Janice Beattie, és a rendőrautó ekkor állt meg a háza
előtt. Kihúzta magát, úgy állt a sorsa elébe. – A dolgoknak következményeik
vannak!
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… ugyan mi téríthette volna el…

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

A siker, mint azt Cormoran Strike réges-rég megtanulta, sokkal bonyolultabb
dolog, mint azt a legtöbben gondolni szokták.

A sajtó nem most először rohanta meg a nyomozóirodát, és bár az
elismerés kétségtelenül hízelgő volt, és jó reklámként is szolgált, szokás
szerint nagyon is megzavarta a két nyomozótárs további munkáját. Robin,
akinek az újságok villámgyorsan kiderítették az otthoni címét, Vanessa
Ekwensinél keresett menedéket, és számos parókája és némi ügyes smink
segítségével továbbra is tudott valamennyit dolgozni, hogy ne Barclay-nak és
Hutchinsnak kelljen egyedül megbirkóznia mindennel. Strike-nak viszont
muszáj volt Nick és Ilsa vendégszobájába visszavonulni: itt szakállt
növesztett és nyugton maradt, és telefonon instruálta az iroda külsőseit. A
Denmark Street-i irodába egyedül Pat Chauncey járt be az adminisztrációt
intézni, reggel közönyösen bement, este pedig közönyösen kijött.

– Nincs mondanivalóm. Jobban tennék, ha elhúznának! – károgta oda napi
kétszer a Denmark Streeten álldogáló kis csapat újságírónak.

De semmi sem utalt arra, hogy hamar lelohadna az érdeklődés, amely a
szenzációs kettős felfedezést követte: egy csendes clerkenwelli lakásból egy
nő betonba ágyazott csontváza került elő, Islingtonban pedig, egy régi kút
aknájának mélyén, a törmelék alatt egy tizenéves csontvázára bukkantak.
Egyszerűen túl sok izgalmas részlete volt a történetnek, a két holttest
kiemelése, Margot Bamborough és Louise Tucker személyazonosságának
hivatalos megállapítása, a gyászoló családok nyilatkozatai, akik azt sem
tudták, megkönnyebbülést vagy bánatot éreznek inkább, a két nagyon
különböző gyilkos, és persze a két magánnyomozó, akiket most már
mindenütt a főváros legjobbjaiként emlegettek.



Bármilyen elégedett is volt az egésszel, Strike egyáltalán nem örült annak,
ahogy az újságírók bántak Gregory Talbottal („mit felelne azoknak, akik
szerint az édesapjának vér tapad a kezéhez?”) és Dinesh Guptával („most már
sajnálja, hogy olyan remek ajánlást adott Janice Beattie-nek, doktor úr?”), és
ahogy a rémült, zavart, értetlen Athornékat kivezették az otthonukból a valódi
szociális munkások. Carl Oakden egyszer röviden feltűnt a Daily Mailben,
ahol igyekezett szakértőnek beállítani magát Strike és Margot Bamborough
tárgyában is, de mivel a cikk bevezetőjében azt írták róla, hogy „a
börtönviselt szélhámos, Carl Brice, a rendelő régi titkárnőjének, Dorothynak
a fia…”, talán nem volt meglepő, hogy Oakden hamarosan ismét eltűnt szem
elől. Strike apja viszont továbbra is nagy örömmel emlegette magát együtt a
fiával, amikor a sajtósán keresztül kiadott egy mézesmázos közleményt, hogy
milyen büszke a legidősebb gyermekére. Strike némán füstölögve elutasított
minden megkeresést, hogy nyilatkozzon.

Dennis Creed, aki sokáig minden hírben főszerepet kapott, amelyhez csak
köze volt, ebben szinte csak lábjegyzetként szerepelt. Janice Beattie lepipálta,
nemcsak a valószínű áldozatai számát tekintve, hanem abban is, hogy
Creednél évtizedekkel tovább tudott észrevétlen maradni. A Nightingale
Grove-beli nappali képei kiszivárogtak a sajtóhoz, akik ki is emelték a
halottak bekeretezett képeit a falon, a vitrin aljában tartott mappákat a
gyászjelentésekkel, és a fecskendőt, celofánt és hajszárítót, amelyeket Strike
a kanapé mögött talált. A konyhában felfedezett gyógyszer- és méregkészletet
a helyszínelők szakértői szállították el, és a pirospozsgás arcú, ősz hajú
védőnőt „Mérgező Nagyinak” nevezték el az újságok. A fotósok vakuinak
villanásai közepette csak pislogott közömbösen, amikor a bíróságra
bevezették, ahol aztán elrendelték az előzetes letartóztatását.

Közben Strike jóformán nem tudott kinyitni egy újságot vagy bekapcsolni
a híradót anélkül, hogy ne Brian Tuckert látta volna: az öreg bárkinek
szívesen adott interjút, aki csak hajlandó volt megkérdezni. Megtört hangon
zokogott, örvendezett, dicsérte Strike-ot és Robint, és kijelentette, hogy
lovagi címet érdemelnek („vagy azt a másikat, hogy hívják a lovaggá ütött
nőket?” „Dame-nek”, mormogta az együttérző szőke riporternő, aki az
elérzékenyült Tucker kezét szorongatta), aztán sírva emlékezett vissza a
lányára, mesélt a temetés előkészületeiről, kritizálta a rendőrséget, és a világ
tudtára hozta, hogy ő végig gyanította, hogy Louise holttestét a kútban
rejtették el. Strike ugyan nagyon örült, hogy segíthetett az öregnek, de azért
mind maga, mind pedig Tucker érdekében azt kívánta, inkább vonulna el



gyászolni csendben, és ne jelenne meg a napközbeni tévés talk show-k
végtelen sorozatában.

Az elején csak néhányan jelentkeztek, hogy nekik is gyanús, ahogy a
Janice gondjaira bízott hozzátartozóik elhunytak, de hamarosan tömegesen
jöttek az újak. Számos holttest exhumálása is elindult, Irene Hicksonról
pedig, miután a konyhaszekrényének és kamrájának tartalmát elszállította
elemzésre a rendőrség, nagy cikk jelent meg a Daily Mailben. A képen ott ült
a rojtos-bojtos nappalijában, mellette két telt idomú lányával, akik
mindketten nagyon hasonlítottak rá.

– Mármint Jan mindig is férfifaló volt egy kicsit, de hát ilyent azért nem
gyanítottam én, de soha. Azt mondtam volna, hogy ő a legjobb barátnőm!
Fogalmam sincs, hogy lehettem ilyen ostoba. Mindig mondta, hogy bevásárol
nekem is szívesen, mielőtt a lányoméktól hazajövök. Aztán ettem abból, amit
ő hagyott a hűtőben, rosszul lettem, felhívtam, mondtam, hogy jöjjön át.
Gondolom, ez szebb ház, mint az övé, szeretett itt lenni, meg néha pénzt is
adtam neki, szóval ezért lehetek még életben. Őszintén fogalmam sincs, túl
tudom-e tenni magam valaha a döbbeneten. Nem tudok aludni, állandóan
rosszul vagyok, folyton csak erre gondolok. Visszagondolok rá, és azt
kérdezem magamban: hát hogy lehet, hogy nem vettem észre? És ha kiderül,
hogy ő ölte meg Larryt, szegény Larryt, akit Eddie-vel mi mutattunk be neki,
hát én nem tudom, hogy fogok tudni tükörbe nézni, egy rémálom az egész!
Nem várná ezt az ember egy védőnőtől, hát nem?

Ha másban nem is, ebben az egyben Strike kénytelen volt egyetérteni Irene
Hicksonnal. Azon gondolkodott, miért tartott neki ennyi ideig, hogy
alaposabban megvizsgálja az asszony alibijét, pedig az első pillanattól tudta,
hogy nem valami meggyőző, és hogy miért fogadta el kérdés nélkül mindazt,
amit Janice-től hallott, amikor szinte mindenki más szavában kételkedett. És
kénytelen volt azt a következtetést levonni, hogy akárcsak azok a nők, akik
maguktól szálltak be Dennis Creed furgonjába, őt is a gondosan eljátszott
nőiesség csalta lépre. Ahogy Creed is ránézésre elvarázsolt, szelíd álarc mögé
bújt, úgy rejtőzött Janice is a gondoskodó, az önzetlen segítő, az együttérző
anyuka szerepei mögött. Strike is az ő látszólagos szerénységét preferálta
Irene locsogása helyett, Janice kedvességét a barátnője rosszindulata helyett;
pedig ezeket sokkal kevésbé lett volna hajlamos kapásból elhinni, ha egy
férfiben találkozik velük. Ceres táplál, védelmez. A Rák kedves, ösztönösen
védelmez. Strike-nál jókora adag önvád is vegyült az ünneplésbe, és ezt Ilsa
és Nick nem tudták megérteni; ők inkább nagy örömmel követték az



újságokban a barátjuk legutóbbi és eddigi legnagyobb nyomozói sikerének
történetét.

Anna Phipps mindeközben már nagyon megköszönte volna Strike és Robin
munkáját személyesen is, de a két nyomozótárs elhalasztotta a találkozást,
amíg a sajtóérdeklődés első hulláma el nem csendesedett. A most különösen
óvatos Strike (akinek közben szép szakálla nőtt) végül, több mint két héttel
Margot holttestének megtalálása után belement, hogy találkozzanak. Bár
Robinnal telefonon ez idő alatt is napi kapcsolatban voltak, ők is most
találkoztak először azóta, hogy megoldották az ügyet.

Eső kopogott Nick és Ilsa vendégszobájának ablakán reggel, Strike pedig
épp öltözködött. Pont a műlábára húzta a zoknit, amikor pittyegett az
éjjeliszekrényen hagyott telefonja. Arra számított, hogy Robintól jött üzenet,
esetleg épp arra figyelmezteti, hogy újságírók leselkednek Anna és Kim
házánál is. Helyette Charlotte nevét látta a feladónál.
 

Heló Bluey. Azt hittem, Jago kidobta ezt a telefont, de most megtaláltam az egyik szekrény
hátuljában eldugva. Szóval megint valami csodával határost vittél végbe. Elolvasok ám rólad
mindent az újságokban. Bár lenne egy rendes képük rólad, bár gondolom, te örülsz, hogy nincs.
Hát mindenesetre gratulálok! Biztos jó érzés megmutatni mindenkinek, aki nem hitt ebben a te
nyomozóirodádban, hogy tévedtek. Köztük, gondolom, nekem is. Bár jobban támogattalak volna,
de hát már késő. Nem is tudom, örülsz-e majd, hogy hallasz felőlem. Valószínűleg nem. Nem is
telefonáltál be a kórházba, vagy ha igen, nekem nem mondták. Lehet, hogy titokban örültél volna,
ha meghalok? Egy újabb probléma megoldva, és te szereted megoldani a dolgokat… De ne hidd,
hogy nem vagyok hálás! Azt hiszem, hálás vagyok, vagyis leszek, majd egyszer. De azt is tudom,
hogy bárkiért megtetted volna. Ez a te morális kódod, nem? Én meg mindig valami olyat akartam
tőled, ami csak az enyém, amit nem tennél meg másnak. Vicces módon már kezdem értékelni
azokat, akik mindenkivel rendesek, de hát már ehhez is késő, nem? Jagóval szétköltözünk, bár ő
még nem hívja annak, mert nem néz ki jól, ha az ember elhagyja az öngyilkos hajlamú feleségét,
azt meg senki sem hinné el, hogy én hagyom el őt. Még mindig úgy gondolom, amit a végén
mondtam. Mindig is úgy fogom.

 
Strike visszaült az ágyra kezében a telefonnal, egyik lábán zokni, a másikon
nem. Az esős nap gyér fénye a telefon kijelzőjére esett, és abban a saját
szakállas arca tükröződött, ahogy fintorogva nézi az üzenetet. Annyira
jellemző volt az egész Charlotte-ra, hogy akár ő maga is meg tudta volna írni.
Ahogy ránézésre beletörődött a sorsába, ahogy próbál tőle megnyugtatást
kiprovokálni, ahogy fegyvert kovácsol a gyengeségéből. Tényleg elhagyta
vajon Jagót? És akkor hol vannak a kétéves ikrek? Végiggondolta, mi
mindent írhatna neki, amivel táplálná a reményeit: hogy fel akarta hívni a
kórházat, hogy az öngyilkossági kísérlet óta még álmodott is Charlotte-tal,
hogy a lány továbbra is szilárdan be van betonozva a képzeletébe, és minden
próbálkozása ellenére sem tudja onnan eltávolítani. Arra is gondolt, hogy
nem reagál, de amikor már majdnem le is tette újra a telefont az



éjjeliszekrényre, meggondolta magát, és minden betűre odafigyelve gondosan
bepötyögte a rövid választ:
 

Igazad van, tényleg megtettem volna bárkinek. Ez nem jelenti, hogy nem örülök, hogy élsz, mert
igenis örülök. De neked most magad és a gyerekeid miatt kell életben maradnod.
Hamarosan megváltoztatom a számomat. Vigyázz magadra.

 
Még egyszer végigolvasta, mielőtt elküldte volna. Charlotte kétségtelenül
csapásként fogja érteni a szavait, de a lány öngyilkossági kísérlete óta Strike
elég sokat gondolkodott. Eddig mindig azzal ámította magát, hogy azért nem
váltott telefonszámot, mert túl sok kontaktja szokta ezen a számon keresni, de
nemrég bevallotta magában, hogy igenis nyitva akart hagyni egy
kommunikációs csatornát Charlotte-tal, mert tudni akarta, hogy a lány sem
tudja őt könnyebben elfelejteni, mint Strike őt. Most pedig eljött az idő
elvágni ezt az utolsó, vékonyka összekötő szálat is. Rányomott a „küldés”
gombra, és befejezte az öltözködést.

Miután megbizonyosodott, hogy Nick és Ilsa mindkét macskája be van
zárva a konyhába, elindult. Charlotte-tól újabb üzenet érkezett, amikor már az
utcán sétált az esőben.
 

Azt hiszem, még életemben nem irigyeltem úgy senkit, mint most ezt a te Robinodat.
 
Strike úgy döntött, erre már nem válaszol.

Szándékosan korán indult el a Clapham South megállóhoz, mert még el
akart szívni egy cigarettát, mielőtt Robin felveszi, és kocsival mennek tovább
Anna és Kim lakásához a megállótól nem messze. Megállt kint, a párkány
alatt, és rágyújtott, kinézett a Clapham Common park sáros sarkán sorakozó
biciklikre. A park okkersárga levelű fái remegtek a szakadó esőben. Alig
szívhatott egy-kettőt, amikor a zsebében megcsörrent a telefon. Elhatározta,
hogy ha Charlotte az, nem veszi fel, de amikor előhúzta, Polworth nevét látta
a kijelzőn.

– Minden oké, Cimbi?
– Na, ráérsz még a kisemberrel is foglalkozni, Sherlock?
– Egy-két percem még akad rád – felelte Strike az esőt nézve. – Nem

akarom, hogy azt gondolják, túl fenn hordom az orrom. Mi a helyzet?
– Jövünk fel Londonba hétvégén! – Polworth hangján nagyjából annyi

lelkesedés hallatszott, mintha azt jelentette volna be, holnap
vastagbéltükrözésre megy.

– Nem az van, hogy London minden gonosz gyökere?



– Nincs nagyon választásom. Roznak szülinapja van. El akar menni
megnézni a kibaszott Oroszlánkirályt a Trafalgar Square-re, meg ilyen
hülyeségek.

– Ha szállást keresel, nekem csak egy hálószobám van.
– Á, már foglaltunk egy Airbnb-t. A következő utáni hétvége lesz az. Csak

azt akartam, nem lesz-e kedved inni egy sört. Hozhatod azt a Robint is, hogy
Penny is tudjon kivel beszélgetni. Hacsak mit tudom én, nem jelentkezik be a
kibaszott királynő akkorra.

– Hát már jelentkezett, de mondtam neki, hogy várólista van. Na, de az
remek lenne! – felelte Strike. – És különben mi újság?

– Semmi – mondta Polworth. – Láttad, hogy a skótok beszartak az utolsó
pillanatban?

Most feltűnt a forgalomban a régi Land Rover. Strike-nak semmi kedve
sem volt a kelta nacionalizmus kérdéseibe belemenni, ezért csak annyit
mondott:

– Hát, ha ezt annak akarod hívni… figyi, Cimbi, most mennem kell, Robin
mindjárt felvesz kocsival. De később felhívlak!

Egy csatornanyílásba dobta a csikket, és készen várta, hogy a Land Rover
megálljon előtte.

– Reggelt! – köszönt Robin, miközben Strike bekászálódott az anyósülésre.
– Késtem?

– Nem, én jöttem korábban.
– Jó a szakálla! – jegyezte meg Robin, és már indult is tovább a járda

mellől az esőben. – Úgy néz ki, mint valami gerillavezér, akinek sikerült a
tervezett puccsa!

– Úgy is érzem magam – bólintott Strike, és egyébként most, ahogy megint
itt ült Robin mellett, valóban elöntötte valami olyan egyértelműen diadalmas
érzés, amely eddig elkerülte.

– Pattel beszélt? – kérdezte Robin. – Az előbb, telefonon.
– Nem, Polworthtel. Jönnek fel Londonba a következő utáni hétvégén.
– De ő nem utálja Londont?
– De igen. De az egyik gyereke akar jönni. Szeretne magával is találkozni,

de én nem javasolnám.
– Miért nem? – nézett rá Robin, igazából kissé hízelgőnek is érezte a

dolgot.
– A nők általában nem kedvelik Polwortht.
– Miért, nem nős?



– De az. És a felesége sem kedveli.
Robin elnevette magát.
– Mire gondolt, miért hívott volna Pat? – kérdezte most Strike.
– Én is most beszéltem vele. Miss Jones panaszkodott, hogy nem

személyesen magától kapja meg a rendszeres tájékoztatást.
– Később majd rászólok FaceTime-on – mondta Strike. Közben már a

parkon hajtottak át, az ablaktörlők ide-oda jártak. – Hátha a szakáll elveszi a
kedvét.

– Vannak nők, akiknek tetszik – jegyezte meg Robin, és Strike-nak
önkéntelenül is eszébe jutott, hogy vajon ő is közéjük tartozik-e.

– Úgy hallom, Hutchins és Barclay hamarosan elkapják Butus üzlettársát is
– mondta Strike.

– Igen – erősítette meg Robin. – Barclay egyre ajánlgatja, hogy kimegy
utána Mallorcára körülszaglászni.

– Szeretné! És magának még mindig jó a hétfő, hogy együtt beszéljünk az
új külsőssel?

– Michelle-lel? Igen, persze! – vágta rá Robin.
– Remélem, addigra már visszamehetünk az irodába.
Robin most befordult a Kyrle Roadra. Újságíróknak nyoma sem volt, ezért

leparkolt a két lakásra osztott viktoriánus sorház előtt.
Strike megnyomta a „Phipps/Sullivan” feliratú csengőt, és rögtön hallották

is a közeledő lépteket, majd feltárult az ajtó, és ott állt Anna Phipps,
ugyanabban a bő kék pamutmelegítőben és fehér vászoncipőben, mint az első
találkozásukkor, Falmouthban.

– Jöjjenek be! – fogadta őket mosolyogva, és hátrébb lépett, hogy be
tudjanak jönni a négyzet alakú kis helyiségbe a lépcső aljában. A falakat
fehérre festették: absztrakt, fekete-fehér képek lógtak rajtuk, az ajtó fölötti
félköríves kis ablak pedig fényfoltokat vetített a szőnyeg nélküli falépcsőre.
Robinnak a Szent Péter idősek otthona jutott eszébe és a bejárattal szemben
őrködő életnagyságú Jézus.

– Igyekezni fogok nem elsírni magam… – mondta halkan Anna, mintha
félne, hogy valaki meghallja, de a nagy elhatározás ellenére már most csupa
könny volt a szeme. – Elnézést, de… de nagyon szeretném megölelni önöket
– bökte ki, és így is tett, először Robint ölelte át, majd Strike-ot is. Aztán
hátrább lépett, kis félnevetéssel megrázta a fejét, és megtörölte a szemét is. –
Nem is tudom kifejezni, mennyire hálás… hogy mennyire hálás vagyok!
Amit önöktől kaptam… – lemondó intéssel megrázta a fejét. – Csak



annyira… annyira fura! Hihetetlenül örülök és megkönnyebbültem, de
ugyanakkor meg gyászolok is… ha van ennek bármi értelme…

– Teljesen – bólintott Robin. Strike csak mordult egyet.
– Már itt van mindenki – mutatott felfelé Anna. – Kim, apa, Cyn, és még

Oonagh is! Elhívtam ide magunkhoz néhány napra. Tudják, szervezzük a
temetést… apa és Cyn ezt rám hagyták… de mindegy, hát jöjjenek fel,
mindenki köszönetet akar mondani!

Ahogy Anna nyomában felkapaszkodtak a meredek lépcsőn, Strike szó
szerint a korlát segítségével húzva fel magát, eszébe jutott, micsoda
összevisszaság volt a fejében, amikor telefonon értesítették az anyja haláláról.
A mindent elöntő gyászban rejtőzött egy aprócska megkönnyebbülés is, és
ezen megdöbbent és szégyellte magát, és csak hosszú idő alatt tudta
feldolgozni. Idővel megértette, hogy az agya valami sötét sarkában egyszerre
rettegett a hírtől, de kicsit számított is rá. Akkor pedig bekövetkezett: Leda
rettenetes ízlése a férfiak terén nyomorult halálhoz vezetett egy koszos
matracon, és bár azóta is hiányzott neki az anyja, azt nem állíthatta volna,
hogy hiányolja a szorongásnak, bűntudatnak és rettegésnek azt a mérgező
keverékét, amelyet Leda életének utolsó éveiben érzett folyton.

Csak találgatni tudott, milyen érzelmek kavaroghatnak most Margot
férjében, vagy a gyerekfelügyelőében, aki átvette az asszony helyét a
családban. A lépcsőn felérve Roy Phippst pillantotta meg egy fotelben, a
nappaliban. Röviden összetalálkozott a tekintetük, aztán kijött a szobából
Kim is, és Strike már nem láthatta az orvost. A szőke pszichológus szélesen
mosolygott; ő legalábbis biztosan tiszta örömöt érzett.

– Hát – kezdte, és megszorította előbb Strike, majd Robin kezét is –, mit is
mondhatnánk? Jöjjenek csak…

Strike és Robin követték Annát és Kimet a nappaliba. Ugyanolyan tágas,
levegős helyiség volt, mint a falmouthi nyaralójukban, az ablakokon hosszú
fátyolszövet függönyökkel, nyersfa padlóval, jókora fehér szőnyeggel és
halványszürke falakkal. A könyvek szín szerint elrendezve álltak a polcon.
Minden egyszerű volt és letisztult, nagyon más, mint az a ház, ahol Anna
felnőtt a ronda viktoriánus bronzok és mintás kárpittal bevont székek között.
A falon csak a kandalló fölött lógott bármi: egy fekete-fehér fénykép a
tengerről és az égről.

Roy mögött, a nagy ablakfülke üvegén kopogott az eső. Roy már fel is
pattant, és a kezét idegesen a nadrágjába törölte, mielőtt odanyújtotta volna
Strike-nak.



– Hogy van? – érdeklődött idegesen.
– Köszönöm, nagyon jól – felelte a nyomozó.
– Miss Ellacott! – nyújtott kezet most Robinnak Roy. – Úgy értesültem, ön

volt az, aki…?
A kimondatlan „megtalálta Margot-t” így is ott visszhangzott a szobában.
– Igen – válaszolta Robin, Roy pedig bólintott és összeszorította az ajkát,

nagy szeme most Robinról az egyik ragdoll macskára ugrott, amely pont
ekkor sétált be a szobába akvamarinkék szemében ravasz fénnyel.

– Ülj le, apa! – kérte szelíden Anna, Roy pedig szót fogadott.
– Csak megnézem, Oonagh megtalált-e mindent… csinálja a teát – mondta

vidáman Kim, és kiment.
– Kérem, üljenek le! – fordult Anna Strike-hoz és Robinhoz, ők pedig

helyet foglaltak egymás mellett a kanapén. Amint Strike elhelyezkedett, a
macska könnyedén felugrott mellette a kanapéra, és besétált az ölébe. Közben
Robin felfigyelt a dohányzóasztal helyét elfoglaló kerevetre. Szürke-fehér
csíkos kárpit borította, és jóval kisebb volt, mint az a másik Athornék
lakásában – nem fért volna el benne egy nő összegömbölyödve, de Robin
még így sem hitte, hogy valaha beszerezne egy ilyen bútordarabot, bármilyen
jól is jön. Sosem felejti el a poros betontömböt, amelyből Margot
Bamborough koponyadarabkája látszott ki.

– Cyn hol van? – kérdezte az apját Anna.
– Mosdóban – válaszolt Roy, kissé rekedten. Ideges pillantást vetett a

szoba ajtaján túl a lépcső tetejére, és Strike-hoz fordult: – Meg… meg kell
mondanom önöknek, mennyire szégyellem magam, hogy én sosem fogadtam
fel valakit. Higgyék el, most az a gondolat, hogy hiszen tudhattam volna
mindezt tíz, húsz évvel ezelőtt is…

– Nos, ez nem épp hízelgő ránk nézve, Roy – simogatta a doromboló
macskát Strike. – Mármint hogy azt sugallja, bárki meg tudta volna csinálni,
amit mi.

Roy és Anna is sokkal hangosabban nevettek, mint amennyit megért ez a
válasz, de Strike nagyon jól értette, egy nagyobb sokk után milyen fontos a
viccelődés nyújtotta felszabadulás. Alig napokkal azután, hogy helikopterrel
mentették ki a véres kráterből, ahol a lábát is leszakító robbanás után hevert
hol magánál, hol öntudatlanul Gary Topley kettészakadt holtteste mellett,
mintha úgy emlékezett volna, hogy a másik túlélő, Richard Anstis, akinek
meg az arcát szaggatta szét a robbanás, máris mondott valami hülye viccet
arról, mennyit spórolhatott volna Gary a nadrágokon, ha túlélte volna. Strike



emlékezett, ahogy röhögtek ezen az ostoba, ízléstelen tréfán, és arra a néhány
másodpercre is megszabadultak a sokktól, a gyásztól, a fájdalomtól.

Az ajtó elől most női hangok hallatszottak be: visszajött Kim egy teás
tálcával, utána pedig Oonagh Kennedy lépett be, a kezében nagy
csokoládétortával. A lila csíkos frufru alól ragyogó mosollyal nézett rájuk, a
mellkasán minden lépésnél ugrált az ametisztkereszt, és amint letette a tortát,
hozzájuk is fordult:

– Hát itt vannak, végre, a mi hőseink! Én bizony megölelem magukat!
Robin fel is állt ehhez, de Strike nem akarta a macskát megzavarni, ezért

furán kicsavarodva ülve kapta meg Oonagh ölelését.
– Na tessék, most meg megin’! – nevetett Oonagh, ahogy felegyenesedett

és megtörölte a szemét. – Hát én esküszöm, olyan, mint valami
hullámvasúton! Az egyik percbe’ fent, a másikba’ lent…

– Velem is ez volt, amikor megjöttek! – nevetett Oonagh-val Anna. De
Robin felfigyelt rá, hogy Roy mosolya idegesnek és kicsit erőltetettnek is
tűnt. Milyen érzés lehet vajon szemtől szemben a halott felesége legjobb
barátnőjével, ennyi idő után? Ahogy Oonagh alakja megváltozott, abból
Roynak vajon most az jár a fejében, hogy nézne ki Margot, ha megérte volna
a hetven évet? Vagy megint azon tűnődik, ahogy nyilván a közbeeső
időszakban is, hogy vajon túlélte volna-e a házassága azt a hosszú, jeges
hallgatást, ami a Paul Satchwell-lel elfogyasztott ital után következett, vajon
le tudták volna-e győzni a kapcsolatukra nehezedő feszültségeket, nyomást,
vagy Margot talán elfogadta volna Oonagh ajánlatát, és elmenekült volna az
ő vendégszobájába?

Elváltak volna, gondolta Robin teljes bizonyossággal, de aztán megfordult
a fejében, nem keveri-e össze Margot-t saját magával, ahogy a nyomozás
során is oly gyakran tette.

– Ó, jó napot! – köszönt be most egy izgatottan elhaló hang az ajtóból.
Mindenki odapillantott: Cynthia volt az, de a keskeny, sápadt arcán a mosoly
nem igazán ért el az érdekesen sokszínű szemének szorongó pillantásáig.
Fekete ruhát viselt, és Robinnak az jutott eszébe, vajon nem szándékosan, a
gyász jelzésére választotta-e ezt. – Elnézést, csak… hogy vannak?

– Remekül – felelte Robin.
– Fantasztikusan – kontrázott rá Strike.
Cynthia szokott ideges, kifulladt nevetésével válaszolt.
– Igen, nem… hát annyira csodálatos…
De vajon tényleg annyira csodálatos-e ez Cynthiának, gondolta Robin,



miközben Anna nevelőanyja is odahúzott egy széket, és visszautasított egy
szelet tortát – mint kiderült, Oonagh a szakadó esőben szaladt el érte. Milyen
érzés visszakapni Margot Bamborough-t, akár csak egy csontvázként egy
dobozban? Fájt vajon látni, hogy a férjét így megrázta a dolog, az érzelmeivel
ennyire hadakoznia kell, és hogy Margot legjobb barátnőjét, Oonagh-t, most
valami elveszett nagynéniként a keblére öleli a család? Robinnak mintha ma
különös látnoki napja lett volna: biztosan érezte, hogy ha Margot-t nem ölték
volna meg, hanem egyszerűen elvált volna Roytól, az orvos bizony nem
Cynthiát választotta volna második feleségnek. Margot valószínűleg
kikönyörögte volna a fiatal Cynthiától, hogy tartson vele az új életébe, és
vigyázzon továbbra is Annára. Belement volna ebbe Cynthia, vagy inkább
Royhoz húzott volna? Hová ment volna, és kihez ment volna hozzá, ha a
Broom House-ban már nem lett volna helye?

Most bejött a szobába a másik macska is, és csak bámult a szokatlanul
nagy társaságra. A karosszékeket, a kerevetet és a kanapét kerülgetve
odament az ablakhoz és felugrott a párkányra, ott pedig nekik háttal leült, és
nézte az üvegen lecsurgó vízcseppeket.

– Nos, figyeljenek – szólalt meg Kim az egyenes támlájú székről, amit a
sarokból hozott be –, tényleg nagyon szeretnénk kifizetni önöknek azt a plusz
havi munkájukat. Tudom, hogy már mondták, hogy ne…

– Mi döntöttünk úgy, hogy tovább dolgozunk az ügyön – jelentette ki
Strike. – Nagyon örülünk, hogy segíthettünk, és határozottan nem akarunk
több pénzt érte.

Robinnal megegyeztek, hogy mivel a Margot Bamborough-ügy
valószínűleg reklámértékben és további munkákban jó háromszorosan meg
fog térülni, Strike pedig amúgy is úgy érezte, hamarabb meg kellett volna
oldaniuk, szükségtelen lenne bármennyi pluszpénzt elfogadniuk Annától és
Kimtől.

– Akkor szeretnénk valamilyen jótékonysági szervezetnek adományozni
egy bizonyos összeget – folytatta Kim. – Van olyan, amelyet szeretnének
támogatni?

– Hát… – köszörülte meg a torkát Strike –, ha komolyan gondolják, a
Macmillan-ápolónőket…

Rögtön látta a családtagok arcán a kis meglepetést.
– Idén halt meg a nagynéném – tette hozzá magyarázatként. – És a

Macmillan-ápolónője tényleg nagyon sokat segített.
– Ó, értem – bólintott Kim kis kacajjal, és rövid szünet is állt be a



beszélgetésben, mert Janice Beattie szelleme mintha megjelent volna most
köztük, mint a teáskanna csőrén kiszökő gőz.

– Egy védőnő! – szólalt meg aztán halkan Anna. – Ki gyanakodna egy
védőnőre?

– Margot! – vágta rá egyszerre Roy és Oonagh.
Elkapták egymás tekintetét és elmosolyodtak: szomorú mosoly volt,

nyilván meglepte őket, hogy ennyi idő után végül valamiben egyetértenek, és
Robin azt is látta, hogy Cynthia elnézett másfelé.

– Nem bírta azt a védőnőt. Nekem mondta is – jelentette ki Oonagh. –
Csak összekevertem azzal a szőkével, aki jelenetet rendezett a karácsonyi
bulin.

– Nem, tényleg sosem állhatta – mondta Roy is. – Nekem is mondta, már
amikor odakerült a rendelőbe. Én nem tulajdonítottam neki nagyobb
jelentőséget…

Úgy tűnt, elszánta rá magát, hogy most már őszinte lesz, akármennyire is
fáj.

– …azt hittem, arról van itt csak szó, hogy két nő túlságosan hasonlít
egymásra: mindketten munkásosztálybeliek, mindketten erős jellemek.
Amikor a grillpartin találkoztam is ezzel a nővel, őszintén szólva én
kimondottan… nos… rendesnek találtam. Persze, Margot sosem beszélt
nekem arról, mire gyanakszik…

Megint csend állt be a szobában, és Strike biztos volt benne, hogy
mindenkinek az jut most eszébe, hogy Roy egyáltalán nem is beszélt a
feleségével a gyilkosság előtti néhány hétben, pedig pontosan ez az időszak
lehetett, amikor Margot Janice-szel kapcsolatos gyanakvása megszilárdult.

– Janice Beattie minden bizonnyal a legügyesebb hazudozó, akivel csak
valaha találkoztam – mondta Strike a feszült hangulat oldására. – És baromi
jó színész is.

– Kaptam egy egészen különleges levelet – szólalt meg Anna is – a fiától,
Kevintől. Tudta, hogy hazajön Dubajból, hogy tanúskodhasson ellene?

– Igen, tudtuk – felelte Strike, mert George Layborn rendszeresen
tájékoztatta a rendőrségi vizsgálat állásáról.

– Azt írta, hogy szerinte anya megmentette az életét azzal, hogy
megvizsgálta – mondta Anna.

Robin felfigyelt rá, hogy Anna most már „anyának” hívta Margot-t. Eddig
mindig csak azt mondta rá, hogy „az anyám”.

– Tényleg figyelemre méltó levél – bólogatott Kim is. – Végig



szabadkozik benne, mintha valahogy az ő hibája lenne az egész.
– Szegény ember! – mondta halkan Oonagh.
– Azt írja, hogy felelősnek érzi magát, amiért nem fordult a rendőrséghez,

de mégis melyik gyerek gondolná azt, hogy az anyukája sorozatgyilkos? És
én tényleg… – kezdte Anna megint, igyekezve a Strike ölében doromboló
Cagney cicánál hangosabban beszélni – nem tudom önöknek jól elmondani,
hogy mit jelent ez nekem, amit önök tettek… hogy mit jelent nekünk mind.
Annyira rettenetes volt nem tudni, és most végre biztosan tudom, hogy anya
nem szabad akaratából hagyott itt minket, és hogy a halála… nos, egészen
békés volt…

– Más halálokhoz képest – jegyezte meg Strike – ez szinte teljesen
fájdalommentes.

– És hogy biztosan tudom, hogy szeretett engem – tette még hozzá Anna.
– De hát mi mindig… – kezdte Cynthia, de a nevelt lánya gyorsan

közbeszólt:
– Tudom, hogy mindig is mondtátok, Cyn, de amíg nem tudtam, hogy

igazából mi történt, mindig is maradt egy kis kétség, hát nem? De ha azt
nézem, hogy Kevin Beattie-hez képest milyen helyzetben voltam, akkor még
szerencsésnek is érzem magam… És azt tudják – kérdezte Strike-tól és
Robintól –, hogy még mit találtak, amikor… tudják… amikor kiszedték anyát
a betonból?

– Nem – rázta a fejét Strike.
Cynthia vékony keze a jegygyűrűjével babrált, most épp csavargatta az

ujján.
– A medált, amit apától kapott! – újságolta Anna. – Koszos, persze, de

amikor kinyitották, ott volt benne a képem, teljesen érintetlen állapotban. –
Annának hirtelen megint könnyek csillogtak a szemében. Oonagh odanyúlt,
és megveregette a térdét. – Azt mondták, vissza is kaphatom, amint a
vizsgálatokkal végeznek.

– Milyen kedves – mondta halkan Robin.
– És azt hallották, mi volt még a táskájában? – kérdezte most Kim.
– Nem – nézett rá Strike.
– A jegyzetei arról, hogy megvizsgálta Theót – felelte Kim. – Teljesen

olvashatók… tudják, a bőrtáska megvédte őket. Theodosia Loveridge volt a
teljes neve, és egy vándorcigánycsaláddal érkezett. Margot méhen kívüli
terhességre gyanakodott, és mentőt akart hívni, de Theo azt mondta, a barátja
majd beviszi. A jegyzetekből kiderül, hogy Theo attól félt, a családja esetleg



megtudja, hogy terhes. Úgy tűnik, nem nagyon kedvelték a barátját.
– Akkor tehát ezért nem jelentkezett később sem? – kérdezte Robin.
– Gondolom – bólintott Kim. – Szegény lány. Remélem, nem lett baja.
– Megkérdezhetem – nézett Strike-ra Roy –, mit gondol, milyen erős

lábakon áll a vád Janice Beattie ellen? Mert… és nem tudom, önnek mit
mondtak a rendőrségi kapcsolatai… de a legutóbbi, amiről én tudok, az volt,
hogy a vizsgálatok nem bizonyították, hogy Margot be volt gyógyszerezve.

– Egyelőre – mondta Strike, aki épp előző este beszélt George Laybornnal.
– De úgy hallom, megpróbálkoznak valami újfajta módszerrel, amivel a
holttesttel érintkező betonból lehet gyógyszerek és vegyi anyagok nyomait
kimutatni. Semmire nincs garancia, de nemrég sikeresen alkalmazták egy
esetben az Egyesült Államokban.

– De ha nem tudják bizonyítani, hogy be volt gyógyszerezve – nézett rá
Roy komoly arccal –, akkor Janice ellen csakis közvetett bizonyítékaik
vannak, nem?

– Az ügyvédje biztos, hogy a felmentésre játszik, legalábbis a sajtónak
adott nyilatkozataiból az derül ki – tette hozzá Kim.

– Nem lesz könnyű dolga – mondta Strike. – A védelemnek meg kell
magyaráznia, miért találta meg a rendőrség egy nemlétező szociális munkás
telefonját Janice házában, és miért volt meg ennek a száma Athornéknak.
Athornék leedsi unokatestvérei tudják azonosítani a nőt, aki segített nekik
kitakarítani a lakást. Gloria Conti hajlandó Angliába jönni, és tanúskodni a
hűtőben lévő fánkról, és hogy ő is és Wilma is hányással küszködtek, és
Douthwaite is tanúskodik…

– Tényleg? – derült fel Oonagh arca. – Ó, az jó, nagyon aggódtunk
miatta…

– Szerintem végül megértette, hogy csak úgy keveredhet ki ebből, ha
vállalja, hogy átmegy rajta – mondta Strike. – Hajlandó tanúskodni, hogy
attól a pillanattól kezdve, hogy először evett olyasmit, amit Janice készített
neki, mérgezési tünetei voltak, és ami a legfontosabb, hogy az utolsó
találkozásukkor Margot azt tanácsolta neki, hogy ne fogyasszon el semmit,
amit Janice készített. Aztán jön Kevin Beattie, és tanúsítja, hogy a kislánya
hipót ivott, amíg Janice elvileg „vigyázott rá”, és hogy az anyja „spéci
italokat” itatott vele, amelyektől rosszul érezte magát… van még valami? –
nézett Strike Robinra, akar-e hozzátenni valamit, leginkább, hogy ő ehessen
egy kis tortát.

– Nos, hát ott volt az a sok halálosan mérgező szer, amit Janice



konyhájából gyűjtöttek be – folytatta Robin –, arról nem is beszélve, hogy
megpróbálta Cormorant is megmérgezni, amikor odament, hogy kérdőre
vonja. Aztán ott vannak a preparált élelmiszerek, amelyeket Irene-nél
találtak, a bekeretezett képek Janice falán, köztük Joanna Hammond, akiről
azt állította, hogy soha nem is találkozott vele, és Julie Wilkes, aki megfulladt
a Butlinban, Clacton-on-Sea-ben. És a rendőrség bízik benne, hogy találnak
még bizonyítékokat más áldozatok exhumálása után, még ha a Margot
holttestén talált nyomok nem is lesznek elegendők. Janice elhamvasztatta az
élettársát, Larryt, de Larry szeretőjét, Clare-t eltemették, tehát őt lehet
exhumálni.

– A magam részéről – szólt közbe Strike, akinek sikerült egy fél szelet
csokitortát megennie, amíg Robin ezt elmondta – azt gondolom, börtönben
marad élete végéig.

– Nos, ezt jó hallani – felelte Roy megkönnyebbülten.
– Igen, nem, határozottan – tette hozzá Cynthia is elakadó lélegzettel.
Az ablaknál ülő macska most hátranézett, majd lassan megint visszafordult

az eső felé. A másik Strike pulóverével játszott a mancsával.
– Eljönnek önök is a temetésre, ugye? – érdeklődött Anna.
– Megtiszteltetésnek vesszük – bólintott Robin, mert Strike épp akkor

kapott be egy újabb nagy falat tortát.
– Úgy gondoltuk, hogy… nos, Annára bízzuk a szervezést – mondta Roy.

– Ő intéz mindent.
– Szeretném, ha anyának lenne rendes sírja – mesélte Anna. – Amit meg

lehet látogatni, tudják… annyi év telt el, hogy nem tudtuk, hol lehet.
Szeretném, ha mostantól pontosan tudnánk, hol találjuk.

– Meg tudom érteni – válaszolta Strike.
– Önök tényleg nem érthetik, mit adtak nekem! – ismételte immár

harmadszor Anna. A kezét Oonagh felé nyújtotta, de Cynthiára nézett. –
Most már itt van nekem Oonagh is, és Cyn is, aki igazán csodás anya volt…
Anya nagyon is jól választotta ki, kit akart mellettem tudni…

Cynthia arca elfacsarodott erre, Strike és Robin pedig diszkréten
félrenéztek: Robin az ablaknál ülő macskára, Strike pedig a kandalló fölötti
képre a tengerről. Kopogott az eső az ablakon, az ölében dorombolt a
macska, és eszébe jutott a liliomos urna, ahogy elbukdácsol a hullámok
között. Kicsit neki is összeszorult a szíve, és hiába érzett nagy megelégedést,
hogy sikerült, amit elhatározott, szerette volna, ha felhívhatná Joant,
elmesélhetné neki, mi lett a vége Margot Bamborough történetének, és



hallhatná, még egyszer, utoljára, hogy a nagynénje büszke rá.
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Hogy kettejük vonzalma elcsitult,
helyét Kupid nagy lángja vette át,
de rá hites barátság leple hullt,

a két barát uralta önmagát,
űzvén az örök dics szolgálatát.
Midőn a lélek úr a test felett,

mivel a földi lét fölébe lát,
testit előzi lelki szeretet,

miként a réz ura csak színarany lehet.

EDMUND SPENSER:
A tündérkirálynő

Néhány nappal később Robin arra ébredt, hogy besüt az őszi nap a függöny
résén. A telefonjára pillantva ámulva látta, hogy reggel tíz óra van, és ez azt
jelentette, hogy egész évben most aludt a legtöbbet. Aztán az is eszébe jutott,
miért is lustálkodhatott ennyit: október 9-e van, azaz a születésnapja.

Ilsa vacsorát is rendez a tiszteletére másnap este, pénteken. Egy elegáns
éttermet választott, és foglalt is asztalt: ő és Nick, Vanessa és a vőlegénye,
Oliver, Barclay, Hutchins és a feleségeik, Max és az új barátja (a tévésorozat
fővilágosítója) és Strike voltak meghívva. A mai napon, a születésnapján,
Robinnak nem volt semmi teendője. Strike ragaszkodott hozzá, hogy ne
dolgozzon. Felült az ágyban, ásított egyet, és a vele szemben lévő fiókos
szekrény tetején sorakozó ajándékokra pillantott, amelyek mind a családjától
érkeztek. Az anyjától jött kis dobozka valami ékszernek tűnt, nyilván a kerek
szám tiszteletére. Már épp felkelt volna, amikor pittyent egyet a telefonja, és
látta, hogy Strike-tól érkezett üzenet.
 

Tudom, h elvileg szabadnapja van, de felmerült valami. Találkozhatnánk a Shakespeare’s
Headnél, a Marlborough St-en, du. 5-kor? Öltözzön elegánsan, lehet, hogy puccos helyre kell
mennünk!



 
Robin kétszer is elolvasta, hátha csak ő nem találta benne, hogy „boldog
szülinapot”. Az nem lehet, nem lehet, ugye, hogy megint elfelejtette? Vagy
azt gondolja, pusztán azzal megteszi az elvárt minimumot, hogy eljön az Ilsa
által szervezett vacsorára, és ezért konkrétan Robin születésnapján nem is
kell már külön erőfeszítést tennie? Az igaz, hogy egy kicsit tanácstalannak
érezte magát ma, hogy nem kellett dolgoznia, és egy barátja sem volt
elérhető. De ezt Strike-nak nem kell tudnia. Így hát vegyes érzelmekkel csak
annyit írt vissza: OK.

De amikor a fürdőköpenyében felment a nappaliba egy csésze teáért,
Robin egy jókora dobozt talált a konyhaasztalon a tetején egy kártyával, és a
borítékra Strike eltéveszthetetlenül sűrű, nehezen olvasható betűivel írták rá a
nevét. Robin tudta, hogy Max már korán elment otthonról kinti jeleneteket
forgatni Kentbe, és Wolfgangot is magával vitte, aki majd alhat az autóban,
aztán ebédnél sétálhat egyet. Mivel csöngetést nem hallott, arra kellett
gondolnia, hogy Strike valahogy még korábban eljuttatta Maxhez a dobozt és
a kártyát is, hogy ma reggel meglephesse. Ez pedig olyan fokú tervezést és
erőfeszítést feltételezett, amely nem nagyon volt rá jellemző. Ráadásul eddig
soha nem is kapott még rendes szülinapi lapot Strike-tól, még akkor sem,
amikor az első ügyük megoldása után megvette neki a zöld ruhát.

A szülinapi lap eleje egy kicsit sablonos volt, nagy, csillogó harmincas
számot ábrázolt. Kinyitva elolvasta Strike üzenetét:
 

 
Robin az indokoltnál tovább nézte ezt az üzenetet. Sok részlet tetszett benne
neki, köztük a végére biggyesztett puszi, és hogy „Strike”-ként írta alá. A
kártyát az asztalra tette, és felvette a jókora dobozt, amely nagy
meglepetésére olyan könnyű volt, mintha üres lenne. Aztán meglátta az
oldalán a termék nevét: LÉGGÖMB A DOBOZBAN.
Kinyitotta a dobozt, és egy szamárfej alakú léggömb bukkant elő belőle.
Vastag szalaggal rögzítették egy nehezebb alapzathoz. Robin szélesen
vigyorogva kitette az asztalra, csinált magának egy teát és reggelit is, aztán írt
egy üzenetet Strike-nak.
 

Köszönöm a szamaras léggömböt! Tökéletes időzítés, a régi szamaras léggömböm már majdnem



teljesen leeresztett.
 
Hatvan másodperc kellett, hogy választ kapjon:
 

Remek. Aggódtam, hogy túl egyértelmű, és mindenkitől ezt kap. Akkor 5-kor!
 
Robin sokkal jobb kedvvel itta meg a teáját és ette meg a pirítósát, aztán
lement a szobájába kinyitni a családjától kapott ajándékokat. Mindenki
ugyanazt vette, mint tavaly, csak kicsit drágább változatban, kivéve a szülei,
akik egy csoda szép medált küldtek: egy kerek opálból készült (Robinnak ez
volt a szerencseköve), és a zöldeskéken ragyogó követ apró gyémántok
vették körül. A hozzá járó lapra azt írták: „Boldog harmincadik szülinapot,
Robin! Nagyon szeretünk, anya és apa x.”

Mostanában Robin nagyon is érezte, milyen szerencsés, hogy két szerető
szülője is van. A munkájából megtanulta, mennyien vannak, akik nem
mondhatják ezt el magukról, mennyien vannak, akiknek a családja
javíthatatlan károkat szenvedett, és mennyi felnőtt jár-kel a világban kora
gyerekkorából származó láthatatlan sebekkel, világlátásukra, asszociációikra
örökre rányomta a bélyegét a szeretet hiánya, az erőszak, a kegyetlenség. Így
aztán fel is hívta Lindát, hogy megköszönje neki az ajándékot, és végül több
mint egy órát beszélt az anyjával – nagy része csupa semmiség volt, de azért
felvidította. Most, hogy a válás lezárult, már könnyebb volt hazatelefonálni.
Robin nem mondta el az anyjának, hogy Matthew és Sarah gyereket várnak,
hadd tudja csak meg Linda a maga idejében, és intézze el a kezdeti
felháborodást, ahol ő nem hallhatja.

A hívás vége felé Linda, aki már azóta helytelenítette Robin drámai
szakmaváltását, amikor először megsérült munka közben, megemlítette a
Margot Bamborough ügyét övező nem szűnő sajtóérdeklődést is.

– Valami egész hihetetlent csináltatok ti – mondta. – Te és ööö…
Cormoran.

– Köszi, anya. – Robin legalább annyira meglepődött, mint amennyire
jólesett ez neki.

– És hogy van Morris? – érdeklődött az anyja szándékoltan félvállról.
– Ja, őt kirúgtuk – vágta rá vidáman Robin, mert elfelejtette, hogy ezt sem

mondta el Lindának. – Jövő héten kezd, aki helyette lesz. Egy Michelle
Greenstreet nevű nő, nagyon jó!

Aztán lezuhanyzott, majd visszament a szobájába, hogy rendesen
beszárítsa a haját, megebédelt a tévé előtt, és újra lement a szobájába



átöltözni abba a testhezálló kék ruhába, amelyet akkor vett fel legutóbb,
amikor Ravaszdi asszisztenséből indult a titkait kiszedni. Felvette hozzá az
opálos nyakláncot is. Amikor Matthew-tól eljött, ott hagyta a jegygyűrűjét,
így most ez lett a legértékesebb ékszere. A szivárványszínű pöttyökkel
tarkított, gyönyörű kő a régi ruhát is megszépítette, és Robin most az egyszer
elégedett volt vele, ahogy kinéz. Elő is szedte a másik táskáját, a kicsivel
elegánsabbat, mint amellyel általában dolgozni szokott járni, és odament az
éjjeliszekrényhez a telefonjáért.

Az éjjeliszekrény fiókja kissé ki volt húzva, és ahogy lenézett, Robin
megpillantotta benne a Thoth tarot-paklit. Egy pillanatig habozott, aztán a
szoba sarkába elhelyezett léggömbszamár mosolygó tekintetének
kereszttüzében megnézte a telefonján, mennyi az idő. Még nem kellett
elindulnia, ha ötre akar a Marlborough Streetre érni, hogy Strike-kal
találkozzon. Letette a táskáját, és elővette a kártyapaklit, majd leült az ágyra,
és jól megkeverte a lapokat. Aztán megfordította a legfelsőt, és kirakta maga
elé.

Két kard volt rajta keresztben egy kék rózsán, zöld háttér előtt. Kikereste a
Thoth könyvéből.
 

Béke… a Kardok Kettes. Ő reprezentálja az általános felzúdulást,
amely a tűz és a víz házasságbeli ütközéséből származik… Ezt a
viszonylagos nyugalmat hangsúlyozza az égi hozzárendelés is: a
Mérlegben járó Hold…

 
Most jutott eszébe, hogy az első felfordított lapnak elvileg a „probléma
természetét” kell meghatároznia.

– A béke az nem probléma! – mormogta maga elé az üres szobában. – A
béke épp hogy jó.

De persze nem is tett fel kérdést a kártyának, egyszerűen csak azt akarta,
hogy fedjenek fel neki valamit ma, a születése napján. Felfordította a
második lapot is, aminek a probléma okát kellett volna megmondania.

Egy fura, zöld álarcos női alak állt egy mérleg két serpenyője alatt,
kezében zöld karddal.
 

Kiegyenlítődés… Ez a kártya a Mérleg jegyét képviseli… olyan nőt
képvisel, aki már eleget tett kötelességének. Az egyensúly minden
egyéni előítéleten kívül áll… Ezért mint olyan erőt kell értelmezni,



mely minden cselekedet értékét felméri, és pontos, alapos
kiegyenlítést követel…

 
Robin összevont szemöldökkel felfordította a harmadik és egyben utolsó
lapot is: a megoldást. Itt volt ismét a két összegabalyodott hal, amelyek zöld
tavon álló két arany kehelybe öntöttek vizet. Ugyanaz a lap, amit Leamington
Spában is húzott, amikor még nem is tudta, ki ölte meg Margot Bamborough-
t.
 

Szeretet… a kártya a Vénuszra vonatkozik a Rák jegyében. A férfi
és a nő harmóniáját mutatja, a lehető legtágabb értelemben.
Tökéletes, békés harmónia ez…

 
Robin nagy levegőt vett, aztán visszatette a lapokat a pakliba, a paklit pedig
az éjjeliszekrény fiókjába. Felállt, és fogta az esőkabátját, a léggömbszamár
pedig arrébb lebegett egy kicsit a szalagján. Robin érezte a nyakán az új
opált, ahogy elsétált a metrómegállóig, és mivel ez egyszer rendesen kialudta
magát, és hajat is mosott, és valami könnyedség járta át azóta, hogy kinyitotta
a szamarat tartalmazó dobozt, az utcán és a metrón is számos férfi tekintete
akadt meg rajta. De Robin tudomást sem vett róluk, felment a lépcsőn az
Oxford Circusnél, majd le a Regent Streetre, és végül a Shakespeare’s
Headhez, ahol Strike már várta kint öltönyben.

– Boldog születésnapot! – köszöntötte, és rövid habozás után lehajolt, és
puszit nyomott az arcára. Ezúttal nemcsak cigarettaszaga volt, vette észre
Robin, hanem halványan levendulás aftershave is érződött rajta, ami merőben
szokatlan.

– Köszönöm… mi az, nem a kocsmába megyünk?
– Ööö… nem – felelte Strike. – Akarok venni magának valami új

parfümöt. – És a Liberty áruház hátsó bejárata felé intett, tőlük alig tíz
méterre. – Az az igazi szülinapi ajándéka… hacsak nem vett azóta magának?
– tette hozzá. Igazán remélte, hogy Robin nem vett. Semmi mást nem tudott,
amit anélkül ajándékozhatna, hogy az megint visszavigye őket a kínos,
könnyen félreérthető jelek világába.

– Hát… nem – mondta Robin. – Honnan tudta, hogy…?
– Mert felhívtam Ilsát tavaly karácsonykor…
Kinyitotta a lány előtt az üvegajtót, amin át a most épp halloweeni

édességekkel teli csokoládéosztályra jutottak be, és közben elmesélte az előző



decemberi sikertelen parfümvásárlási kísérletét.
– …úgyhogy megkérdeztem az eladót, de folyton csak olyan nevű

dolgokat mutogatott, hogy… mit tudom én… „Szekszi vagy”…
Robinnak nem sikerült elfojtania, és olyan hangosan nevetett fel, hogy

körülöttük többen is odafordultak felé. Drága trüffellel megrakott asztalok
mellett mentek el.

– …én meg bepánikoltam! – vallotta be Strike. – Na, és ezért kapott csak
csokit. Mindegy – mondta, és közben odaértek a parfümosztályhoz a
csillagokkal-holddal díszített kupola alá –, szóval most válasszon, amit csak
akar, és én megveszem magának!

– Strike… – nézett rá Robin. – Ez annyira… figyelmes magától!
– Hát igen – vont vállat a nyomozótársa. – Az emberek változhatnak.

Legalábbis nekem ezt mondta egy pszichiáter a Broadmoorban. Akkor én
most megállok itt – mutatott egy sarokba, ahol jókora termetével talán nem
lesz senkinek sem útban –, csak nézelődjön nyugodtan!

Így aztán Robin egy kellemes negyedórát töltött az üvegek között,
parfümöket fújt ki tesztcsíkokra, és röviden még a segítőkész eladóval is
konzultált. Végül két üvegre szűkítette le a választást. Most ő habozott, nem
is tudta, meg merje-e tenni, amit szeretett volna… de hát ha legjobb barátok,
akkor csak szabad már ilyet?

– No, ez a kettő tetszik igazán – mondta Strike mellé lépve. – Mondja meg,
mit gondol! Végül is magának kell együtt élnie vele a Land Roverben.

– Ha olyan erősek, hogy elnyomják annak a kocsinak a szagát, akkor
emberi belégzésre alkalmatlanok! – mondta Strike, de azért elvette a két
tesztcsíkot.

Az elsőnek vaníliaillata volt, amiről a süti jutott eszébe, ezért tetszett. A
második viszont meleg, kellemes bőr illatát idézte fel benne, halvány
virágillattal.

– Ez! A második.
– Hmm. Azt hittem, az elsőt fogja választani.
– Merthogy sütiszaga van?
Robin elvigyorodott, és ő is megszagolgatta még egyszer a csíkokat.
– Igen… azt hiszem, nekem is ez a második tetszik jobban. De nem olcsó!
– Ki fogom bírni.
Strike tehát odavitte a pénztárhoz a nehéz fehér üvegkockát, amelyre az

elég érdektelen „Narciso” nevet írták.
– Igen, ajándék lesz – felelte Strike, amikor rákérdeztek, és türelmesen



megvárta, amíg lekaparják az üvegről az árcédulát, és szépen becsomagolva
átkötik szalaggal is. Ő maga ugyan nem látta értelmét, de úgy érezte, Robin
igenis megérdemel egy kis ünneplést, és az a mosoly az arcán, amikor átvette
Strike-tól a csomagot, megerősítette, hogy helyesen döntött. Aztán együtt
sétáltak végig az áruházon és ki a főbejáraton, ahol vödrökben álltak
körülöttük a virágok.

– Na és hová… – kezdte Robin.
– A Ritzbe megyünk pezsgős vacsorára – felelte Strike.
– Komolyan mondja?
– Aha. Azért vettem fel öltönyt.
Robin egy pillanatig csak nézett fel rá, aztán lábujjhegyre állt és szorosan

megölelte. A sok-sok virág között mindkettejüknek eszébe jutott az ölelés a
lépcső tetején Robin esküvője után, de ezúttal a lány odafordította az arcát és
szántszándékkal puszit nyomott Strike borostás arcára.

– Köszönöm, Strike. Ez nagyon jólesik.
Na ez, gondolta a nyomozó, ahogy az aranyszínű kora esti fényben

elindultak a Ritz felé, ez simán megért hatvan fontot meg egy kis
erőfeszítést…

A tudatalattijából felbukkant Mazankov és Krupov neve, és beletelt egy-
két másodpercbe, mire fel tudta idézni, hol is hallotta őket, miért tűnnek
cornwalli hangzásúnak, és miért is jutottak most az eszébe. Megrándult a
szája sarka, de mivel Robin nem látta, hogy elmosolyodik, magyarázatot sem
kellett rá adnia.
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{1} A tündérkirálynő részleteit (kivéve, ahol a fordító nevét külön feltüntetjük) Vachter Ákos fordította.
{2} Aleister Crowley műveinek részleteit a Thoth Könyve meg nem nevezett fordítója, valamint Kássa Lászlóné és
Kássa László fordításainak felhasználásával közöljük.
{3} Németh László fordítása.
{4} Nagyobb dolgokra törekvés kapott el engem, S a véget nem érő szerelem keresése.
{5} Bekopogott hozzám a szerelem, egy matraccal s egy őrült lelkével.
{6} Mindig el vagyok késve, mint ez a vonat…
{7} Mihez kezdesz most? Nincs kinek szeretetet adnod.
{8} Oda az utolsó esély/A hős nem tud változtatni/Oda az utolsó esély/A makrancos hölggyel nem bír senki.
{9} Oda az utolsó esély/A hős nem tud változtatni.
{10} Amikor először láttam a képeid, a nőalakok tetszettek meg…
{11} Vachter Ákos fordítása
{12} Mondd csak, szívem, most mihez kezdjünk / Segítek én, sok a vesztenivalóm…
{13} Eleged van már, hogy engem figyelj / Közben nem érzed jól magad…
{14} Anyukád meg hol van?
{15} Tegnap este anyám egy dalt énekelt…
{16} Aztán felébredtem reggel, és anyám sehol…
{17} Régen menő énekes voltam / Egy rock’n’roll-bandában énekeltem…
{18} Vachter Ákos fordítása
{19} Vachter Ákos fordítása
{20} Görög Lívia és Somló Vera fordítása.
{21} Wildner Ödön fordítása.
{22} Szóval okold csak az éjszakát… ne engem okolj…
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