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Első fejezet 

 
Hegy-víz tarkáz, és barna hangja, 

borít erdőségek gubanca, 
SIR WALTER SCOTT: Az utolsó vándorénekes dala1

 
Henry Withering drámaíró, miután újabb komor pillantást vetett a 

barátságtalan tájra, kelletlenül visszahuppant a kombi utasülésére. 
– Még sok van hátra, drágám? – kérdezte panaszosan. 
– Ó, igen – felelte vidáman a menyasszonya, Priscilla Halburton-

Smythe –, de sötétedés előtt otthon leszünk. 
Henry azon tűnődött, megemlítse-e, hogy a sokórányi fárasztó 

zötykölődés után már biztosan az éjféli nap földjéhez közelednek, ezért 
vajmi csekély remény van arra, hogy valaha is megérkezzenek úti 
céljukhoz. Hirtelen úgy érezte, túlságosan letaglózza a vidék, és túlontúl 
csüggesztő a változás, amit ez Priscillából szemlátomást kiváltott. 
Inkább az alvás mellett döntött. Mindazonáltal hiába csukta be eltökélten 
a szemét, és hallgatta az ablaktörlők hipnotikus suhogását, elkerülte az 
álom. Skócia agyoncsapta az alvást. 

Nem arról van szó, hogy tősgyökeres angol lévén, még nem járt 
Skóciában, pusztán arról, hogy ilyen messzi északra eddig sosem utazott. 

– Kitisztul az idő – hallatszott Priscilla gondtalan, mosolygós hangja. 
– Nézd! Fenséges a táj. 

Henry vonakodva nyitotta ki a szemét. 
Mindkét oldalon gyönge napfény fürösztötte az égbetörő, kopár 

hegyoldalakat. Ahogy elsuhantak a felhők, a férfi tekintete a 
lélegzetelállító csúcsokra tapadt, majd máris a vizes birkákat meg a 
kietlen lápvidéket bámulta. 

Erősebben sütött a nap, föltámadt a szél. Az út mentén folyó 
kanyargott, vizén vörös és arany fények csillogtak, ragyogtak. 

Behajtottak egy szorosba, és eltűnt a táj. Henry oldalán vízesés 
robajlott, könyörtelen zuhatag, mely a fülébe bömbölt, ahogy 
elviharzottak mellette. 

 
1 Tandori Dezső fordítása 
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A férfi Priscillára pillantott a szeme sarkából. Fölöttébb félelmetes, ha 
egy nő ennyire jól vezet. Pirkadatkor hagyták el Londont, és a lány ezer 
kilométert vezetett északnak – hátradőlve, kezét könnyedén a 
kormánykeréken pihentetve. Bézs kordnadrágot viselt krémszínű 
selyemblúzzal, szőke haját szorosra font Hermès-sállal kötötte össze a 
tarkóján. Sikkes volt és kifinomult. Mégis, amikor közelebb ért skót 
otthonához, Henry mintha valamiféle könnyed fesztelenséget fedezett 
volna föl a viselkedésében, amolyan izgatott várakozást, aminek őhozzá 
semmi köze. Londonban a bájos, alkalmazkodó Priscillához szokott. 
Eldöntötte: miután összeházasodnak, csakis ő vezethet, ehhez 
ragaszkodni fog, miként ahhoz is, hogy a lány soha többé nem hordhat 
nadrágot. Először morfondírozott el azon, vajon idősebb korában 
Priscilla is amolyan rémes vidéki hölgy lesz, aki a szomszédságában 
mindenkinek megszervezi az életét, és ünnepségeket nyit meg? 
Bosszúsan hunyta be a szemét. A lány még csak nem is gondol őrá, 
ebben egészen biztos volt. 

Pedig ebben egészen nagyot tévedett. 
Utazás közben Priscilla diadalmas öröme – végtére is a jövendő férje 

igazi híresség – erősen lelohadt. Elmondta Henrynek: kényelmes, 
sportos ruhát vegyen föl, ő azonban makulátlan értelmiségi öltözékben 
jelent meg, mint mindig. Csíkos ing, a régi elitiskola nyakkendője, a 
Savile Row-n csináltatott öltöny s kézzel varrt cipő Lobbtól a St. 
James’s Streetről. A lány feszengve azon tűnődött, miket csomagolhatott 
Henry a bőröndjébe, és azzal óhajtja-e meghökkenteni a Skót-felföldet, 
hogy próbababaként kiöltözve parádézik a határban. 

Amikor feleségül kérte, mindössze szédítő ujjongást érzett, hiszen 
végül azt teszi, ami helyes, hiszen végre-valahára talált valakit, aki 
tetszeni fog a szüleinek. Halburton-Smythe ezredes és a hitvese idestova 
egy éve morgolódott már amiatt, hogy a lányuk újságírónak állt, aki 
eddig sikertelenül próbálta elmagyarázni nekik, hogy az állása – egy 
divatlap szerkesztőjének asszisztenseként dolgozott – aligha jogosítja föl 
erre a titulusra. Szülei röpke látogatásokra utaztak le hozzá, mindig egy 
„partiképes” fiatalembert hurcolva magukkal. Priscilla szorongva ébredt 
rá, hogy voltaképp vajmi keveset tud Henryről. 

A harmincnyolc esztendős Henry Withering kis termetű, csinos arcú, 
sima haja fekete, barna szeme szintén feketébe hajló. Bőre szürkés, 
lábszára meglehetősen vékony, ellenben fölöttébb sármos férfi, aki 
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általános népszerűségnek örvend. 
Éveken át különféle darabokat vitt színre kísérleti színházakban, 

rendszerint kíméletlen szatírákat, melyek az egyház és az állam ellen 
szóltak. Imádták a kommunisták, a trockisták, a marxisták meg a 
liberálisok. Számukra Henry testesítette meg azt, ami kiváltképp kellett 
nekik: hamisítatlan valahai etoni diák, földbirtokos család sarja, aki az 
osztályharc mellett döntött. Kifakult farmert, fekete pulóvert és nagyon 
mocskos tornacipőt hordott. 

Aztán bemutatták Londonban a Hercig hercegnőt. Senki nem tudta 
felfogni, mi a csuda történt Henry Witheringgel. A komédia ugyanis 
szalondarab, mégpedig az a fajta, amelyik úgy kezdődik, hogy az inas és 
a külvárosi szobalány kibeszéli az uraságokat. Minden klisét felvonultat: 
az arisztokraták házastársi hűtlenségét, a tökhülye testőrtisztet, a felső 
tízezerbeli gyönyörű, ifjú hölgyet, a fenséges hercegnőt és az 
ügyefogyott herceget. A jelmezek azonban haute couture ruhák voltak, a 
szereplőgárdát pedig megtűzdelték sztárokkal. 

Egy okos impresszárió úgy ítélte meg, hogy a belvárosi 
zavargásokba, nemi erőszakba és politikába belefáradt London vevő 
lehet a nosztalgiára. A baloldali újságok rendületlenül jó kritikákat 
hoztak le a darabról – meggyőződésük volt ugyanis, hogy Henry roppant 
bölcs szatírát írt, amelyet ők ugyan nem egészen értenek, ámde ezt féltek 
elárulni. A jobboldali sajtó habozott lehúzni a komédiát, hiszen számos 
nagy név szerepelt a színlapon, akiket előhúztak a süllyesztőből. A 
közönség pedig megőrült érte. Csacska volt, frivol és banális, gyönyörű 
tálalásban. Özönlöttek a nézők a színházba. Végül is olyan volt, mintha 
egy királyi esküvőre mennének. Senki nem várta el, hogy a sztárok 
bölcsek legyenek, elég, ha roppant előkelőnek és gazdagnak tűnnek. 
Henry sikerét az pecsételte meg, mikor a baloldal végül rájött: az 
üdvöskéjük elárulta őket, és az ifjú kommunisták tüntetést szerveztek a 
színház elé, amikor is öt rendőr kórházba került, továbbá látták, amint a 
királyi család egyik tagja összevonta a szemöldökét. Másnap mindegyik 
jelentősebb hírlap címlapon hozta le Henry nevét. 

Priscilla divatlapszerkesztő-asszisztensként főleg fotókat 
rendezgetett, stúdiókban ücsörgött, és modelleket kísérgetett ki-be a 
magazinhoz, vagyis egy középkori apród meg egy kínai kuli 
keverékének tekintették, és azon törte a fejét, vajon a kékhajú hölgy, 
akinek dolgozik, ad-e neki valaha is esélyt az írásra. Végül elküldték, 
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készítsen riportot a darabról meg a divatról. Bement a színfalak mögé, 
ahol összeismerkedett Henryvel, s a férfi azon nyomban meghívta 
vacsorázni. Egy hét múlva feleségül kérte. Most pedig, egy héttel a 
leánykérés után, Priscilla skót otthonába tartottak a mámorosan boldog 
szülők expressz sebességű meghívására, akik az újsütetű menyasszony 
tiszteletére vendégséget rendeztek vidéki kastélyukban. Priscilla 
huszonhárom esztendős létére még szűz volt. Henry ötször csókolta meg, 
s mindeddig ebben merült ki a szerelmeskedésük. A lány csak azért 
tudta, hogyan fest a vőlegénye sortban, mert egy társasági magazinnak 
lefotózták fehér teniszszerelésben. Személyesen azonban sosem látta 
másmilyen öltözékben, mint amilyet ebben a pillanatban is viselt. Fura, 
hogy egy férfi – pláne az ő múltjával – mindig úgy nézzen ki, mintha 
templomba készülne, gondolta Priscilla, ugyanis nem volt tisztában 
azzal, hogy Henry ruhái afféle jelmezként szolgálnak. Ki kellett 
domborítaniuk „a társaság kedvence” imázsát. 

A lány mellett ülő, rosszkedvű férfi a gyomra korgását hallgatta. 
Órákkal azelőtt förtelmes ebédet ettek egy országúti kávézóban. A 
vacsoráját akarta. No meg ennek a rémálomszerű utazásnak a végét. 

Priscilla lelassította a kocsit, és megállt, mire Henry türelmetlenül 
fölpillantott. 

Az út közepén pásztor terelgette a birkanyáját. Komótosan haladt, rá 
se hederített az autóra. Henry türelmetlen horkantással áthajolt a lány 
előtt, és hangosan rádudált. Az állatok megijedtek és szétfutottak. 

– Szerencsétlen hülye! – csattant fel Priscilla. Letekerte az ablakot. – 
Nagyon sajnálom, Mr. Mackay! – kiáltotta. – Véletlen volt. 

A pásztor odament hozzájuk, és behajolt az ablakon. 
– Hát maga az, Miss Halburton-Smythe – mondta. – Igazán tudhatná, 

hogy nem riasztjuk meg az ember birkáit. 
– Sajnálom – ismételte meg a lány. – Hogy van Mrs. Mackay lába? 
– Aszongya, jobban. Új orvosunk van, dr. Brodie. Ő adta neki azt a 

zöld üveget. Aszongya az asszony, mocskosul jó. 
– Egész álló nap itt fogunk ücsörögni? – füstölgött Henry. A pásztor 

szelíd álmélkodással nézett rá. 
– A barátom fáradt – mondta Priscilla. – Tovább kell mennünk. 

Üzenem a feleségének, hogy néhány nap múlva fölkeresem. 
Mihelyt továbbhajtottak, szigorúan fordult Henryhez. 
– Vidéken nem szabad siettetni a dolgokat – magyarázta. – Mr. 
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Mackay nagyon megsértődött. 
– Számít, hogy mit gondolnak a parasztok? 
– Nem parasztok – felelte Priscilla. – Tényleg, Henry, meg vagyok 

döbbenve rajtad. 
– Nos, mivel ígéretet tettél, hogy fölkeresed a zöld üveges és fájós 

lábú Mrs. Mackay-t, vélelmezem, már nem vagyunk messze az 
utazásunk végcéljától. 

– Ötven kilométer van hátra. 
Henry felnyögött. 
Lord és Lady Helmsdale az ódon Rolls-Royce hátsó ülésén üvöltözött 

egymással – máskülönben ez volt köztük a társalgás rendes módja. 
– Ha nem volna ez a drámaíró fickó, el sem fogadom Mary 

meghívását – mondta Lord Helmsdale. Mary amúgy Mrs. Halburton-
Smythe. 

A lord alacsony volt, és pocakos, gyérülő fehér haját gondosan 
ráfésülte a kopasz foltokra. Hitvese nagydarab, tésztaképű asszony, 
megvolt vagy száznyolcvan magas. Régi tweedzakót, szoknyát és 
keménygalléros blúzt viselt. Fején hatalmas karimájú, kék-fehér pettyes 
félkalap ült, amely feltűnően hasonlított őfelsége, a királynő fejfedőjére, 
melyet a legutóbbi amerikai látogatásakor viselt. Lord Helmsdale meg is 
kérdezte az asszonytól – ily módon késleltetve az indulásukat –, hogy 
ismét a Buckingham-palota kukásedényei körül vadászott-e. Ezt persze 
félelmetes perpatvar követte. Mivel azonban nem létezik élvezetesebb 
dolog a közös hitvestársi neheztelésnél, a Helmsdale házaspárt ismét 
összehozta a Halburton-Smythe család egyik vendége iránt érzett 
gyűlöletük. 

E gyűlölet célpontja nevezetesen Peter Bartlett kapitány volt a felföldi 
dragonyos ezredtől. 

– Mi a csudáért hívta meg Mary? – kérdezte panaszosan Lord 
Helmsdale. 

– Ha Bartlettre gondolsz, isten a tudója – vetette oda a felesége. – Azt 
viszont tudom, hogy Bartlett miért lesz ott. Ő akarja elejteni az első pár 
fajdot. – Lady Helmsdale hosszú telefonbeszélgetést folytatott Mrs. 
Halburton-Smythe-szal, ám azt egy percig sem gyanította, mennyire 
viszolyog a hölgy a hívásaitól. 

– Az meg sem fordult a fejedben, hogy nem lesz fajdvadászat? – 
jegyezte meg a lord. – A fajdpopuláció rohamosan csökken, és 
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Halburton-Smythe azt mondta, ne hozzam el a puskáimat. 
Az előző fajdszezon – Nagy-Britanniában törvény szerint augusztus 

12-én, az úgynevezett Dicsőséges Tizenkettedikén veszi kezdetét, és 
december 10-ig tart – alátámasztotta a skót földbirtokosok legszörnyűbb 
félelmeit. Gyors ütemben haltak ki a fajdok, ami rövidesen Skócia évi 
százötvenmillió fontot hozó „fajdiparágának” a végét jelentheti. 

– Az én madaraim is odavesznek – morgolódott Lord Helmsdale. – 
Biztosan ezek az állatvédők mérgezik meg őket a bosszantásomra. 

– Mindenkinek hullanak a madarai – felelte józanul a felesége. – A 
Vadfelügyelet háromszázezer fontot igényelt a kutatási költségek 
fedezésére. Az összes földtulajdonostól kérnek pénzt. Nem kaptad meg a 
levelüket? 

– Nem emlékszem – felelte Lord Helmsdale. 
– Hamdan Al Maktoum sejk már adott is százezret. 
– Mak… kicsoda? 
– Az Egyesült Arab Emirátusok minisztere, hatalmas birtoka van 

Skóciában. Mellesleg mindig ugyanezt kérdezed, amikor megemlítem a 
nevét. 

– Nos, ha tőle ekkora összeget kaptak, az én pénzemre nincs 
szükségük – mondta könnyedén a férje. – És nyugi, nem kell eltűrnünk, 
hogy Bartlett zaklasson bennünket. Ez a drámaíró fickó, Withering 
átkozottul eszes. Évek óta nem láttam ilyen jó darabot. 

– Én örömmel fogok komiszkodni Bartlett-tel – jegyezte meg a lady. 
– És fölöttébb fogom élvezni. 

– Az az ember egy utolsó csirkefogó. 
Jessica Villiers és Diana Bryce a legjobb barátnők. Amolyan furcsa 

barátság az övék, amely egy szép és egy csúnya lány között szökkent 
szárba. Diana titokban lenézte a férfias, szögletes, lóarcú Jessicát, aki 
viszont keservesen féltékeny volt a másik lány lenyűgözően jó külsejére. 

Mindkettőjük szüleinek északkeleten, Caithnessben volt birtoka. 
Diana és Jessica egy időben debütált a londoni báli szezonban. 
Mindketten Londonban dolgoztak, és egyszerre vették ki a 
szabadságukat, de nem barátságból, hanem azért, mert augusztusban 
divat Skóciában vakációzni. 

A felföldi pletykalánc éppúgy működik a földbirtokos dzsentrik 
esetében, mint mindenki másnál azon a vidéken, hiszen Mary Halburton-
Smythe-nak szinte még ki sem pattant agyából az ötlet, hogy 
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vendégeskedést szervez Henry Withering drámaíró üdvözlésére, amikor 
már mindenfelől ostromolták az esedező telefonhívásokkal. Mindenki el 
akart jönni, de Mary szűkre szabta a meghívottak számát, és Jessica meg 
Diana azon szerencsések közé tartozott, akik fölkerültek a listára. 
Miközben Jessica ügyesen lavírozott régi, huzatos Land Roverével az 
egysávos felföldi utakon, Diana arról álmodozott, hogy ellopja a híres 
drámaírót Priscilla orra elől, akibe közismerten annyi szexepil szorult, 
mint egy halba. Dianának fényes, fekete haja volt és makulátlan bőre. 
Még mindig piszkálta a csőrét, hogy – finoman szólva – nem omlott 
minden férfi a lába elé a londoni báli szezonban. Ő még mindig nem 
tanulta meg a kemény leckét: azokat a nőket, akik túlságosan szeretik 
önmagukat, ritkán szereti más. Kétszer jegyezték el, s mindkét 
alkalommal a férfi táncolt vissza. 

Megdöbbent volna, ha tudja, hogy Jessica ugyanazt az álmot 
dédelgeti, a színműíró elcsábítását Priscillától. Vélekedése szerint 
ugyanis a pasik végül inkább a „jó fej” lányt részesítik előnyben, 
mintsem a megjátszós kisasszonykát… amilyen Diana – gondolta Jessica 
kurta és gonosz pillantást vetve kebelbarátnőjére. Persze ott volt az a két 
évvel ezelőtti fájdalmas ügy, amikor Diana az ő barátjával jegyezte el 
magát. A mátkaság természetesen nem tartott sokáig, elvégre hogyan is 
élvezhetné bármelyik férfi a Diana nyújtotta örömöket, miután 
megízlelte Jessicáét? 

– Kik lesznek itt? – tudakolta a lány. – Mármint rajtad, rajtam, 
Priscillán és a pasiján kívül? 

– A szokásos arcok – ásított Diana. – Mire rávettem Mrs. Halburton-
Smythe-t, hogy mindkettőnket meghívjon, már nem maradt energiám 
rákérdezni, kik jönnek még. Vadászat az uncsi fajdproblémák miatt nem 
lesz, szóval… gyanúm szerint egy csapat begyepesedett vénember. 

A Tommel kastély, a Halburton-Smythe család otthona nem volt igazi 
várkastély. Egy sörbáró építtette a XIX. században, amikor Viktória 
királynő látogatása divatba hozta a Felföldet. Voltak csipkés tornyai, 
lőrései meg párkányzatos oromzatai, valamint számtalan hideg és sötét 
szobája. A szűk tölgyfalépcsőket és folyosókat hamis középkori 
páncélok őrizték. 

A felföldi utakon már a kastély felé robogott Halburton-Smythes-ék 
többi vendége. 

Elsőként az erősen kisminkelt és még mindig gyönyörű Mrs. Vera 
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Forbes-Grant érkezett bankár férjével, Freddyvel. A közelben volt 
nyaralójuk. Aztán Miss Prunella Smythe, színházrajongó vénkisasszony, 
a ház urának rokona, bár Halburton-Smythe ezredes gyakran azt kívánta, 
bárcsak ne volna az; továbbá Sir Humphrey Throgmorton, egy idős 
porcelángyűjtő, az ezredes régi barátja a skót határvidékről. 

Peter Bartlett kapitány már a kastélyban tartózkodott, két napja 
érkezett. Mikor begördültek az első vendégek, teljesen felöltözve az 
ágyán feküdt, s a könyvtárból ellopott ezüst cigarettatárcában 
gyönyörködve azon morfondírozott, mennyit kaphat majd érte. 

Jeremy Pomfret épp időben toppant be az ebédhez, a könyvtárban 
ácsorgott a kandalló előtt. Elfáradt az úton, amíg ideért Perthből, no meg 
a sok ételtől és bortól is. 

Az alacsony, mokány emberke, bár közel járt a negyvenhez, 
huszonötnek látszott. Sűrű, fehér haja és fehér pillákkal szegélyezett, 
kerek, kék szeme volt, amellyel nyájasan szemlélte a világot kerubszerű 
ábrázatából. A fölöttébb gazdag ember szenvedélyes vadászként 
mindenre rálőtt, amire csak lehetősége adódott. 

Feszélyezetten gondolt a fogadásra, melyet az imént kötött Peter 
Bartlett kapitánnyal. Halburton-Smythe ezredes az ebédnél hozta szóba, 
hogy a vadmadarak titokzatos terméketlensége miatt az idén nem rendez 
fajdvadászatot, ezért nem is fogadta fel az elmaradhatatlan hajtósleppet, 
amelyet mindig földbérlőkből, béresekből és vakációzó diákokból 
verbuvált. Ám ha valaki séta közben szerencsét óhajt próbálni, és elejt 
néhány fajdot, természetesen a vendége. 

Bartlett kapitány tüstént Jeremyhez fordult. 
– Magaddal hoztad a puskádat, öregem? – kérdezte, ámbár mindenki, 

aki számít, tudta, hogy Jeremy Pomfret soha nem megy sehova egy pár 
vadászfegyver nélkül. 

– Igen, hogyne – felelte Jeremy. 
– Ebben az esetben fogadnál velem arra, hogy melyikünk ejti el az 

első pár fajdot? 
Nyomban meg is kötötték a fogadást – ötezer fontra. 
Akkor ez tökéletesen ésszerűnek és sportszerűnek tűnt, különösen a jó 

burgunditól eltompult elméjének. Ötezer font egyébként is vajmi keveset 
számított Jeremynél. Most azonban, mikor a kandalló mellé telepedve 
átgondolta a dolgot, kezdtek kételyei támadni. 

Vajon csakugyan rendelkezik Peter Bartlett ötezer fonttal a 
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fogadáshoz? Már korábban is találkozott a kapitánnyal a különböző 
felföldi és londoni társasági eseményeken, de csak futólag. Mindig is 
egy kicsit ingyenélőnek tartotta, aki örökösen az anyagi csőd szélén 
lavírozik. De akkor miért fogadott egy ilyen hatalmas összegben? Vajon 
miben sántikál Bartlett? 

Mellesleg a részleteket csak holnap este fogják kidolgozni, a Henry 
Withering tiszteletére adott partin. Halburton-Smythe ezredes javaslatára 
ugyanis az összes vendéget tájékoztatják a fogadásról, hátha szeretne 
valaki az egyik, avagy a másik félre mellékfogadást kötni. 

Jeremy Pomfret, miközben azon töprengett, vajon miben mesterkedik 
Bartlett, szép csöndben elaludt. 

Halkan végighorkolta a híres drámaíró, Henry Withering hangos 
fogadtatását. 

– Itt kanyarodunk el – mondta Priscilla lelassítva a kocsit. – Az 
alsóbbrendű úton megyünk tovább. A főút a falu előtt halad, és a Hotel 
Lochdubh-nál ér véget. 

Ezen a hosszú és fárasztó napon Henry Withering szemének először 
tetszett a táj. 

– Állj meg egy percre – kérte. – Ez gyönyörű! 
Lochdubh a faluval azonos nevű, sós vizű tó partjain terült el. A 

XVIII. században épült házacskákból álló fehér falak csillogtak a lágy 
délutáni napsütésben. A kerítéseken színpompás kavalkádban kúsztak 
fölfelé a piros és fehér skót rózsák. Lochdubh vizei nyugodtak, 
tükörsimák voltak. Rózsa-, sós víz-, tengeri hínár-, kátrány- és fafüst 
illatát árasztotta a levegő. Barna delfin törte meg a víztükör felszínét, 
lustán úszott, majd eltűnt. 

Henry elégedetten sóhajtott fel, miközben a delfin merülésétől egyre 
szélesedő gyűrűket szemlélte a tavon. Egy rádióból átható, panaszos 
kelta hang kántált. 

– Innen nagyon távolinak tűnik London… másik világnak, a 
nyüzsgés, a lárma meg a politika eltévelyedett világának – dünnyögte 
félig-meddig csak önmagának. 

Priscilla rámosolygott, ismét kedvelte a férfit. Fölengedte a 
kuplungot. 

– Hamarosan otthon leszünk – mondta. 
Lochdubh-tól távolodva, az autó egysávos, egyenes úton 

kapaszkodott fölfelé. Amikor fölértek a tetejére, Henry hátrafordult és 
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visszatekintett. A falu két, bizarr formájú, magas hegy lábánál fészkelt, a 
hegyoldalakat lila hanga borította. A férfi hirtelen ráeszmélt, hogy újra 
megálltak. 

– Minden rendben, drágám? – kérdezte. – Túlságosan éhes vagyok 
ahhoz, hogy tovább csodáljam a tájat. 

– Semmi gond, csak szeretnék váltani egy szót Hamishsel. 
Henry mérgesen pillantott a lányra. Priscilla arca kipirult. A férfi 

kinézett az ablakon. 
Magas, sovány rendőr sétált feléjük az úton. Tányérsapkáját 

hátratolta, lángvörös haj virított alóla. Ingujjban volt, a kifényesedett, bő 
egyenruhanadrág úgy nézett ki a hatalmas pár, rémes bokacipő fölött, 
mintha a rossz oldalán vasalták volna ki. Az őrmester egy üveg Scotchot 
vitt a hóna alatt. 

Micsoda nyakigláb idióta, gondolta derűsen Henry. 
Ám amikor a rendőr fölismerte Priscillát, és a kocsihoz lépett, sovány 

arca furán kedves mosolyra húzódott. A szeme mogyoróbarna volt, sűrű, 
fekete pillák szegélyezték. 

– Hát te vagy az, Priscilla! – mondta lágy, dallamos kiejtéssel a 
rendőr. 

Henry úgy merevedett meg, akár egy haragos kutya. Mégis, mit 
gondol magáról ez a vidéki fakabát? Tegezni merészeli Priscillát? A lány 
letekerte az ablakot. 

– Henry, szeretném bemutatni Hamish Macbethet, a falunk rendőrét. 
Hamish, ő itt Henry Withering. 

– Hallottam az érkezésetekről. – Hamishnek alaposan le kellett 
hajolnia, hogy be tudjon nézni a kocsi ablakán. – Eléggé felbolydult a 
hely, hisz egy híres író lesz a körünkben. 

Henry hűvösen elmosolyodott. 
– Biztosan az is izgalomba hozta őket, hogy Miss Halburton-Smythe 

nemsokára férjhez megy. 
Egyik pillanatban a rendőr arca a kocsi ablakánál volt, Priscilla 

oldalán, a következőben, mikor az őrmester fölegyenesedett, eltűnt. 
Henry dühösen pillantott a lányra, aki mereven maga elé nézett. 
Priscilla morgott valamit az orra alatt, majd kinyitotta a kocsi ajtaját. 

Gyöngéden meglökte vele Hamisht. Henry ültében követte a 
beszélgetést. 

– Nem tudtam, hogy menyasszony lettél – hallotta Hamish lágy 
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hangját. 
– Azt hittem, tudsz róla – suttogta Priscilla. – Éppen te ne tudnád? 

Mindig elsőként hallod meg a pletykákat. 
– Aha, hát… eljutott hozzám, épp csak nem hittem el – felelte 

Hamish. – Édesanyád mondogatta, hogy férjhez mész ehhez vagy 
ahhoz… 

– Ezúttal igaz. 
Henry dühösen kiszállt a kocsiból. Az a rémes érzése támadt, ha nem 

szólal meg, és nem állítja le ezt a kis bizalmas csevejt, Priscilla a végén 
még bocsánatot kér a falusi fakabáttól, amiért eljegyezte magát. 

– Jó estét, őrmester! – mondta lassan megkerülve az autót. 
– Mi a csudának cipeled magaddal ezt a nagy üveg whiskyt? – 

kérdezte Priscilla. 
– Odaát nyertem, Craigben, az agyaggalamb-lövő versenyen – 

vigyorgott Hamish. 
– Milyen fura színű Scotch – jegyezte meg Priscilla. – Nagyon 

világos, szinte fehér. 
– Hát, izé… – hebegte mosolyogva Hamish. – A díjat a lord adta át, a 

felesége pedig egyedül volt a sátorban a díjakkal az átadás előtt. 
– Ja, ez megmagyarázza – kuncogott Priscilla. Egymásra nevettek. 

Tengernyi megértés és barátság volt ebben a nevetésben, amiből Henry 
kirekesztve érezte magát. 

– Mit magyaráz meg? – kérdezte élesen. 
– A lord felesége szereti a tütüt – felelte Priscilla. – Az üvegek 

tartalmának megissza a felét, aztán a hiányt feltölti vízzel. 
A lányból és Hamishből kitört a nevetés. 
– Biztosan feltartjuk a kötelessége teljesítésében, őrmester – mondta a 

tőle telhető legleereszkedőbb modorban Henry, márpedig nagyon 
igyekezett. 

Hamish eltűnődve nézett le a drámaíróra. Az imént még csupa 
nevetés tekintete hirtelen együgyűvé vált. 

– Aha, meg kell etetnem a tyúkokat – mondta. Megérintette a 
sapkáját, majd sarkon fordult. 

– Várj csak, Hamish! – kiáltotta Priscilla, és oda sem hederített Henry 
villámló tekintetére. – Mami partit rendez holnap este Henry tiszteletére. 
Büfévacsora lesz. Gyere el te is. Hétkor legyél ott. Mami nem szereti a 
kései dolgokat. 
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– Ez naggyon kedves tőled – felelte Hamish. 
– Nos… kötelező a fekete… – fűzte még hozzá a lány. 
– Van egy olyanom – vágott a szavába lazán Hamish. 
– Szmokingra gondolok, és… 
– Majd keresek valamit. 
– Akkor találkozunk – mondta kipirulva a lány. 
Hamish átvágott az úton. 
Priscilla lassan visszafordult dühös ábrázatú vőlegényéhez. 
– Neked teljesen elment az eszed? – zúgolódott Henry. 
– Hamish régi barát – felelte az autóba visszaülve Priscilla. 
A férfi beszállt mellé, szükségtelenül erősen vágta be az ajtót. 
– Ez a zsaru sosem volt több régi barátnál? 
– Természetesen nem, te buta. Egy dolgot nem szabad elfelejtened, 

Henry, én mindenkit ismerek Lochdubh-ban. 
– És az összes bugris eljön holnap a partira? 
– Dehogy. Mami egy kicsit sznob, a papa pedig még nála is rosszabb, 

és… – Priscilla elhallgatott. 
Zavarba jött, amikor arra gondolt, mit szól majd az anyja, amikor 

kiderül, hogy meghívta Hamish Macbethet. 
Annyi ember közül éppen Hamisht! 
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Második fejezet 

 
CSIRKEFOGÓ: 

1900 óta, nemes ösztönök vagy jóérzés híján lévő férfiember. 
The Penguin Dictionary of Historical Slang 

 
Jeremy Pomfret úgy döntött, fürdőt vesz vacsora előtt. Peter Bartlett-

tel osztozott egy fürdőszobán, amely a hálószobáik között helyezkedett 
el. 

Ledobta magáról a ruhákat, és köntösbe bújt. Amikor belökte a 
fürdőszoba ajtaját, földbe gyökerezett a lába. Peter Bartlett egyik lábfejét 
a mosdóra támasztva állt, s a körmeit sikálta. Fölöttébb szemrevaló 
fiatalember volt, kreol bőrű és karcsú, a romantikus regények borítójára 
illő, titokzatosan sötét, markáns ábrázattal. Kemény, napbarnított 
testéből Jeremy igencsak sokat láthatott, mivel a kapitány mindössze egy 
kicsi törülközőt kötött a dereka köré. 

– Ilyet se láttam még! – tiltakozott az elborzadt Jeremy. – Az én 
fogkefémet használja! 

– Csakugyan? – kérdezte közönyösen Peter. – Majd öblítse le 
alaposan. Na, nem mintha AIDS-es volnék. 

– Nem fogja fel, milyen iszonyú, amit művel? – Jeremy vinnyogott 
haragjában. – Mindig elcsaklizza mások holmiját! Tegnap a 
borotvaecsetem volt soron… most a fogkefémmel sikálja az undorító 
lábkörmét! Magának semmije nincs? 

– Minden itt van valahol – felelte bizonytalanul Peter. – Találkozott 
már a drámaíróval? 

– Nem, elaludtam – vetette oda mogorván Jeremy –, de ki kell 
jelentenem… 

– Én ismerem. 
– Honnan? 
– Londonban találkoztam vele, mielőtt újra beléptem a seregbe. 

Akkor félelmetes kis komcsi volt. 
– Szerintem csak fölvett póz lehetett – jegyezte meg Jeremy, 

miközben előrelendült, és megkaparintotta a fogkeféjét. Reménytelen 
pillantást vetett rá, majd a szemétvödörbe hajította. 
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– Máskülönben – Peter levette lábát a mosdóról –, ez az átkozott, 
hideg szemétdomb hemzseg a szekrényemből kihullott csontvázaktól. 
Az egyetlen vendég a holnap esti partin, akit nem ismerek, a falu rendőre 
lesz. 

– Minek jön ide, őrizni az ezüstöt? 
– Dehogy. Priscilla hívta meg, mint köztiszteletben álló vendéget. 

Henry elárulta a szülőknek, mielőtt véget ért a lelkes üdvözlés, és 
Halburton-Smythe a plafonon volt. Azonnal leküldte az egyik 
cselédlányt a faluba egy üzenettel a rendőrnek, hogy ne jöjjön. Priscilla 
ettől méregbe gurult, sznobnak nevezte az apját, mire közbelépett az 
anya, és teljes gőzzel vitatkoztak, amikor utoljára láttam őket. Ámbár, 
amennyire Priscillát ismerem, a végén úgyis az lesz, amit ő akar. 

– Én először vendégeskedem a kastélyban – mondta Jeremy. Még 
mindig haragudott a fogkeféje elvesztése miatt, viszont sosem volt 
bátorsága kiállni önmagáért. – És ez lesz az utolsó alkalom is. Soha 
életemben nem voltam sehol, ahol ennyire hideg lett volna. Amint 
elejtem a madaraimat, már itt sem vagyok. 

– Lehet, hogy nem ön győz – jegyezte meg Peter, széles vállát a 
fürdőszoba falának vetve. 

Jeremy vállat vont. 
– Tűnjön el, ha befejezte, öregem, és engedjen fürdeni. 
– Máris – felelte a kapitány. 
Kinyitotta a fürdőszobából a hálójába vezető ajtót. 
Jeremy megkönnyebbülten felsóhajtott, és a kád felé indult. Szürke 

csík csúfította el körben a fehér porcelánt. 
– Piszkos köcsög! – motyogta dühösen Jeremy. – Mocskos szarházi. 

Egy utolsó csirkefogó! 
Amikor kopogtatást hallott a hálószobája ajtaján, Priscilla letette a 

hajkefét, és ment ajtót nyitni. Henry állt ott bocsánatkérőn mosolyogva. 
– Sajnálom drágám – mondta karjába vonva a lányt, és ismét 

bosszúsan állapította meg, hogy az jó néhány centivel magasabb nála. 
Priscilla szelíden kibontakozott az ölelésből, majd visszament az 

öltözőasztalához, és leült. 
– Ez kissé durva volt, Henry. Feltétlenül akkor kellett beszámolnod 

Hamish meghívásáról, amint beléptünk az ajtón? Mondtam neked, hogy 
nem lesznek elragadtatva. 

– Igaz, te viszont még nem mesélted el, miért kellett olyan buzgón 



 17

meghívnod a zsarut. 
– Kedvelem őt, ez minden – felelte haragosan a lány. – Érző emberi 

lény, és ez több annál, mint amivel a vendégeink java büszkélkedhet. 
Jessica Villiers és Diana Bryce sosem kedvelt. A Helmsdale házaspár 
szörnyen unalmas. Jeremy egy tökfej. A gáláns kapitányról nem sokat 
tudok, de a „röptében a legyet is” szólás jut róla eszembe. Prunella és Sir 
Humphrey kedves, ártatlan emberek, de aligha ellensúlyozhatják a 
többieket, ahhoz nem elég erősek. Hamishen pedig ne veszekedjünk. 
Nem jön, és kész. A vacsorához ne öltözz ki. Ma este hétköznapi ruhát is 
fölvehetsz. 

– Csókolj meg, ha nem akarsz veszekedni. 
Priscilla mosolyogva fordította fölfelé az arcát. Henry forrón 

megcsókolta, s a lány szemlátomást nagyon élvezte. A viszonzását 
aligha lehetett ugyan szenvedélyesnek nevezni, de Henryt nem a 
szexuális vágy késztette lánykérésre. Priscilla Halburton-Smythe az ő 
számára mindazt megtestesítette, amilyennek egy jövendőbeli feleségnek 
lennie kell. A férfi imádta az új hírnevét, imádta a velejáró pénzt, és 
imádta a „felső tízezer kedvence” médiaimázst. A legelső pillanatban, 
amikor megpillantotta Priscillát, rögtön úgy jelent meg a lelki szeme 
előtt, amint a templom lépcsőjén mellette áll fehér szaténruhában, és az 
összes társasági magazin részére fotózzák őket. A lány erősítette az 
imázsát. 

– Akartál kérdezni valamit? – tudakolta a csók után Priscilla. 
– Igen. Úgy láttam, nincs a kádhoz dugó, de édesanyád azt mondta, 

ne csöngessünk a személyzetnek, mert nincsenek sokan, és az a kevés is 
felmondana, ha túl gyakran kellene föl-le rohangálniuk ezeken a 
lépcsőkön. 

– Hol a szobád? 
– A nyugati toronyban, a homlokzati oldalon. 
– Ja, az a szoba! Abból a fürdőszobában réges-régen elveszett a dugó, 

és örökösen venni akarunk másikat, de a megoldás pofonegyszerű. 
Roppant kicsi ott a lefolyó, csak dugd bele a sarkadat. 

– Nem éppen előkelő életmódra vall. 
– Manapság senki nem él túl előkelőn, hacsak nem akarsz seregnyi 

külföldi szolgálót magad körül. Papa pedig mindenkire gyanakszik, aki 
Calais-tól délebbre származik. Mondhatom, nagyon is fellengzős ideáid 
vannak ahhoz képest, hogy elvtárs voltál. 
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– Sosem voltam a kommunista párt tagja. 
– És mi van a korai darabjaiddal? Azokkal az osztályharcos 

írásokkal? 
– Manapság ez az egyetlen módja, hogy bemutassák a darabodat – 

felelte némi keserűséggel Henry. – A nagyszínházak csak szemetet 
akarnak. Pusztán a kicsi, baloldali színházak adnak esélyt az újonnan 
érkezőnek. Tényleg, te még nem is mondtál semmit a Hercig 
hercegnőről. Tetszett? 

– Igen – felelte Priscilla. Egyáltalán nem tetszett neki a darab, 
ostobának és laposnak tartotta, viszont az összes barátja imádta, ő pedig 
már megszokta, hogy ízlés dolgában nem ért egyet velük, így aztán már-
már kezdte megkérdőjelezni saját ítélőképességét. 

– Miután visszatértünk Londonba, elolvasol néhányat a legjobb 
írásaim közül – mondta lelkesen a férfi. 

Szeretettel nézett Priscillára, élvezte hűvös, természetes szőke 
szépségét. Amikor lovaggá ütik – ebben egészen biztos volt –, a lány 
fejedelmien fest majd a sajtófotókon. 

Lehajolt, és ismét megcsókolta. 
– Megyek, bedugom a sarkamat a lefolyóba. Remélem, anyád egymás 

mellé ültet bennünket vacsoránál. 
– Valószínűleg nem – mondta Priscilla –, de túl fogjuk élni. 
Mrs. Vera Forbes-Grant mindössze egy szál rózsaszínű csipkés 

bugyiban és átlátszó melltartóban ült az ágy szélén, és a lábkörmeit 
pingálta vörösre. 

Férje az öltözőasztalnál hitvese elektromos hajsütőjével próbálta még 
kackiásabbra pödörni hatalmas bajszát. 

– Lenőtt a hajad – jegyezte meg a férfi Vera feje búbját 
tanulmányozva a tükörben. 

– Hát, nincs mit tenni, látszik a lenövés. Egyszer mentem el itt a 
fodrászhoz, és a lányok olyannyira el voltak foglalva a pletykálkodással, 
hogy majdnem leégették a fejbőrömet. Találkoztál már Witheringgel? 

– Nem – felelte Freddy Forbes-Grant –, de azzal a semmirekellő 
Bartlett-tel igen. 

– A francba! – Verának megremegett a keze, s az egész üveg 
körömlakk a szőnyegre ömlött. 

– Valamikor igencsak bizalmas barátja voltál, nem igaz? – folytatta 
Freddy. 
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– Én? Dehogy. Az isten szerelmére, hozd már ide a lakklemosót, és 
segíts föltakarítanom ezt a mocskot! 

– Peter itt van! – rontott be Diana Bryce a barátnője szobájába, és 
bevágta maga mögött az ajtót. 

Jessica Villiers épp egy kis pirosítót kent föl serényen az arcára. 
Ecsetet tartó keze megállt a levegőben. 

– Ez kínos neked – mondta undok nevetéssel. 
– Szegény, szegény Jessica – felelte negédesen Diana. – Még mindig 

tartod magad ahhoz a kitalációhoz, hogy Peter dobott engem? Én tettem 
lapátra őt, ezt mindenki tudja. Te viszont annyira bolondultál érte, 
szegény bárányka, hogy el sem hitted, létezhet valaki, aki meg akarna 
szabadulni tőle. 

– Nos, előbb én adtam ki az útját, aztán szívfájdalmában kapva kapott 
az alkalmon, és eljegyzett téged – fújtatott Jessica. 

Diana kaján derűvel nézett a lányra. 
– Na, ne mondd! Ezzel biztosan heccelni fogom. 
– Nekem pedig azzal kell cukkolnom, hogy kitetted a szűrét. 
A két lány egymásra meredt, majd Diana kurtán fölnevetett. 
– Micsoda badarságokat hordunk itt össze? Egyébként is, kit izgat 

Peter? Azt hittem, a drámaíró miatt jöttünk. 
– Igen – mondta lassan Jessica. – Majdnem megfeledkeztem erről. 
Henry Withering végtelenül jóízűen fogyasztotta el aznap este a 

vacsoráját. Élvezte a kitűnő ételt, no meg a pazar főúri ebédlőutánzatot a 
középkori lobogókkal, amelyeket Halburton-Smythe ezredes húsz éve 
csináltatott Birminghamben, mikor arra az elhatározásra jutott, hogy ő 
maga rendezi át a kastélyt. Olyan, akár egy színházi díszlet, gondolta 
Henry. A Halburton-Smythe családnak lakájokra nem telt, viszont 
számos rátermett felföldi leányzó szolgálta föl a hideg lazacot 
előételként, amelyet őzgerincsült követett. A bort impozáns külsejű 
angol inas töltögette. Lady Helmsdale, aki a drámaíró jobbján foglalt 
helyet, egyszer sem pillantott Bartlett kapitányra. Henry fölöttébb 
sajnálta az asztal túlsó végére ültetett menyasszonyát, egyik oldalán az 
öreg Sir Humphrey, a másikon pedig Lord Helmsdale ült. A férfi először 
bizalmatlan volt a jóképű kapitánnyal szemben, hiszen régóta tudta, 
miféle híre van a nőket illetően, ám vacsora előtt, a szalonban Priscilla a 
legcsekélyebb érdeklődést sem mutatta Peter Bartlett iránt. Jessica és 
Diana erőszakosan rászállt Henryre, buzgón hízelegtek neki, éppen 
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ahogyan kell. A mellőzés dicstelen éveinek vége. 
Henry olyan lelkesen és boldogan hallgatta Lady Helmsdale 

fülsiketítően hangos, mézesmázos bókjait, hogy sejtelme sem volt az 
asztal körül folyó egyéb társalgásról. 

A sápadt arcú, szőke Mrs. Halburton-Smythe élénken, de félénken 
mozgott. Férje oly gyakran basáskodott fölötte, hogy az asszony csak 
ritkán adott hangot a véleményének, bármiről legyen is szó. Ha az ura 
nem ágált volna annyira, még abba is belemegy, hogy Priscilla meghívja 
azt a rémes, nevetséges őrmestert. Ami viszont Mrs. Halburton-Smythe 
javára szól: szinte sosem figyelt oda a pletykákra, és pontosan ezért 
ültette Peter Bartlett kapitányt a két lány, Jessica és Diana közé. Előbbi a 
másik oldalán ülő Jeremyvel cseverészett, így próbálta levegőnek nézni 
a férfit; Diana pedig morcosan maga elé meredve csipegette az ételt, s 
közben azon elmélkedett, mi a csudát talál Henry Withering annyira 
lenyűgözőnek Lady Helmsdale-ben. A kapitány, aki szívósan ivott, 
jobbra majd balra pillantott, aztán váratlanul megszólalt: 

– Hát, mondhatom, lányok, ti ketten rémesen pléhpofa 
vacsorapartnerek vagytok. 

Jessica hátrahőkölt, akár egy ló, és elfordította a fejét. Diana úgy tett, 
mintha meg sem hallotta volna a férfi szavait. A kapitánnyal szemközt, 
Mrs. Vera Forbes-Grant előrehajolt. 

– Majd én szórakoztatom magát, kedves – mondta whiskytől fátyolos 
hangon –, már amennyiben nem tartja udvariatlanságnak átbeszélni az 
asztal fölött. 

– Én is olyan vagyok, mint maga, öreglány – felelte akadozó nyelvvel 
a kapitány. – Mindent szabad, amíg nem riasztja meg a lovakat. 

– Ó, Peter! – nevetett föl idegesen Vera. – Milyen kisfiúsan 
viselkedik, amikor meg akarja döbbenteni az embert. Mit gondol, ön 
fogja elejteni az első pár fajdot? – A fogadás híre már körbejárt a 
vendégek között. 

– Ki tudja? – felelte Peter. – Az átkozott madarak úgy hullanak, mint 
a legyek. Ez is a kommunisták összeesküvése, hogy tönkretegyék a 
sportot. 

– Mi közük van a vörösöknek egy csomó vadmadárhoz? – kérdezte 
Vera. 

– Majd én megmondom – felelte előrehajolva a kapitány, és a csőben 
sült kelbimbó maradványaiba könyökölt. – Savas eső. 
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– Savas eső? 
– Igen. Fagyasztott állapotban viszik föl repülőgépen a láp fölé, ott 

pedig hatalmas fagyasztott savas esőt zúdítanak a fajdokra. 
– Ó, már értem. Halálra rémülnek – viccelődött Vera. 
– Tudja, Vera – bömbölte a kapitány, de olyan hangosan, hogy még 

Lady Helmsdale kiabálását is elnyomta –, maga is amolyan nagyon buta 
szőke nő… Legalábbis az lenne, ha befestetné a lenövését. Még sosem 
láttam ilyen feketének. 

– Fölösleges ilyen undokul személyeskednie! – csattant föl Vera. 
– Mi a baj? – kérdezte élesen Freddy. 
– Peter túl sokat ivott, ez minden – súgta a felesége. – Ne is törődj 

vele. 
Peter Bartlett azonban új prédát talált magának. 
– Kicsit lejjebb a hangerővel, Agatha! – kiáltott hirtelen Lady 

Helmsdale irányába. – Nem hallom a saját gondolataimat. 
– Nem is hallhatja! – bömbölte Lady Helmsdale. – Talán azért, mert 

sosem gondolkodik! 
A kapitány – a tőle megszokott bizarr hangulatváltással – derűsen 

rákacsintott Lady Helmsdale-re, majd Dianához fordult. 
– Elbűvölően festesz ma este. Tetszik a kis fekete rucid, illik hozzád. 
Priscilla már korábban is találkozott Peter Bartlett-tel, de néhány 

percnél többet sosem töltött a társaságában. Élvezettel figyelte, miként 
változik az ellenszenves kapitány ilyen könnyedén sármos férfivá. Diana 
kuncogni kezdett, és elpirult. Peter aztán Verának mondott valamit az 
asztalon keresztül, aki először meglepődött, majd szemlátomást örült. 
Ezután a férfi Jessicához fordult, és addig suttogott a fülébe, míg a lány 
mérges, rosszalló arckifejezését örömteli izgalom váltotta fel. Priscilla 
most az asztal túlsó végére figyelt, ahol Henry harsányan nevetett 
valamin, amit Lady Helmsdale mondott. 

Igazán kedvelik, gondolta a lány. Mami és papa olyan boldog. Ha 
máskor nem is, ez egyszer helyesen cselekszem. Szegény Hamish! 
Remélem, nem érintette túl fájdalmasan a visszautasítás. 

Ezzel egy időben Hamish a rendőrőrs előtt, a kertkapunak dőlve 
élvezte a nyugalmas estét. Nyáladzó keverékkutyája, Mackó szokás 
szerint gazdája hatalmas lábbelijén elterülve szunyókált. Az őrmester 
mögött, a ház hátsó fertálya felől a tyúkok gyászos kotyogása hallatszott. 

Hamisht mindössze egy dolog aggasztotta: hol talál szmokingot a 



 22

partira? A sokkból, amelyet Priscilla eljegyzése okozott, hamar 
összeszedte magát. Már régen fölfedezte, hogy a fájdalmas témákat, 
melyekkel az adott pillanatban nem tud mit kezdeni, könnyebb 
besuvasztania az agya egyik hátsó sarkába, amíg el nem érkezik a 
cselekvés ideje. 

Hamishnek fogalma sem volt a meghívását lemondó üzenetről. Jessie, 
a lökött szobalány Geordie-val, a pékinassal járt, és alig öt méterrel a 
rendőrőrstől összetalálkozott a lovagjával. A találkozás teljesen kiverte 
fejéből az okot, amiért leküldték a faluba. A házvezetőnő, Mrs. Wilson 
szólt neki, hogy vegyen egy csomag szappanport, ha odalent jár, s a lány 
pusztán erre az egyetlen kérésre emlékezett. Halburton-Smythe-ék 
kézbesítetlen üzenetét csak két nappal később találta meg a köténye 
zsebében. 
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Harmadik fejezet 

 
Maradj veszteg, s légy csöndben. 
A vad hall és lát az erdőben. 

MARK BEAUFOY: Atyai tanácsok 
 

Másnap este, amikor valamennyien összegyűltek a kastély 
ebédlőjében, a díszvendég, Henry Withering és menyasszonya, Priscilla 
Halburton-Smythe kivételével, szerfölött elcsigázottnak tűntek a 
vendégek. 

Jeremy Pomfret úgy festett a szeme alatt sötétlő karikákkal, akár egy 
kicsapongó kerub. A két szoba – az övé, valamint Bartlett kapitányé – 
eredetileg egyetlen, háromszögletű helyiségnek épült, amelyet vékony 
rabicfallal választottak ketté, a fürdőszoba pedig a háromszög csúcsába 
került. Jeremy álmát egész éjjel a kapitány szobájából áthallatszó zajos 
szeretkezés hangjai zavarták meg. Persze volt egy csomó jövés-menés is, 
úgy hangzott, mintha a gáláns kapitány nem is egy hölgyet látott volna 
vendégül az éjszaka folyamán. 

Igencsak mély felháborodás vetett szikrát Jeremy régi vágású, finnyás 
lelkében. A Peter Bartlett iránti gyűlölet épp azon az estén lobbant 
lángra, mégpedig akkor, amikor a férfi vacsora előtt bement a 
fürdőszobába mosakodni és borotválkozni. A padlón mindenütt 
csuromvizes törülközők hevertek, a kádban gyomorforgató szőrzetgyűrű 
jelezte, hogy a kapitány fürdés közben borotválkozott. 

– Mocskos állat! – dühöngött Jeremy, és fenyegetően meresztette 
szemét az ebédlő túlsó végén álló Peterre. A karcsú, fess, gyönyörűen 
felöltözött kapitányt Vera, Jessica és Diana vette körül. Hogyan bírja 
elviselni egy nő ennek az embernek a közelségét? – gondolta Jeremy. 
Máskülönben, holnap lesz tizenkettedike, kezdődik a vadászszezon, és 
Peter még mindig nem közölte, hány órakor indul ki a lápra. A 
személyzetet sem kérdezheti meg, hiszen sem puskatöltögetők, sem 
hajtók, de még kutyák sem lesznek, csak ők ketten. 

Lord és Lady Helmsdale szintén fölöttébb megviselt volt. Mindketten 
férfipizsamát hordtak az ágyban, és tegnap este fölfedezték, hogy valaki 
ragasztót kent a nadrágok lépésébe. Órákon át próbálták eltüntetni a 
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bosszantó mocskot a zavarba ejtő helyekről, ahová odaragadt. 
Mindketten a kapitányt okolták. 

Sir Humphrey Throgmorton egykedvűen ücsörgött egy sarokban, ő 
amúgy sem alszik valami jól. Prunella Smythe-ot szinte egész éjszaka 
ébren tartotta a színházrajongó láz. 

Freddy Forbes-Grant akkor ébredt föl, amikor két óra tájban a neje 
fölkelt az ágyból, mondván, leszalad a konyhába egy pohár tejért. Mivel 
még háromkor sem került elő, a férfi aggódni kezdett, s elindult 
megkeresni a feleségét. Miután felhagyott a kutatással, és visszatért a 
hálószobába, Verát ismét az ágyban találta, mélyen aludt. Freddy azon 
morfondírozott, miben mesterkedhetett a neje, s e töprengés egészen 
pirkadatig ébren és rossz hangulatban tartotta. 

Halburton-Smythe ezredes meg a felesége szintén nagyon sokáig fönt 
maradt. Azon töprengtek, vajon a lányuk csakugyan hozzá óhajt-e menni 
ehhez a nagyszerű fogáshoz, vagy ismét meggondolja magát? Priscilla a 
legjobb erőfeszítéseikkel is szembeszállt, és számos nagyszerű partit 
kosarazott ki. Nem csoda, ha nehezen hitték el, hogy ezzel a férfival 
csakugyan oltár elé áll. 

Aztán megbeszélték a kapitány távozását – amint elejti a pár fajdját, 
közlik vele, hogy menjen el, de mindketten tartottak Peter Bartlett 
kiszámíthatatlan dühkitöréseitől, és a másikkal szerettek volna útilaput 
köttetni a talpára. Ezelőtt sosem vendégeskedett náluk, így egészen 
mostanáig nem szembesültek botrányos viselkedésével. Végül a 
földbirtokos nemesek elcsépelt fortélyában egyeztek ki, melyet a nem 
szívesen látott vendég távozásának sürgetésére alkalmaztak. Vasúti 
menetrendet raktak az ágya mellé, vörössel aláhúzva a legközelebb 
induló, leggyorsabb vonatot, majd utasították a házvezetőnőt, hogy 
csomagolja össze a kapitány bőröndjét, és vigye le az előcsarnokba. 

Diana és Jessica – bárminek volt is köszönhető az árnyék a szemük 
alatt –, ölelgette egymást. Alkalmanként diadalmas pillantást vetettek a 
másikra, majd zavartan elfordultak, ugyanis nyilvánvalóan azon 
tépelődtek, miért néz olyan diadalmasan a másik. 

A kastélyban vendégeskedők mellett néhány helyi előkelőség is jelen 
volt. Ők Henry körül csoportosulva autogramot kértek, és a leggyengébb 
viccét is hahotázva fogadták. Priscilla büszke volt a vőlegényére. Henry 
jó természetű, nagyon szeretetreméltó, és olyan remekül viselkedik a 
társaságban, hogy a lány az eljegyzéssel kapcsolatos minden kétségét 
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elvetette. 
Henry napközben tiszteletreméltóan lestrapált, sportos öltözékben 

jelent meg, most azonban csináltatott és csodaszép szmokingot viselt, 
hajdani bohém hírnevére csupán a rózsaszín csíkos, pliszírozott ing 
emlékeztetett. 

Aztán Priscilla átnézett az ebédlő túloldalára – azért itt rendezték a 
partit, mert ez volt az egyetlen tágas terem a kastélyban –, s így tanúja 
lehetett Macbeth őrmester pompás belépőjének. 

Priscilla elfojtotta kikívánkozó kétségbeesett kiáltását, és átsietett a 
helyiségen a férfihoz. 

– Hamish! – sziszegte. – Honnan a csudából szerezted ezt a förtelmes 
szmokingot? 

– Egy kicsikét csakugyan rövid – ismerte be langaléta alakján 
végignézve Hamish –, de a picike Archie az egyetlen pincér a Lochdubh 
Hotelben, aki nem dolgozik ma este. 

A szmoking zakója lógott Hamishen, ujja alig ért a könyöke alá, a 
nadrág széle alatt jókora darab kilátszott a kockás gyapjúzokniból. 

– Gyorsan gyere velem! – sürgette Priscilla. – Harry bácsi gyakran 
hagy itt ezt-azt, és vékony meg magas. Jaj, mami máris a szemét 
meresztgeti. 

Harry bácsi, Mr. Paul Halburton, a lány édesanyjának bátyja volt. 
Archeológus, aki keresztül-kasul beutazta a világot, mégpedig a lehető 
legkisebb csomaggal, és röpke látogatásai alkalmával mindig a Tommel 
kastélyban hagyta hátra a ruhatárát. A Halburton-Smythe házaspár 
egyébként az esküvőjük után vette föl egymás nevét. 

Priscilla sebtében kivezette Hamisht az ebédlőből, mielőtt az anyja 
odaérhetett volna hozzájuk. 

Odafönt, a várkastély tetején lévő cellaszerű szobában, a lány 
átkutatta Harry bácsi gardróbját, mígnem talált egy tisztességes kinézetű 
szmokingzakót és nadrágot. 

– Azonnal vedd föl ezeket, Hamish! – mondta. – Majd holnap 
visszaadod. Archie ruháit becsomagolom, és lent hagyom az 
előcsarnokban. Amikor elmész, magaddal viszed. Nem kaptad meg a 
szüleim üzenetét, hogy ne gyere? 

– Nem – felelte Hamish, miközben levette magáról a pincér zakóját, 
aztán a fölöttébb rövid nadrágot. – Naggyon megsértődtem volna, de ha 
így áll a helyzet, azt hiszem, haza kell mennem. 
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Priscilla birkózott a lelkiismeretével. A szülei végtelenül dühösek 
lesznek, Hamish azonban olyan szomorúnak tűnt, és bizony vajmi kevés 
szórakozásban van része – kivéve néhány falubeli hölggyel. Elvégre az 
utolsó fillérjét is félreteszi, átküldi az apjának, az anyjának meg a 
fészekalja fivérének és nővérének keletre, s a lány biztos volt benne, 
hogy sosem eszik eleget. 

Nyílt az ajtó, Jenkins, a család angol inasa lépett be. 
Hamish éppen Harry bácsi nadrágját húzta fel. 
– Maga sosem kopog? – csattant fel Priscilla. 
– A jó inas nem kopog – felelte Jenkins, „garde dame” szeme majd 

kiugrott a haragtól. – Ha szabad megkérdeznem, kisasszony, mit művel 
itt az őrmesterrel… és ő nadrág nélkül? 

– Ne legyen már ostoba, Jenkins! – felelte Priscilla. – Látta, amikor 
Mr. Macbeth megérkezett. Semmiképp sem jelenhetett meg abban a 
rémes szmokingban, ezért aztán kölcsönadom neki Harry bácsiét. 
Máskülönben maga mit keres itt? 

– Mrs. Halburton-Smythe küldött, hogy keressem meg önöket, 
kisasszony. Az egyik szolgáló látta, amikor feljöttek ide. 

Priscilla beharapta az ajkát. Meg sem fordult a fejében, hogy hátat 
fordítson, miközben Hamish átcseréli a nadrágot. Nem állt távol tőle a 
felföldiek viselkedése, akik, bár bizonyos tekintetben nagyon is prűdek 
és szégyenlősek, minden lelkiismeret-furdalás nélkül jelennek meg 
ruhátlanul. Jenkins viszont nem a felföldről származott, és ha most 
kérlelni kezdené az inast, hogy ne szóljon maminak arról, amit látott, az 
ártatlan ügy talán még gyanúsabbnak tűnne. 

– Rendben van, Jenkins, elmehet. 
– És mit mondjak Mrs. Halburton-Smythe-nak? – kérdezte az inas. 

Szeméből sütött a rosszindulat. No, nem mintha nem kedvelte volna 
Priscillát, csupáncsak rémesen sznob volt, és úgy vélte, Hamish 
Macbethnek nincs joga vendégként megjelenni a Tommel kastélyban. 

– Annyit mondjon, hogy Miss Halburton-Smythe hamarosan lemegy 
– felelte Hamish, akinek mindig erősebb volt az akcentusa, amikor 
felpaprikázta magát, vagy kiborult. – De ha bármit hozzátesz ehhez, 
maga hólyag, arról tudomást szerzek, és a darabjaira cincálom. 

Jenkins undokul meredt az őrmesterre, majd sarkon fordult, karját 
úgy tartotta, mintha tálcát vinne, és merev lábbal kimasírozott a 
szobából. 
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– Teljesen olyan, mint egy filmbeli inas – jegyezte meg Hamish. – 
Szerintem, amikor úgy érzi, hogy a mozgása vagy a kiejtése nem 
tökéletes, felül a buszra, bemegy Strathbane-be, és megnéz egy régi 
filmet. 

– Ne hibáztasd nagyon az öreg Jenkinst – mondta bánatosan Priscilla. 
– Biztosan úgy néztünk ki, mint valami hálószobai bohózat szereplői. 

– Most hogy festek? – kérdezte szorongva Hamish, miközben 
megigazította Harry bácsi szmokingjának hajtókáját. 

– Ragyogóan! – vágta rá a lány, s arra gondolt, mekkora változást 
jelent egy jó ruha az őrmester megjelenésében. Igazán helyes volt a 
vörös hajával meg a tiszta, mogyoróbarna szemével. Különösen, amikor 
nem azt a röhejes egyenruhát viselte. Jó móka volna kézbe venni őt. 
Priscilla gondolatban megrázta magát. – Hát, ha elkészültél, mehetünk. 

– Biztosan rendben lesz ez így? – tétovázott a férfi. 
– Elmész a bálba – felelte vigyorogva Priscilla. 
Hamish közelebb lépett hozzá, és félénken lenézett rá. 
– Te félelmetesen szép vagy ma este. 
Priscilla mindig azt vette föl, amihez kedve volt, soha nem követte a 

divatirányzatokat. V kivágású, levélzöld sifonblúzt viselt fodros gallérral 
és hosszú, fekete szoknyát. Szőke haja lágy hullámokban omlott a 
vállára. Egyetlen ékszer gyanánt azt a smaragdköves gyémánt 
jegygyűrűt viselte, amelyet Henry vett neki az Asprey-nél. 

A lány Hamish szemébe nézett, s furamód feszélyezetten érezte 
magát. Mindig fesztelen volt a rendőr társaságában, egészen eddig a 
pillanatig. Valami érthetetlen okból úgy érezte, Hamishsel önmaga lehet, 
s a férfi kedvelné, bármit csinálna is. A vitathatatlan meghittség ősi 
érzése késztette maradásra a szobában, miközben a férfi nadrágot cserélt. 
Ám egyetlen pillanat múlva ez a könnyedség elszállt, és Priscilla érezte, 
hogy elpirul. 

Hátrált egy lépést. 
– Menjünk! – motyogta. Magán érezte Hamish kíváncsi pillantását, 

amikor felnyalábolta, s a hóna alá csapta a pincér ruháit, majd hátra se 
nézve, hogy a férfi követi-e, kiviharzott a szobából. 

Az ebédlőben sorsára hagyta Hamisht, és csatlakozott Henryhez. 
Vőlegénye boldogan csevegett a rajongóival, a lány 
megkönnyebbülésére föl sem tűnt neki a távolléte. Aztán Hamisht 
kereste a tekintetével, hogy lássa, miként boldogul. 
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Az őrmester Jeremy Pomfrettel és a Helmsdale házaspárral 
beszélgetett. Priscilla szülei csak azért nem hajították ki Hamisht, mert 
Lord Helmsdale örömmel üdvözölte. Az őrmester számos díjat nyert 
lövészversenyeken, és a lord a csodálói közé tartozott, ahogyan Jeremy 
Pomfret is. Lady Helmsdale nem ismerte ugyan, viszont kedves, 
kellemes férfinak találta, és üdítően hatott rá a félénksége – ellentétben 
azzal a förtelmes Peter Bartlett-tel, azzal a csirkefogóval, aki már elég 
sokat ivott ahhoz, hogy pimasz legyen. 

A ladynek még jobban tetszett, amikor Hamishről kiderült, milyen 
intelligens meglátásai vannak a fajdpopuláció számának csökkenéséről. 

– Ha ilyen ütemben folytatódik – érvelt Hamish –, a skót 
láptulajdonosok többségének nem lesz más választása, mint az intenzív 
birkatenyésztés vagy az erdőtelepítés, ami azt jelenti, hogy kevesebb lesz 
a hanga, viszont a hangára vezethető vissza a fajdállomány kilencven 
százaléka. Ez a sportbevételek meg a vidéki foglalkoztatás komoly 
csökkenését eredményezné, nem is szólva a turizmus bevételeiről. 

Hamish szégyenlős, tiszteletteljes modorán felbátorodva, Jeremy 
szintén előadta a saját nézeteit. Az őrmester fél füllel figyelt, közben 
beszélgetésfoszlányokat csipegetett föl a helyiség egyéb részeiből. 
Látszólag Jeremyt és a Helmsdale házaspárt hallgatta, de teljes 
mértékben kielégítette erős felföldi kíváncsiságát is. 

Priscilla volt a legjobban öltözött nő a teremben. Vera karcsúsított 
zsákruhát viselt három övvel, a tavalyi divat szerint, viszont duci volt, és 
csak annyit ért el, hogy egy helyett három úszógumija látszott. Hamish 
látásból ismerte a nőt. Dianát viszont még sosem látta, s most arra 
gondolt, miért öltözik egy ilyen gyönyörű lány temetésre illő feketébe – 
a ruha amúgy japán módra volt összefogva a dereka körül. 

Hamish eltűnődve a Diana mellett álló, lóképű lányra fordította 
tekintetét. Jessica bizony nem vehetne föl narancssárga, pánt nélküli 
ruhát. Ahányszor csak mozdított a vállán, mindenféle fura helyeken 
kiálltak a csontjai. 

Jessica és Diana kicsit elhúzódott Verától és Petertől. 
– Bárcsak ne bámulnál rám ilyen önelégülten, és elmondanád, mivel 

fárasztottad le magad – suttogta Diana. – Különben, ha az egyik vadőrt 
vitted az ágyadba, arról inkább hallgass. 

– Aligha nevezném Petert vadőrnek – kuncogott Jessica. 
– Tessék?! – Diana szinte fröcsögött a haragtól. – Ő velem volt. 
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– Nem lehet – felelte Jessica. – Énvelem volt. 
A lányok egymásra meredtek, majd lassan kihunyt szemükben a 

harag, és kölcsönös döbbenet váltotta fel. 
– Nem lehetett ekkora szemét. Ilyet még Peter sem csinálhatott – 

súgta Diana. – Téged hány órakor látogatott meg? 
– Hajnali négykor – felelte halkan Jessica. – De nem ő jött hozzám, 

én mentem őhozzá. 
– Nekem azt mondta, éjfélkor keressem föl – mesélte szerencsétlenül 

Diana. 
A lányok egymás kezét fogták, akár két gyermek, és Peter Bartlettre 

néztek. A férfi háttal állt nekik, vele szemben Vera, akinek telt, csücsöri 
ajka csókot formált. 

– És mit gondolsz, ki volt vele a köztes időben? – kérdezte Jessica. 
Szeme megtelt könnyel. Egy lépést tett a kapitány felé. 

– Ne! – szólt rá Diana. – Ne tudja meg, hogy rájöttünk. Ezt úgyse 
ússza meg. Ki tudnám nyírni. 

– A helyedben nem flörtölnék ennyire szembetűnően – jegyezte meg 
a kapitány Verának. – Freddy még észreveheti. 

A nő gyöngéd tekintettel nézett a fiatalemberre. 
– Ez után az éjszaka után, drága Peter, azt vesz észre, amit csak akar. 

Minket egymásnak teremtettek. 
Peter sosem tudta, hogyan történik ez vele. Néhány pohár ital, és 

minden teremtett lélekbe szerelmes lett. Pár pohárkával több, s az élete 
hemzsegett a halálosan unalmas figuráktól. Kaján tekintetet vetett 
Verára. 

– Meg kell mondanom, kétségkívül a legjobb voltál a tegnap esti 
felhozatalból. Sokat mesélhetnék a középkorú asszonyok kielégíthetetlen 
étvágyáról. 

A mosoly lassan lefagyott Vera arcáról, amikor leesett nála a tantusz. 
– Ki volt még veled az éjszaka? – kérte számon a férfit. – Jaj, drágám, 

biztosan ugratsz, hiszen nem lehetett senki más. 
A kapitány fekete szeme gyorsan Jessicára és Dianára irányult, majd 

visszatért Verára. Gúnyosan kacsintott. 
Vera a férfi arcába löttyintette pohara tartalmát, sírva fakadt, és 

kisietett az ebédlőből. Freddy, aki látta neje botladozó távozását, 
utánaszaladt. 

Mindenki túl hangosan kezdett el beszélni, mintha mi sem történt 
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volna. 
Hamish tűnődve szemlélte a jelenetet, ám aztán Priscilla intett neki, 

mire kimentette magát a Helmsdale házaspárnál meg Jeremynél, és 
odament a lányhoz. 

– Henry alig várja, hogy beszéljen veled – mondta élénken Priscilla. 
Ismét meg kellett győznie a vőlegényét arról, hogy egy csöppet sem 
érdeklődik a falu rendőre iránt. Henry végül csak fölfedezte Hamisht, és 
azzal vádolta meg a lányt, hogy a szülei utasítását figyelmen kívül 
hagyva, újra ideinvitálta az őrmestert. Priscilla elmagyarázta Hamish 
jelenlétének okát, jegyese azonban, bár remekül leplezte, még mindig 
gyanakodott, és arra kérte, hívja oda hozzájuk Hamisht. Ismét együtt 
akarta látni őket, pusztán a megnyugvás végett. 

Közvetlenül Hamish mögött lépegetett az elbűvölő Prunella Smythe. 
A középkorú hölgy rengeteg apró-cseprő holmit viselt. A ruhája egyik 
oldalán hosszabb, a másikon rövidebb volt, nyakában különböző sálak és 
vékony, csiricsáré láncok lógtak. Sovány vállát szedett-vedett stóla 
borította, molyrágta rojtokkal, melyekbe belegabalyodott a fülében 
táncoló, hosszú fülbevaló. 

Miss Smythe, akit mindenki Pruney-nak hívott, rövidlátó 
csodálkozással tekintett ki a világra vastag szemüvege mögül. Mielőtt 
még Henry szóba elegyedhetett volna Hamishsel, Pruney áradozó 
ömlengésbe kezdett: 

– Nem is tudom eléggé kifejezni, Mr. Withering, hogy mennyire 
imádtam a darabját! 

Peter Bartlett, aki mögöttük állva egy szalvétával törölgette az arcát, 
megfordult. 

– Én sosem olvastam mást, csak a Rohanó időket, Henry, de 
hallottam, hogy végre átütő sikert arattál. Miről szól a darab? A gonosz 
kapitalistákról? 

– Dehogy! – vágta rá Pruney. – Szó sincs ilyesmiről. Ez a 
legragyogóbb szalonkomédia. Egészen olyan, mint a régi időkben. 
Nincsenek benne csúnya káromkodások, sem… – a nő hangja színpadi 
suttogássá halkult – szex. 

– Unalmasan hangzik – jegyezte meg a kapitány. 
Pruney kuncogott. 
– Hát helyenként igazából nagyon is pajzán. Imádom, mikor a 

hercegnő azt mondja: „a házastársi hűség annyira uncsi”. 
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Henry lángvörös arccal fordult meg. 
– Fogja be! – mondta gorombán. – Gyűlölöm, amikor idéznek a 

darabomból. Fogja be, hallja! 
Pruney rövidlátó, világos szeme megtelt a riadalom könnyeivel. 
– Komisz Henry – szólalt meg fölöttébb derűsen Peter. – Jöjjön 

velem, Miss Smythe. Majd nekem mesél róla. Én egész éjszaka tudnám 
önt hallgatni. – Elvitte onnan a hálás vénkisasszonyt. 

– Nahát, még Pruney-t sem képes békén hagyni – mondta Priscilla. – 
Ez az ember veszélyes. 

– Engem az öreg Jimmy MacNeilre emlékeztet a faluból – jegyezte 
meg Hamish. – Az a pasas még a macskát is ledöntené. 

Priscilla hirtelen Henryre förmedt. 
– Mi a csuda ütött beléd? Szükségtelen volt így ráripakodnod szegény 

Pruney-ra. 
– Te hogy éreznéd magad, ha éveket töltöttél volna jó, magvas 

darabok írásával, aztán pedig akkor fogadnak el, és leszel híres, amikor 
tudatosan egy közhelyes ökörséget írsz? – felelte közönyösen Henry. – 
Egyetlen mondatot sem tudok elviselni a Hercig Hercegnőből! 

– Jaj, drágám! Nem is tudtam, hogy szándékosan írtad meg ilyennek 
– mondta hirtelen rokonszenvvel Priscilla. – Sőt, azt hittem, velem van 
gond, amiért nem tetszett. Sebaj! Ez után a siker után, azt írhatsz, amit 
csak akarsz. Ne légy mogorva! Nézd! Ennivaló. Majd éhen halok. – 
Belekarolt a vőlegényébe, és elvezette. 

Hamish követte őket a tekintetével. Priscilla megszorította Henry 
karját, majd lehajolt, és arcon csókolta a férfit. 

Az őrmester aztán arra őgyelgett, ahol Sir Humphrey Throgmorton 
egymagában üldögélt. Bemutatkozott, és megkérdezte az öregurat, 
hozzon-e neki valamit enni. 

– Később fiam, később – felelte Sir Humphrey. – Üljön le, és 
beszélgessünk egy kicsit. Ahhoz már túl öreg vagyok, hogy 
körbejárkáljak, és annak a nagyhangú, hencegő Bartlettnek már a 
látványától is beteg vagyok. 

– Igazi karakter – mondta Hamish. 
– Romlott – felelte Sir Humphrey. Kicsi szakálla föl-le billegett. – 

Tudnék egy s mást mesélni arról a csirkefogóról. Kész csoda, hogy 
sosem volt börtönben. 

Hamish várta a folytatást, és reménykedve nézett le az öregre, aki 
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azonban így szólt: 
– Végül is éhes vagyok. Volna szíves hozni nekem valamit? 
A büféasztalnál Hamish salátát és többféle hideg húst rendezett el egy 

tányéron, majd odavitte Sir Humphrey-nek. Mivel ráébredt, hogy maga 
is éhes, visszasétált a büféhez, ám amire összeszedte, amit akart, az 
öregúr már Lady Helmsdale-lel csevegett boldogan. 

Diana integetett Hamish felé. A sarokban ült egy asztalnál Jessicával. 
A lányok bemutatkoztak, a férfi pedig csak annyit mondott, Hamish 
Macbethnek hívják. A foglalkozását nem tette hozzá. 

– Itt lakik a közelben? – tudakolta Diana. Hatalmas, szinte lila szeme 
Harry bácsi méregdrága öltönyét vizslatta. 

– Lent a faluban – válaszolta Hamish. 
– A felesége itt van valahol? – faggatta Jessica. 
– Nem vagyok házas – felelte Hamish. 
Mindkét lány szemlátomást fölélénkült. 
– Milyen szép is nőtlen férfival találkozni – nyafogta Diana. – 

Unalmasak tudnak lenni az ilyen vendégségek. 
– Nem én vagyok itt az egyetlen nőtlen férfi – hangsúlyozta Hamish. 

– Tudomásom szerint, Mr. Pomfret sem nős, és azt hiszem, Mr. 
Bartlett… 

– Petert felejtse el! – vágott a férfi szavába Jessica. – Egyetlen épeszű 
lány sem kezdene vele. Jeremy pedig lökött. Fogyassza az ételét… 
Hamish, igaz? 

Az őrmester bólintott. 
– Veszélyes hely ez a Felföld, nem gondolja? – kérdezte Diana, és 

ravasz tekintetet vetett Jessicára. – Itt mindenféle baleset megtörténhet. 
– Például? – kérdezte Hamish. 
– Hát, megfagyás, kihűlés, lavinák… meg ehhez hasonlók. 
– Tavaly történt itt egy gyilkosság – mesélte Hamish. 
– Igen, mindnyájan hallottunk róla – szólalt meg Jessica. – Egy nőt 

öltek meg, aki egyébként rémes alak volt. Nem tartja igazságtalannak, 
hogyha egy szerencsétlen ember megszabadítja a földet valami undorító 
varangytól, utána még neki kell bűnhődnie érte? 

– Az én egyetértésemre aligha számíthat. 
– Miért? 
– Ellentétes a szolgálati előírással. – Hamish elnevette magát. – Nem 

tudják, hogy én vagyok a helybéli rendőr? 
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– Csakugyan? – kérdezte Diana, mintha a férfi azt vallotta volna be az 
imént, hogy ő a helyi csótány. 

– Maga az a Macbeth? – mondta utálkozó hangon Jessica. – Olvastam 
magáról a lapokban. 

Hamish felfogta, hogy jegessé kezd válni körülötte a levegő, és 
mormogott valamit a távozásról. 

Fölállt, Priscillát kereste a tekintetével. A lány Henry mellett ült, nem 
vette észre az őrmestert. A drámaíró azonban igen, és birtoklóan Priscilla 
térdére tette a kezét. 

Hamish akkor arra gondolt, összeszorítja a fogát, és köszönetet mond 
Mrs. Halburton-Smythe-nak a vendéglátásért, ám ahogy közeledett a 
háziasszonyhoz, az riadt képet vágott, és megpróbált elbújni egy 
szobanövény mögé. 

Az őrmester sóhajtva indult az ajtó felé, ám Jeremy Pomfret elkapta a 
karját. 

– Egy szóra – mondta. – Hallott a fogadásról, amelyet Bartlett-tel 
kötöttem? 

– Aha, mindenki erről beszél – felelte Hamish. – Úgy értesültem, 
néhány mellékfogadást is kötöttek már. 

– Nos, abban állapodtunk meg, hogy reggel kilenckor megyünk ki a 
lápra. Mindketten egy-egy puskát és töltényeket viszünk magunkkal, s 
ellenkező irányba indulunk el. Aki először ér vissza a kastélyba egy pár 
madárral, az lesz a győztes 

– Sok szerencsét, Mr. Pomfret. – Hamish indult volna, de Jeremy 
ismét megfogta a kabátujját. 

– Még egy szóra, öregfiú – mondta nyomatékosan. – Nem lehetne… 
nos… esetleg itt, holnap reggel kilenckor? Tudja, olyan bírófélének… 

– Mi célból, Mr. Pomfret? 
Jeremy egy sarokba húzta Hamisht. 
– Nem bízom abban a mihaszna alakban – suttogta rekedtesen. – 

Tudja, ötezer fontról szól a fogadás, és őszintén szólva, nem hiszem, 
hogy rendelkezik ekkora összeggel. Ráadásul mellékfogadásokat is 
kötött. Hacsak nem tévedek nagyot, ez azt jelenti, a kapitány biztos a 
saját győzelmében. 

– Talán csak nagy az önbizalma – kockáztatta meg Hamish. – Úgy 
hallottam, Bartlett kapitány naggyon jó lövész. Biztosan mindketten 
elejtik a maguk fajdjait holnap. Manapság jóval kevesebb van belőlük, 
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de itt azért még rengeteg akad. 
– Igen, de hajtók, sőt egyetlen kutya nélkül sok időbe telhet, amíg 

eljutok egy csapathoz. Bármelyikünk győzhet. Engem csak az izgat, 
mitől olyan biztos önmagában Bartlett. Talán valami titkos trükk van a 
tarsolyában? Biztosan nem jön ide kilenckor, őrmester, hogy lássa, 
minden korrektül megy-e? 

– Szeretnék, Mr. Pomfret – felelte Hamish –, de úgy áll a helyzet, 
hogy egyszerűen nem dughatom ebbe a dologba az orromat, hacsak az 
ezredes meg nem hív. Az ezredes pedig nem fog meginvitálni. Ami azt 
illeti, üzenetet küldött, nehogy idejöjjek ma este, csak a cédula valahogy 
elkallódott útközben. Mellesleg, a bíróra tett bárminemű javaslat azt a 
látszatot keltené, mintha az ezredes csalónak tartaná az egyik vendégét, 
ezért nem is támogatná az ötletet. 

– Igen, értem, mire gondol – felelte Jeremy, s úgy csücsörített, akár 
egy csalódott gyerek. – Elnézést az alkalmatlankodásért. 

Hamish folytatta az útját kifelé. 
Az előcsarnokban fölvette egy székről a pincér ruháit tartalmazó 

csomagot, és kiment a kocsibehajtóra. 
Odakint Peter Bartlett szivarozva sétált föl-alá. 
– Kijózanodom a nagy napra – mondta, amikor meglátta Hamisht. 
– Sok szerencsét! – Az őrmester a kocsi kulcsát kereste. 
– Hallott a fogadásról? – tudakolta Bartlett. 
Hamish bólintott. 
– Hallottam, hogy jó sok pénzről van szó. 
– Igen, nagy mákom volt, hogy itt találtam Pomfretet. – Bartlett olyan 

szélesen mosolygott, hogy csillogtak a fogai. – És én még azt hittem, 
meg kell elégednem az arab nyomorúságos kétezer fontjával. 

Hamish, aki már éppen nyitotta volna a kocsi ajtaját, megtorpant és 
visszafordult. 

– És miféle arab volna az, kapitány? – kérdezte lassan. 
– Csak egy öreg sejk Londonban. Hallott ezt-azt a Dicsőséges 

Tizenkettedikéről, no meg arról is, hogy már önmagában megtiszteltetés 
ezen a napon skót fajdot ebédelni. Így aztán felajánlottam, kerítek neki 
egy pár madarat… Természetesen nem ingyen, ezt megértheti. 

– És hogyan kerülnek a madarak időben Londonba a sejk asztalára, 
kapitány? 

– Ezt ő fizeti. Reggel kilencre ideküld egy helikoptert. Az elröpíti a 
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fajdokat Invernessbe, a repülőtérre. A helikopter pilótája felrakja őket a 
menetrend szerinti londoni járatra, a sejk egyik fullajtárja pedig fölveszi 
a csomagot a Heathrow-n. 

Hamish elgondolkodva fürkészte a kapitány arcát. 
– És feltételezem, a sejk majd küld magának egy csekket. 
– Nem egészen. Amikor én átadom a fajdokat, a helikopter pilótájától 

kapok egy borítékot. Kétezer font kápéban. Keményen üzletelek. 
– Tehát amennyiben, mondjuk, délig elejt egy pár fajdot, biztosan 

hozzájut a kétezerhez? 
– Pontosan – felelte vigyorogva Peter Bartlett. – Egyszerűen nem 

tudok veszíteni. 
– Tehát, ha nem maga ejti el az első pár madarat, akkor csak 

háromezer fontot kell fizetnie Mr. Pomfretnek. És persze a 
mellékfogadásokat is ki kell egyenlítenie. 

A kapitány előrenyújtotta a nyakát, és Hamish arcába nézett a 
sűrűsödő sötétségben. Majd visszahúzta a fejét, és nevetett. 

– Ne aggódjék, drága rendőr cimborám, nem fogok veszíteni. 
– Ebben az esetben – Hamish kinyitotta a kocsi ajtaját –, jó éjszakát 

kívánok. 
– Ide hallgasson! – A kapitány Hamish vállára tette a kezét. – Hisz 

abban a dologban… tudja, mikor az ember képes előre megmondani, 
hogy mi fog történni. Jövőbelátás… ez az. 

Hamish türelmesen visszafordult. Hozzászokott már a könnyeket ontó 
részegekhez, a bunyós részegekhez meg a lelkizős részegekhez is. 

– És mégis, mit gondol, mi fog történni? – kérdezte udvariasan. 
– Olyan érzésem van, mintha valaki el akarna kapni – felelte a 

kapitány. – Nagy veszélyt érzek… Ó, ezt nehéz elmagyarázni. 
– Szerintem egész egyszerű a magyarázat, Bartlett kapitány. Ha egy 

férfi annyi embert dühít fel, mint maga, az szinte fölér egy 
öngyilkossággal. Találkoztam én már olyan emberekkel, akik nem 
tudták rászánni magukat, hogy véget vessenek az életüknek, így aztán 
mindenütt felpiszkáltak másokat, hogy azok tegyék meg helyettük. Jó 
éjszakát, kapitány! 

Hamish elhajtott, magára hagyva az utána bámuló Peter Bartlettet. 
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Negyedik fejezet 

 
Egyszer olvastam egy öngyilkos búcsúlevelét, amelyben kijelentette, 

reméli, hogy az esküdtszék nem „véletlen halál” vagy „baleseti halál” 
ítéletet hoz majd, ő ugyanis pontosan tudja, mit cselekszik, amikor 

agyonlövi magát, és nem azt szeretné örökül hagyni az utódokra, hogy 
azon idióták csoportjába tartozott, akik felelőtlenül bántak a fegyverrel, 

és veszélynek tették ki önmagukat vagy másokat. 
CHARLES LANCESTER 

 
Hamish Macbeth rendőrőrmester nem aludt jól. Mackó az ágya 

végében feküdt – az ő lábszárán –, és rémesen hortyogott. Odakint 
álmatlan sirályok köröztek, vijjogtak a tó fölött, gyászosan huhogott egy 
bagoly, majd róka éles vakkantása hallatszott. 

– És azt hinné az ember, hogy a turisták a béke meg a nyugalom miatt 
jönnek ide – morogta Hamish. 

Mikor egy újabb órányi hasztalan próbálkozás után sem sikerült 
elaludnia, kikászálódott az ágyból. Noha csak hajnali öt óra volt, már 
világosodott az égbolt. A férfi kitekintett a hálószoba tóra néző ablakán. 

Eddig pocsék volt a nyár, ám ez a hajnal egy tökéletes nap pirkadását 
jelezte. Vékony köd emelkedett föl a tó tükréről. A túlsó oldal púpos 
domboldalai a ködben úszó vörösfenyő- és nyírfaligetekkel olyanok 
voltak, mint valami kínai festmény. Hamish kinyitotta az ablakot. 
Rózsák édes illata töltötte be a reggeli levegőt. 

Káprázatos kúszórózsát ültetett, amely már túlnőtte az őrs kapuját, 
virágok burjánzottak a kék rendőrségi tábla körül, s lelógtak a lépcső 
fölé. 

Az őrs egyetlen cellája már jó ideje üresen állt. A falu részegesei 
csatlakoztak az anonim alkoholistákhoz Invernessben, és nem „vidították 
fel” a kis rendőrőrsöt felföldi népdalok éjszakai gajdolásával. 

Ez a poszt nem egy törekvő férfinak való, Hamish azonban komolyan 
vette a kötelezettségeit. Eleget keresett ahhoz, hogy pénzt küldjön haza a 
szüleinek. Az állása miatt nem kellett lakbért fizetnie, és ingyen 
használhatta a járőrautót. 

Egy kelta nem házasodhat meg addig – és ez minden kelta 
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kötelessége –, amíg a családban a sorban következő nem elég idős 
ahhoz, hogy munkába álljon. Ám a harmincas éveit taposó Hamish és a 
következő Macbeth gyerek, Murdo között jó nagy volt a korkülönbség. 
Ráadásul Murdo zseninek mutatkozott az iskolában, és alighanem elnyer 
majd egy főiskolai ösztöndíjat, így aztán Hamish kötelezettségei 
valamicskét elhúzódnak. 

Úgy döntött, ébren marad. Elnyűtt katonai pulóvert vett föl, meg a 
kifényesedett kincstári nadrágot. Harry bácsi szmokingját szépen 
ráterítette egy székre. A drága anyag és a szép szabás egyáltalán nem 
illett a kicsi, szerény hálószobába – akár egy arisztokrata, aki eltévedt a 
klubjából hazafelé menet. 

Mackó az oldalára pördült, és kényelmesen elnyújtózkodott az ágyon. 
Hamish sóhajtva nézett a kutyára. Nem is olyan régen volt egy időszak, 
amikor kitiltotta őt a hálószobájából, hátha egy lány úgy gondolja, hogy 
megosztja vele az ágyát. 

De elszállt a remény. Hamish most borongósan azon elmélkedett, 
vajon arra szánta-e a sors, hogy a következő években a korccsal kelljen 
megosztania az ágyát. 

Kiment a hátsó kertben lévő fészerhez bekeverni a tápot a csirkéknek 
meg a ludaknak. 

Bárcsak ki tudta volna verni agyából azt az émelyítő kis képet, 
amikor Henry rátette a kezét Priscilla térdére. 

Nekilátott a reggeli teendőknek, majd visszatért a házba, és kiadós 
reggelit készített magának. Inkább az elfoglaltság, mintsem az éhség 
miatt. Mackó megszimatolta a sülő szalonna illatát, kikullogott a 
hálószobából. Kábának és gyűröttnek tűnt, mint valami kicsapongó 
részeg. Egyik sárgás mancsát Hamish térdére rakta, nála ez volt a kérés 
lusta megnyilvánulása. 

A férfi csak piszkálta a reggelijét, majd föladta, és letette a tányért a 
földre Mackónak. 

Úgy döntött, leballag a kikötőbe, megnézi, milyen fogást hoztak be a 
halászhajók. 

Menet közben a partin el-elkapott beszélgetésfoszlányokat idézte fel. 
Bartlett kapitány megsértette Verát, ehhez nem fér semmi kétség. Miként 
ahhoz sem, hogy néhány perccel korábban, mielőtt a képébe loccsantotta 
az italt, a nő még őrülten szerelmes volt a kapitányba. Talán Priscilla 
jobban jár a rendes kis drámaírójával, gondolta bánatosan Hamish. Egy 
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olyan alakkal is eljegyezhette volna magát, mint Peter Bartlett. Vajon 
mennyi idős Henry? Biztosan jóval öregebb Priscillánál. Még nála is 
idősebb. Valószínűleg megvan már negyven. Valahogy jobban 
megértette volna, ha Priscilla egy korabeli, fiatal férfiba szeret bele. 

A Lochdubh sós vizű tó volt. A kőből épült kikötő hal-, kátrány- és 
sószagot árasztott. Hamish éppen azon viaskodott magával, hogy 
elcsenjen-e néhány heringet ebédre, amikor Mackó hortyogásához 
hasonló hang ütötte meg éles fülét. Egy csomó hordó mögül jött, 
melyeket a védőgátnál raktak halomba. 

Az őrmester a hordók körül őgyelgett, majd megállt, és lenézett az 
egyáltalán nem szép látványt nyújtó Angus MacGregorra. A helyi 
csavargó és orvvadász a földön hevert a hordók meg a védőgát között. 
Whiskytől bűzlött. Hanyatt feküdt, s egy puskát ölelgetve üdvözülten 
mosolygott. 

Hamish lehajolt, óvatosan elvette a fegyvert, majd hasra fordította a 
mélyen alvó Angust, és gyakorlott kézzel kutatott a kabátja mély 
„orvvadász zsebében”. Két elejtett fajdot emelt a magasba. 

A vadorzót sokszor tiltották már ki a Halburton-Smythe birtokról. 
Utoljára az erdőkerülő még el is látta a baját, de mindezzel csak annyit 
ért el, hogy Angus megesküdött, továbbra is minden madarat és vadat 
elhoz a birtokról, amelyik megtetszik neki. Amikor fejébe szállt a 
whisky, gyakran Halburton-Smythe ezredes fattyú fiának mondta magát. 
Mivel Angus körülbelül egyidős volt az ezredessel, még csak meg sem 
hallgatta a sztoriját senki, pusztán Halburton-Smythe ezredes figyelt oda 
rá, aki állítólag dühöngve kijelentette, hogy egyszer még lelövi Angust, 
és befogja azt a hazug száját. 

Hamish elsétált, kezében a madarakkal. Nem vesződött azzal, hogy 
fölébressze a csavargót, és megvádolja a lopással – ahhoz túl szép volt 
ez a nap. És különben is, a vadorzóból mindig hosszadalmas dolog 
vallomást kicsikarni, órákon és órákon át kell hallgatni a fölöttébb 
ötletes felföldi hazugságait. 

Aztán arra gondolt, ha visszaviszi a kastélyba a madarakat, amelyeket 
Angus orvul lelőtt, az jó apropó lesz, hogy lássa, mi történik, hiszen 
Jeremy Pomfret nagyon igyekezett rávenni őt, legyen bíró az első pár 
fajd elejtéséért folytatott versenyben. Ráadásul, talán Priscillával is 
összefuthat. 

A rendőrőrsön Mackó már lihegett egy sétáért, így aztán Hamish – a 
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nagytermetű kutyával az anyósülésen – útnak indult. A döglött madarak 
hátul himbálództak. 

A Lochdubh-ból a Tommel kastély felé vezető keskeny út megkínzott 
sziklák kuszaságán keresztül kanyargott – azoknak az időknek a 
relikviái, amikor hatalmas gleccserek borították Skócia északnyugati 
részét. A sziklák között kis tengerszemek ragyogtak kéken a napfényben, 
vizüket a nemrégiben leesett csapadék duzzasztotta föl. A több száz 
hegyi tavacska mindig elkápráztatta Hamisht. Jó időben zafírkéken 
tündököltek, amikor pedig borongós volt az ég, és szürke köd 
gomolygott a hegyek között, fehéren csillogtak, vagy feketének és 
feneketlennek tűntek. Az égbolt diktálta a táj szépségét, ezért változott 
örökösen. Egyik nap káprázatos volt, ám hátborzongatóan kísérteties a 
másikon. 

Hamish előtt Sutherland meseszerű, oszlopos hegyei magasodtak. A 
felső lejtőkön kvarcos szikrázással, az alacsony dombokon sötétlila 
hangával. 

A kastélyhoz közeledve valami piros és fehér ragadta meg Hamish 
tekintetét egy vörösfenyőliget mögött. Megállította az autót, és kiszállt. 
A fák takarásában, egy tisztáson helikopter állt, a pilóta a gép oldalának 
dőlve cigarettázott. Az őrmester az órájára pillantott, fél kilenc volt. 

Fura, hogy valaki olyan madarat akarjon megenni, amelyet nem 
érleltek egy-két napig felakasztva, mégpedig nagyon hideg helyen, 
gondolta elámulva. Némelyik arabnak több a pénze, mint az esze. 

Néhány perccel később felhajtott a várkastély kapujához. Jenkins, az 
inas észrevette a közeledő rendőrt, és a nyitott ajtóban várta. 

– A konyhai bejárat hátul van – mondta. 
– Jól tudom – felelte Hamish. – Gyönyörű napunk van. Csak néhány 

szót szeretnék váltani Miss Halburton-Smythe-szal. 
– Az nem lehetséges – válaszolta mereven Jenkins. – A vendégekkel 

reggelizik. 
Hamish átnézett az inas válla fölött, aki hátrafordult. 
A gyulladt szemű, nyúzott Jeremy Pomfret masírozott oda hozzájuk. 
– Az a szemétláda Bartlett! – üvöltötte. 
– Feltételezem, Bartlett kapitány kiment vadászni – jegyezte meg az 

inas. 
– Szerintem is – mondta keserűn Jeremy. – Nem ül a 

reggelizőasztalnál, és a szobájában sincs. A fegyvere is eltűnt. – A férfi 
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csak most vette észre Hamisht. – Látja, megmondtam magának, hogy 
mesterkedik valamiben. Korán kislisszolt. Hát lelepleztük, és a fogadás 
érvénytelen. Tegnap este bejött a szobámba egy üveg pezsgővel. Azt 
mondta: „Igyon egyet, öregem”. Az egész üveget velem itatta meg. 
Azzal búcsúzott, hogy reggelinél találkozunk, és együtt indulunk el, de 
mindeközben azt tervezte a szemét, hogy korán fölkel, és legyőz engem. 
Istenem, förtelmesen érzem magam! 

– Aha. Rémes, amikor lekényszerítik a piát az ember torkán – 
bólogatott barátságosan Hamish. 

– Nem kényszerített – motyogta Jeremy. – Amikor egy fickó pezsgőt 
kínál egy másik fickónak, azt nem lehet elutasítani. 

– Igaz, igaz – motyogta lustán a bejárati ajtónak dőlve az őrmester. – 
Naggyon kemény nemet mondani a pezsgőre. 

– Már említettem önnek, Mr. Macbeth – vetette közbe az inas –, hogy 
Miss Halburton-Smythe-t nem lehet zavarni. 

Hamish fölismerte az egyik szobalányt, aki tálcával kezében épp 
átvágott az előcsarnokon. 

– Jessie! – kiáltott oda neki. – Légy olyan jó, és szólj Halburton-
Smythe kisasszonynak, hogy szeretnék néhány szót váltani vele. 

– Tutira szólok – felelte az amerikai filmfüggőségben szenvedő lány. 
– Jessie! – mondta határozottan Jenkins. – Már közöltem az 

őrmesterrel, hogy a kisasszony reggelizik. 
A szobalány azonban vagy nem hallotta, vagy csak úgy tett, mintha 

nem hallotta volna az inast. Jenkins bosszúsan csettintett, és utánament. 
– Most mihez fog kezdeni? – tudakolta ismét Jeremyre fordítva a 

figyelmét Hamish. 
– Ezzel a másnapossággal semmihez. Olyan a szám, mint egy török 

birkózó szuszpenzora. Visszabújok az ágyba. 
Ernyedten indult fölfelé a lépcsőn. 
Priscilla lépett ki az ebédlőből az előcsarnokba. Kekszszínű 

vászonnadrágot viselt, vékonypántos szandált és zsabós Laura Ashley-
blúzt. Szőke haját a feje búbjára tűzte. Olyan frissnek tűnt, akár a reggel. 

– Miért akartál látni? – kérdezte. 
A lányt bámuló Hamish összeszedte magát. 
– Azt akartam megkérdezni, áthozzam-e Harry bácsi ruháját, vagy 

inkább te szeretnél érte jönni az őrsre. 
Priscilla szemlátomást derült ezen. 
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– Egészen idáig eljöttél, hogy megkérdezd tőlem, mit tegyél? Ezzel az 
erővel már magaddal hozhattad volna a ruhát, és a probléma megoldva. 

– Hát elhozhattam volna – felelte ostobán Hamish –, de volna itt még 
valami. Angus, az orvvadász odalent volt a kikötőben, és… 

Hamish hirtelen elhallgatott, s a fülét hegyezte. Valaki futva 
igyekezett fölfelé a kaviccsal felszórt kocsibehajtón. 

Az őrmester a bejárati lépcsőhöz sietett, Priscilla követte. John 
Sinclair, a birtok fővadőre rohant feléjük. 

– Meglőtte magát! – kiáltotta. – Micsoda pácban vagyunk! 
– Kicsoda? – kérdezte Hamish elé lépve Priscilla. 
– Bartlett kapitány. Szinte szétrobbant a mellkasa. 
A lány megfordult, és valósággal félájultan kapaszkodott Hamish 

pulóverébe. Sinclair a hírt üvöltve rohant be a kastélyba. 
– Ez borzalmas – suttogta a reszkető Priscilla. – Jaj, Hamish, 

menjünk, és nézzük meg. Talán még életben van. 
Az őrmester átkarolta, és szorosan magához ölelte a lányt. 
– Nem hinném – felelte határozottan. 
A vendégek, Halburton-Smythe ezredes vezetésével hanyatt-homlok 

rohantak ki a kastélyból. Henry Withering, a menyasszonyát ölelgető 
Hamish láttán, hirtelen megtorpant. 

– Mutassa az utat, Sinclair! – vakkantotta az ezredes. – Maga, Jenkins 
hívja a mentőket. A hölgyek inkább maradjanak. Macbeth, mit keres itt? 
Sebaj, jobb, ha velem jön. 

Hamish elengedte Priscillát, és útnak indult az ezredessel meg a 
vadőrrel. Henry, Freddy Forbes-Grant, valamint Lord Helmsdale a 
nyomukban. Sir Humphrey Throgmorton visszatért a hölgyekkel a 
kastélyba. 

Kezdett nagyon meleg lenni. Rovarok zsongása s a hanga mézillata 
töltötte be a levegőt. 

Amint elhagyták a kastélyparkot, Halburton-Smythe ezredes meglátta 
a helikoptert. 

– Mi az ördögöt csinál ez az én birtokomon? – kérdezte. 
Hamish előadta neki a londoni arab meg a beígért kétezer font 

történetét. 
– Bartlettnek nem volt joga az engedélyem nélkül leszállási engedélyt 

adni holmi helikoptereknek – morgott az ezredes. – Nos, a pasas halott, 
már nem lesz szüksége arra a kétezerre. 
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– Aha. Így igaz – mondta Hamish, és tűnődve nézte a repülőt. 
– Ne ácsorogjon már úgy, mintha még sose látott volna helikoptert! – 

türelmetlenkedett az ezredes. 
Hamish beérte a többieket, és gyors léptekkel haladtak a lápvidéken. 
Igazán eshetne, gondolta az őrmester. Kitartó, csöpögős eső, mint az 

elmúlt hetekben. Egy tragédia sokkal rémesebbnek tűnik ragyogó 
napsütésben, mint amikor szürke az égbolt. 

– Megjöttünk – közölte maga elé mutatva a vadőr. 
Lejtett a talaj, a meredek alján drótkerítés feszült. A kerítésen egy test 

lógott: mozdulatlan, groteszk és szürreális a tiszta időben. 
– Micsoda malőr! – suttogta elámulva Lord Helmsdale, mikor a 

helyszínre értek. 
Bartlett kapitány szinte fejjel lefelé lógott. A jobb lába fönnakadt a 

kerítés tetején. Fegyvere a másik oldalon – a puskatus egy 
rekettyebokorban, a párhuzamos csövek pedig a felső drótszálnak 
támaszkodva, akár két feneketlen szem, gonoszul meredtek a csoportra. 
Semmi kétség: a kapitány lovagló ülésben volt a kerítésen, amikor a 
lövés érte. 

– Ne nyúljanak semmihez – mondta Hamish. – A strathbane-i 
helyszínelőknek mindent látniuk kell. 

Falfehér arccal, némán állták körül az őrmestert. 
Forrón sütött a nap. Egerészölyv vitorlázott odafent, a tiszta 

levegőben. 
Lord Helmsdale hangosan megköszörülte a torkát. 
– Láthatja, mi történt, Macbeth. – A férfi rátalált robusztus hangjára. 

– Az idióta seggfej a fegyverével akarta megtámasztani magát, 
miközben átmászott. Mindenki ezt csinálja, én magam is. Aztán a puska 
fennakadt abban az átkozott bokorban, és amikor a kapitány megpróbálta 
kihúzni onnan, elsült a fegyver. Nyilván mindkét cső. Nézzék! Hatalmas 
lyukat ütött a mellkasán. 

Csúnya, öklendező hang hallatszott, amikor Freddy a hanga közé 
hányt. 

– De hogyan történhetett? – kérdezte reszkető hangon Henry. – Két 
ravasz van, és amúgy nem kellett volna bekapcsolnia a biztonsági 
reteszt? 

– Kellett volna – felelte Hamish, miközben megkerülve a holttestet, a 
fegyverre pillantott –, mégis ki volt élesítve. Micsoda gondatlanság! Hát, 
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azok a tüskék kemények meg ruganyosak is, és ha az elülső ravasz akadt 
fenn, a kapitány pedig elég erősen húzta a puskát, akkor bizony mindkét 
ravaszt meghúzhatta. 

Hamish néhány méterrel odébb baktatott, és könnyedén átlépett a 
kerítésen, hogy ne érjen a holttesthez. A rekettyebokor túloldalára ment. 

– Néha megesik az efféle baleset – magyarázta. – Még tapasztalt 
sportemberek is úgy zárják el a fegyverüket, hogy aztán megfeledkeznek 
róla, hogy töltve volt. 

Hamish tiszta zsebkendőt húzott elő, megfogta a vadászpuska 
mindkét csövét, és lassan, óvatosan kihúzta a fegyvert a bokorból. 

Egy Purdey volt, kakas nélküli, billenő csőrű, önműködően nyíló 
töltényhüvely kivetővel. Hamish halkan füttyentett. 

– Egy ilyen belekerül legalább harmincötezer fontba – jegyezte meg. 
Szétnyitotta a fegyvert, és két töltényhüvelyt vett ki belőle. 

Mindkettőt kilőtték. A testre pillantott. 
– Mindkét cső – közölte, és feltartotta az üres hüvelyeket. Hatos – ezt 

már inkább csak úgy önmagának motyogta. 
Körültekintően a hangára fektetve a puskát, a kerítés mellé guggolt. 

Óvatosan átnyúlt a drótok között, és átkutatta a kapitány kabátzsebeit. A 
többiek döbbenten nézték, amint egy marék töltényt vesz elő, majd 
megvizsgálja őket, és bólint. 

– Ezek is hatosak – Hamish mindössze ennyit mondott, majd hosszú 
ideig némán állt a halottat szemlélve. A tweedsapka lepottyant Bartlett 
kapitány fejéről, most a hangában hevert. Rövid kabátot, kord 
térdnadrágot, gyapjúzoknit és vastagtalpú cipőt viselt, amikor lelőtték. 

– Véletlenül agyonlőtte magát – jelentette ki éles hangon Henry. – 
Nem látom semmi értelmét, hogy mindnyájan itt ácsorogjunk. Nem is 
értem, hogyan képes ezt a borzalmas emberroncsot úgy nézni, Macbeth, 
mintha egy darab hús volna a hentes tőkéjén. És egyébként is, miért 
ölelgette Priscillát? – fűzte még hozzá szinte rikácsolva. 

– Ez a rendőr sosem tudja, hol a helye – jegyezte meg Halburton-
Smythe ezredes. 

– Megijedt, és vigasztalásra volt szüksége – válaszolt Hamish, de nem 
vette le szemét a hulláról. – Mr. Withering talán vissza is mehetne, és 
megnézhetné, mi van vele. Itt úgysem tud csinálni senki semmit, amíg 
nem érkeznek meg a helyszínelők Strathbane-ből. Kérem, felhívná a 
strathbane-i rendőrséget, hogy küldjenek egy helyszínelő csapatot meg 
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egy mentőautót? – kérdezte Hamish immár az ezredestől. – Jobb lesz, ha 
én itt maradok a holttesttel, amíg ideérnek. 

– Gyorsan vigyük el innen Freddyt – vetette közbe Lord Helmsdale. – 
Mindjárt elájul. 

– Nemsokára ott leszek, és fölveszem a tanúvallomásokat – fűzte még 
hozzá Hamish. 

– Miért? – tudakolta az ezredes. – Nyilvánvalóan baleset történt. 
– Hát, ami biztos, az biztos – mondta homályosan Hamish. 
– Nos, semmi kétségem afelől, hogy amint megérkeznek a detektívek 

és a helyszínelők, az ügyet kiveszik a maga inkompetens kezéből, 
őrmester – gonoszkodott az ezredes. 

– Pontosan úgy lesz – felelte szórakozottan a rendőr. 
A többiek kezdtek elszállingózni. Henry visszanézett, de Hamish még 

mindig a holttestet bámulva állt. 
– Azt hiszem, ennek a zsarunak elment az esze – morogta. 
– Számító, lusta, és nincs benne emberi érzés – legyintett Halburton-

Smythe ezredes. – Biztosan lefekszik aludni, amint kikerülünk a 
látóköréből. 

– Régóta ismeri az őrmester Priscillát? – kérdezte Henry. 
– A lányom mindenkit ismer a faluban – válaszolta az ezredes. – Jó 

természetű és nagyon lezser, Macbeth pedig kihasználja a kedvességét. 
Priscilla nem egészen tudja, hol kell meghúzni a határt. Tavaly még egy 
filmbemutatóra is elment a faluházba Macbethtel. Végül kénytelen 
voltam megfenyegetni az őrmestert. Hála istennek, hogy hozzád megy, 
Henry. 

– Óhajtja, hogy itt várjak Macbethtel? – kérdezte Sinclair, a vadőr. 
– Nem – felelte az ezredes. – Azt akarom, hogy kéznél legyen, és 

válaszoljon a kérdésekre, amikor megérkeznek a rendőrök Strathbane-
ből. 

Mihelyt kikerültek a látóteréből, Hamish visszamászott a kerítésen 
arra az oldalra, ahol a kapitány félig lógott, félig feküdt. Kinyitotta a 
férfi nyakában lógó vadásztarisznyát, és belekukkantott. Üres volt. 
Rutinos mozdulattal hátra akarta tolni a sapkáját, s ekkor kapott észbe, 
hogy nem az egyenruháját viseli, csak a nadrágja kincstári öltözék. 

Lehajolt, a ruganyos hangában keresgélni kezdett a halott férfi körül. 
Aztán már négykézláb, a testtől távolodva folytatta a kutatást. Azt 
kívánta, bárcsak magával hozta volna Mackót. Miért is zárta be a kutyát 
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a kocsiba? 
– Túl nyilvánvaló… csak az nem tetszik, hogy naggyon is magától 

értetődő – motyogta. – Kifelé jött a lápról, mégpedig madarak nélkül. 
Föladta volna? Hiszen vannak itt fajdok. Angus elég könnyedén 
megszerezte az övéit. 

Hamish gondolatai ismét visszakanyarodtak a partira. Szemlátomást 
senki nem szívlelte a kapitányt. Amikor ő tegnap este megérkezett, a 
három nő szinte csüngött Bartletten, ám aztán ridegek, dühösek és 
keserűek lettek vele szemben. És melyik lány hozta szóba a felföldi 
baleseteket? 

Miközben keresett, kutatott, a nap egyre magasabbra hágott az 
égbolton. Sugarai sütötték az őrmester fejét. 

Aztán hangokat hallott, és fölnézett. Ismerős, tagbaszakadt figura 
sétált lefelé a dombtetőről. Verítékezett kétsoros öltönyében. 

Hamish felismerte Blair detektív-főfelügyelőt meg a segítőit: Jimmy 
Anderson és Harry McNab nyomozókat. 

Utánuk mentősök jöttek hordággyal, valamint a helyszínelők és 
három egyenruhás rendőr. 

Hamish tisztában volt vele, hogy hamarosan kiveszik a nyomozást a 
kezéből. Jóllehet, tavaly megoldott egy gyilkossági ügyet, és átengedte a 
dicsőséget Blairnek, a főfelügyelő már kétségtelenül meggyőzte magát 
arról, hogy neki, Hamishnek, semmi köze nem volt a dologhoz. 

Amikor visszament, és megállt a holttest mellett, lehajolt, és ismét 
belenézett a vadásztarisznyába. Valami megragadta a figyelmét. Épp, 
amikor Blair odaért mellé, Hamish egy kis fajdtollat csúsztatott a 
nadrágzsebébe. 
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Ötödik fejezet 

 
életéből 

az volt a legszebb, ahogy távozott; 
SHAKESPEARE: Macbeth2

 
Blair detektív főfelügyelő nem a Felföldről származott. Glasgow-ban 

nevelkedett, mely város néhány zseniális koponyát adott a világnak, 
miként néhány óriási koloncot is. Blair akkora kolonc volt – Hamish ezt 
gyakran észlelte a nyakán –, hogy kész csoda, hogy még nem esett le az 
őrmester feje. 

A főfelügyelő lenézte a felsőbb osztályokat, ugyanis kevesebbnek 
érezte magát miattuk, és a felföldieket is, mert belőlük teljességgel 
hiányzott a kisebbségi érzés. 

Ám ezen a kései délutánon a Tommel várkastély szalonjában a 
kandalló előtt állva, remekül érezte magát. Halburton-Smythe-ék és a 
vendégeik is körülötte csoportosultak. Egyik oldalán Anderson, a 
másikon McNab detektív állt. Akár két hatalmas kutya, gondolta az 
ablak mellett ácsorgó Hamish. Azokra a porcelánkutyákra gondolt, 
amelyek nem is olyan régen még a skót kandallópárkányokat díszítették 
párosával, de ma már csak gyűjtőknél találhatók. 

Feszült arcok fordultak Blair felé. Falfehérnek tűntek a szalon 
félhomályában, amely északra nézett, nehogy a nap kifakítsa a 
szőnyeget. 

– Nyilvánvalóan baleset történt – mondta a főfelügyelő. 
Valaki hangosan, megkönnyebbülten sóhajtott. Szinte tapintani 

lehetett a szalonban a feszültséget. 
– Tehát… – Blair élvezte a megkönnyebbülésüket, és örült, hogy 

ilyen sokáig megvárakoztatta ezeket az arrogáns sznobokat. – 
Szükségtelen további tanúvallomásokat fölvennem önöktől. 

A helikopter pilótáját nem sikerült kikérdeznie, mert amíg a bűntény 
helyszínén vizsgálódott, Hamish visszatért a légi járműhöz, fölvette a 
pilóta vallomását, majd azt mondta, visszatérhet Invernessbe. Blairt 
végtelenül feldühítette az őrmester önhatalmú lépése. Most epés 

 
2 Szabó Lőrinc fordítása. 
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pillantást vetett Hamish felé, mielőtt folytatta volna az előadását. 
– Úgy tűnik, Bartlett kapitány nagyon korán kiment, hogy elcsalja a 

fogadást, és elsőként legyen esélye a madarakra. – Jeremy Pomfretnek 
megrándult az arca. – Mielőtt azonban lőtt volna a fegyverrel, 
támasztéknak használta, amikor átmászott a kerítésen. A 
rekettyebokorban fönnakadt a dupla ravasz, és bumm-bumm, viszlát, 
világ. 

– Az isten szerelmére, ember! Mutasson már némi tiszteletet a halott 
iránt! – csattant fel Halburton-Smythe ezredes. 

Blair váratlanul ráförmedt. 
– Inkább hálásnak kellene lennie, amiért ilyen gyorsan rájöttem, hogy 

baleset volt, és nem gyanúsítottam meg mindnyájukat gyilkossággal. 
– Még a bolond is láthatta, hogy baleset történt! – dörögte Lady 

Helmsdale. 
– Egyébként – folytatta Blair hangos, hősies hangon –, a kapitány 

puskája hatos söréttel volt megtöltve. A fegyver elsült, és hatalmas 
lyukat ütött a mellkasába. A patológus már igazolta, hogy hatos sörétet 
talált a mellkas maradványaiban. Az ezredparancsnokát értesítettük a 
haláláról, tudomása szerint Bartlettnek nem élnek közeli rokonai. Majd a 
héten átküld valakit a holmijáért, hátha felbukkan értük valaki. 

– Londonban él egy nagynénje, azt hiszem – vetette közbe Diana, és 
tüstént elvörösödött. 

– Akárhogy is – mondta Blair –, az eljárás a következő. Halálos 
baleset esetén az ügyész tanulmányozza a patológus és a rendőrség 
jegyzőkönyveit. Aztán vizsgálatot tartanak… zárt ajtók mögött, úgyhogy 
nem kell aggódniuk az újságok miatt. Ez eltarthat egy hétig vagy egy 
hónapig, ennél fogva ne feledjék: amikor beidézik önöket, meg kell 
jelenniük Strathbane-ben, még akkor is, ha visszatértek az otthonukba. 

Nyílt a szalon ajtaja. Jenkins jött be, mögötte két szobalány teát, 
kekszet és burgonyás lepényt hozott. 

Blair megnyalta a száját, vágyakozva nézett a teáskannára. 
– Köszönöm, Mr. Blair – szólalt meg Mrs. Halburton-Smythe. – 

Amennyiben nincs más hozzáfűznivalója, nem látom értelmét, hogy 
tovább maradjanak. 

Blair elvörösödött mérgében. A legkevesebb, amit megtehetnének, 
hogy vendégül látják egy csésze teára. Ki akarta tölteni valakin a mérgét, 
és Hamish Macbethet kereste. A felföldi rendőr azonban szemlátomást 
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eltűnt. 
A főfelügyelő a fejébe nyomta puha filckalapját, intett Andersonnak 

és McNabnek, majd peckesen kivonult a szobából. 
Hamish márpedig ott volt. Mivel nem ebédelt, arra gondolt, hátha 

sikerül szereznie némi teát és krumplis lepényt. Nesztelenül az ablaknál 
álló nagy szófa mögé csusszant, és az egyik zsámolyra telepedett. 

Jessie, a szobalány kedvelte Hamisht, s amikor Jenkins nem figyelt, 
szép csöndben adott az őrmesternek egy tányér süteményt meg egy 
csésze teát. 

Hamish teázgatva fülelt a beszélgetésre. 
– Szegény Peter! – hallatszott Vera elfúló hangja. – Iszonyatos halál! 
– Mintha érdekelne – jegyezte meg hangosan Jessica. – Milyen jó, 

hogy nem gyilkosság történt, hiszen mindannyian láttuk, amikor a 
képébe öntöttél egy pohár gint. 

– Csak hagyja békén a feleségemet, ifjú hölgy – mondta Freddy. – 
Bartlett kapitány semmirekellő volt, egy csirkefogó, és pusztán azért, 
mert meghalt, nem teszek úgy, mintha másmilyen lett volna. 

– Szerintem viszont… szerintem nagyon is kedves ember… – 
kockáztatta meg félénken Pruney Smythe. 

– Ó, bárkit el tudott varázsolni, aki szoknyát viselt, és egy fikarcnyit 
sem izgatta a külső vagy a kor – nevetett undokul Jessica. Verát akarta 
megbántani, de a gúny nyila Pruney vénkisasszony keblébe fúródott, s a 
nő könnyekben tört ki. 

– Most nézd, mit csináltál, te rémes teremtés! – mondta Priscilla. – 
Gyere velem, Pruney, sokkal jobban fogod érezni magad, ha ledőlsz egy 
kicsit. 

Mrs. Halburton-Smythe fölemelte hangját, egészen acélos lett. A 
szalonban felszolgált délutáni tea volt az egyetlen társasági esemény, 
amely fölött teljes irányítást kapott, hatalmaskodó és fontoskodó férje 
közbeavatkozása nélkül. 

– Ezek a megjegyzések egyáltalán nem helyénvalók – jelentette ki. – 
Ez az ember meghalt, a legkevesebb, amit tehetünk, hogy tiszteletet 
mutatunk iránta. Szívet tépő napunk volt, a javarésze szükségtelenül 
szívfájdító. Blair egy faragatlan alak. Lehet, hogy Hamish Macbeth 
haszontalan potyaleső, de legalább nem goromba. Egyébiránt, a 
kistermelői vásár öt nap múlva lesz Lochdubh-ban, s a Mod szeretné, ha 
segítenénk pénzt gyűjteni. Jaj, Henry drágám, teljesen kiment a 
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fejemből. A Kisbérlő Bizottság azt kérdezi, hajlandó volnál-e átadni a 
díjakat. 

– Nagyon szívesen – felelte a drámaíró, és hálásnak tűnt. – Mi a 
csuda az a Mod? 

– Kelta dalfesztivál – felelte a szobába visszatérő Priscilla. – Mi 
rendszerint a Fehér Elefánt standot visszük. A kisbérlők vicces dolgokat 
árusítanak, és remek holmikat vehetsz tőlük, nagyon jó áron: kézzel 
kötött sapkát, kesztyűt meg szarvasagancsból készült csecsebecséket. Ja, 
és a báránybőr szőnyegek is nagyon olcsók. 

Jenkins lépett a szalonba. Látszott, hogy melege van és bosszús. 
– Megjöttek az urak a sajtótól – jelentette. – Mindnyájan a bejárati 

ajtó előtt állnak, és azzal a Blair nevű emberrel beszélnek. 
– Akkor takarítsa el őket a birtokról! – dörrent az ezredes hangja. – 

Bárcsak az az idióta Macbeth végezné a munkáját! Telefonáljon le a 
rendőrőrsre, Jenkins, és rendelje őt azonnal ide. Ha egyszer Blair elkezd 
szónokolni az újságíróknak, itt fogja tölteni az egész éjszakát. 

Hamish elvörösödött zavarában, már bánta, hogy ott maradt 
potyateára. Jessie nem fogja elárulni, azzal tisztában volt, de ha a 
szobában bárki odamegy az ablakhoz, biztosan fölfedezik. 

Lecsusszant a földre, és vékony, langaléta testével begurult a dívány 
alá. 

A beszélgetés hangosabb, majd halkabb lett, s mihelyt a hirtelen halál 
árnyéka tovaszállt, egyre élénkebb is. Jenkins visszajött, és jelentette, 
hogy senki nem veszi föl a telefont a rendőrőrsön, csak keltául énekel 
valaki az üzenetrögzítőn. Hamish felnyögött magában. Sosem ellenőrizte 
az üzenetrögzítőt, mégpedig annál az egyszerű oknál fogva, hogy két 
hónappal ezelőtt egy használtat szereltetett be, és teljesen megfeledkezett 
arról, hogy lehallgassa. Az előző tulajdonos nyilvánvalóan a kedvenc 
kelta dalait vette föl a szalagra. Hamish, akárcsak a felföldiek általában, 
túlságosan vonzódott a használt kütyükhöz és szerkezetekhez, s a 
földijeihez hasonlóan, amint megkapta az új játékot, azonmód el is 
vesztette iránta az érdeklődését. 

A vendégek kezdtek elszállingózni, egy kis időre fölmentek a 
szobájukba, vacsora előtt. 

Hamish már azon volt, hogy kimászik a dívány alól, és menekülőre 
fogja, amikor hirtelen megreccsent a bútor. Valaki ráült. 

– Attól tartok, erőszakosan mutatkozott be a Felföld – hallotta 
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Priscilla hangját. 
– Szerencsétlen Peter – felelte Henry Withering. – Ha én dobnám fel 

a talpam, és odafönt ücsörögve azt hallanám, hogy idelent mindenki örül 
a halálhíremnek, hát nemigen volnék elragadtatva. De ne aggódj, drága 
Priscilla. Azt hiszem, az összes dráma ellenére kezdem megkedvelni ezt 
a helyet. Szeretnél idefönt élni, miután összeházasodunk? 

– Meg sem fordult a fejemben. Mindig is azt feltételeztem, hogy 
Londonban akarsz élni, de ha kibírnád egy ilyen távoli helyen… hát, én 
boldogan élnék itt. No, nem a kastélyban, hanem valahol máshol, ami a 
mienk. 

– Fölépítjük a saját várkastélyunkat – mondta Henry. – Gyere ide, 
egész nap arra vágyom, hogy megcsókoljalak. 

Hamish leizzadt zavarában. 
A drámaíró átkarolta Priscilla vállát. A lány szégyenlősen lesütötte a 

szemét, amely hirtelen tágra kerekedett. Hosszú, csontos kéz kúszott elő 
a dívány alól, és megkopogtatta a lábfejét. A lány majdnem felsikoltott. 

– Mi a baj? – kérdezte Henry. 
Priscilla időközben fölismerte a tengerészpulóver szegélyét a kéz 

fölött. 
– Még mindig reszketek – felelte mosolyogva. – Gyere, sétáljunk 

egyet a parkban. Friss levegőre van szükségem, fojtogató a hőség 
idebent. 

Hamish megvárta, amíg elhalnak a beszélgetés hangjai, majd 
előgurult a szófa alól. Résnyire nyitotta az ablakot, és kimászott rajta. 
Óvatosan a kastély homlokzati oldalára került, nem is találkozott 
senkivel. A sajtó képviselői már elmentek. Kocsiját Helmsdale-ék 
hatalmas, régi Rolls-Royce-a mögé rejtette. Mackó szomorú, 
szemrehányó pillantással fogadta. 

– Aha, olyan itt, akár a kemencében – mondta Hamish. – Máris 
hazaviszlek, és kapsz vizet. 

Lágy, aranyló napfényben hajtott végig a kikötőn. A mólónál 
halászhajók sorakoztak szelíden ringatózva az Atlanti-óceán felől érkező 
dagályon. 

Remélem, nem fog esni, gondolta Hamish. Még utána kell néznem 
néhány dolognak. 

Miután megetette Mackót, és vizet adott neki, a kutyát kiengedte a 
kertbe, ő pedig ennivaló után nézett kis konyhájában. A hűtőben csak 
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egy darabka száraz birkahólyagot meg némi véres hurkát talált. 
Kinyitotta a kamraszekrényt – egyetlen babkonzerv árválkodott benne –, 
aztán fogta magát, s a tyúkólból behozott öt tojást. 

Éppen hozzálátott a rántottából, főtt babból és erős teából álló 
vacsorájának, amikor hallotta, hogy Mackó eksztatikus örömmel 
üdvözöl valakit. 

– Bújj be, nyitva van az ajtó! – kiáltotta Hamish, és abban a 
hiszemben, hogy valamelyik falubeli lesz az, fölállt egy másik bögréért. 

– És mégis mit csináltál a dívány alatt, Hamish? – tudakolta egy 
hűvös, ám derűs hang. 

Az őrmester letette az imént kézbe vett nehéz cserépbögrét, s egy 
szép porceláncsészét meg alátétet hozott helyette. 

– Te vagy az, Priscilla – mondta. – Foglalj helyet, és igyál egy csésze 
teát. 

– Ez a vacsorád? 
Hamish eltűnődve pillantott a félig elfogyasztott tojásra és babra. 
– Hát, vélekedésem szerint, inkább ez, mint az elegáns teázás – felelte 

végül. – Ámbár, ezt azért nem titulálnám vacsorának. Kérsz belőle? 
– Nem, hamarosan haza kell mennem. Nyolckor eszünk, még át is 

kell öltöznöm, de egy csésze tea belefér az időmbe. Szóval, Hamish… 
– Nyomokat kerestem. – A férfi reménykedő pillantást vetett 

Priscillára. 
A lány lassan ingatta a fejét. 
– Az igazat, Hamish! 
Az őrmester felsóhajtott. 
– Végtelenül szomjas voltam, teát akartam inni. Jessie látta, hogy ott 

ülök a szófa mögött, és amikor senki nem figyelt oda, adott nekem is. 
Aztán bűntudatom támadt. Arra gondoltam, a papád dührohamot kap, ha 
meglát, ezért aztán becsusszantam a szófa alá. Képtelen voltam 
végighallgatni, ahogy udvarolnak neked. – Hamish elpirult, és 
félrefordította a tekintetét. – Valahogy föl kellett hívni magamra a 
figyelmedet. 

– A legrémesebb potyaleső vagy, akivel valaha is találkoztam – 
mondta Priscilla. – Máskülönben, nem lehet kellemes számodra ismét 
együtt dolgozni Blairrel. Micsoda bunkó az az ember! Hála istennek, 
hogy baleset történt. El tudod képzelni, mi lenne, ha valaki lepuffantotta 
volna azt a rémes kapitányt? Az összes bulvárlap a mi képeinkkel volna 
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tele. 
Hamish a bögréjébe temette arcát. 
– Téged ez nem lepett meg? – kérdezte végül. – Mármint az, hogy 

nem gyilkosság történt. 
– Nem igazán – felelte némi szünet után a lány. – A világ hemzseg a 

gyűlöletes alakoktól, mégsem lövi le őket senki. Túl gyakran gyilkolnak 
meg iskolából hazaigyekvő ártatlan gyerekeket vagy öreg nyugdíjasokat. 
Tudod, délen egyre rosszabb a helyzet. Sutherland biztosan az utolsó 
hely isten földjén, ahol nem kell éjjel kulcsra zárni az ajtódat. 

– Ebben azért nem volnék annyira biztos – jegyezte meg Hamish. – 
Össze vagyok zavarodva. Szüntelenül őt látom a pokolian szétlőtt 
mellkasával, amint ott csüng azon a kerítésen, akár egy rongybaba. 
Régebbről ismertem őt… A zabolátlan Bartlett kapitány. Sosem 
beszéltem vele, csak látásból ismertem. Majd kicsattant az élettől, és 
amúgy nem tűnt rossz embernek… már amikor nem itta le magát. A 
kerítés egyébként elég alacsony volt, a kapitány pedig legalább olyan 
hosszú lábakon járt, mint jómagam. Az én olvasatomban: rendes 
körülmények között lenyomta volna a drótkerítést, és átlépett volna 
fölötte. 

– Már korábban is történt ilyen baleset, még jó lövészekkel is. 
– Aha. Meglehet. 
– Nem eszed a vacsorádat. 
– Utálom a főtt babot – felelte hangosan és energikusan a férfi, bár 

igazából azt utálta, hogy Priscilla eljegyezte magát Henry Witheringgel, 
és úgy érezte, valamilyen módon szabad folyást kell engednie az 
érzelmeinek. 

– Várj egy percet, mindjárt visszajövök – mondta mérgesen Priscilla. 
Mintegy öt perc múlva jelent meg ismét egy kis csomaggal. 
– Bekopogtam a hentesüzlet hátsó ajtaján. Még ott találtam Mr. 

MacPhersont, és szereztem neked két szelet báránybordát. Menj, hozzál 
be néhány szem krumplit a kertből, csinálok neked vacsorát. 

Hamish kisvártatva neki is láthatott a grillezett báránybordából, sült 
krumpliból és kerti salátából álló estebédnek. 

– Ez nagyon kedves tőled, Priscilla – mondta. – Nem akarlak itt 
tartani, gondolom, már futnál vissza Henryhez. 

– Majd vacsoránál találkozom vele – felelte tétován a lány. 
Hirtelen semmi kedve nem volt elmenni a rendőrőrs mögött lévő, 
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mindenféle holmival telezsúfolt, szűk konyhából. A nyitott ajtón át 
fafüst, erős tea és füstölt hering illata sodródott befelé, ahogy Lochdubh 
lakói berendezkedtek az estére. Fél hat felé járt az idő, ám a Halburton-
Smythe családtól eltekintve, vajmi kevesen étkeztek este nyolc órakor. 

Mielőtt eljött otthonról, Henry szenvedélyesen megcsókolta, és azt 
súgta, hogy éjszaka bemegy a hálószobájába. Akkor nem mondott neki 
semmit. Nem akarta visszautasítani, és röhejesnek érezte, hogy ezekben 
a modern időkben ragaszkodik a szüzességéhez, amit hamarosan amúgy 
is elveszít. Hamish azonban egy régimódi világ udvarlásának levegőjét 
árasztotta, amelyben este kéz a kézben andalogva kísérnek haza; 
amelyben helyénvaló megőrizni a szüzességet a nászéjszakáig. 

Vajon milyen volna egy rendőr feleségének lenni? – tűnődött 
Priscilla. Egy ilyen kicsi, távoli helyen élni, mint Lochdubh… talán a 
merő unalom az idegeire menne. Henrynek mégis azt mondta, hogy vele 
tudna itt élni. 

– Ideje hazaindulnom – mondta, és megfogta a táskáját. 
– Aha – felelte szomorúan Hamish. 
Egy hosszú pillanatig egymást nézve álltak, aztán Priscilla kurtán-

furcsán biccentett, majd megfordult és távozott. 
Hamish sokáig ült a semmibe révedve. Aztán előhozta a kocsiját, 

hívta Mackót, és a Halburton-Smythe birtok irányába indult. Félúton 
járhatott, amikor meglátta a vadorzót. Angus MacGregornál nem volt 
puska, és olyan kábán nézett, mint aki egész álló nap aludt. 

Az őrmester megállította a kocsit, és átkiabált az út mentén baktató 
férfinak. 

– Bevarrhatnálak, Angus. 
– Má' mér'? – kérdezte véreres szemét az égre meresztve az 

orvvadász, mintha az égieket hívná tanúnak, hogy zaklatja őt a törvény. 
– Hullarészegen találtalak reggel odalent a kikötőnél – felelte Hamish 

–, és a kabátzsebedben egy pár fajd volt. Már megint a Halburton-
Smythe birtokon vadásztál, te vén bolond. 

– Még hogy én!? – verte a mellét Angus. Előre-hátra himbálódzott, 
közben keltául gajdolt: – Aj-aj, aj-aj! 

– Fogd be, és figyelj rám. Nem viszlek be az őrsre. Forgatok valamit 
a fejemben számodra. – Hamish mereven maga elé nézett, hosszú 
ujjaival dobolt a kormánykeréken, majd folytatta: – Látni akarlak holnap 
reggel a kutyáddal együtt, Angus. Egy kis munkáról van szó. 
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– És mi lesz az ember fizetsége? 
– Az ember egy vasat sem kap. Az embernek nem lesz beverve a feje. 

Légy reggel hatkor az őrsön, vagy megtalállak, és… 
Hamish elhajtott. Ahol reggel a helikopter állt, leparkolt, és kiszállt a 

kocsiból. 
Egészen addig gyalogolt Mackóval a sarkában, mígnem arra a helyre 

ért, ahol a kapitányt holtan találták, aztán így szólt a kutyához: 
– Keress, és hozd ide! 
Mackó, ha arra kérték, válogatás nélkül vitt oda mindent, amit csak 

talált. Hamish letelepedett a hangára, és várt. 
Az eget szemlélte. Aranyra és rózsaszínre festett kis bárányfelhők 

terültek szét gyönyörűen a lemenő nap fényében. A hanga színe 
sötétlilába fordult. A meseszerű hegyek körvonalai élesen rajzolódtak ki 
az égbolt előtt. Miként azt minden felföldi tudja, a szellemek és tündérek 
alkonyatkor jönnek elő. A lápvidéken szanaszét elszórt, hatalmas sziklák 
olyan furcsa, sötét, púpos alakot öltenek, akár egy masírozó troll 
hadsereg. 

Hamish, kezét a feje alá csúsztatva, a hangán heverészett, miközben 
Mackó egyre csak hozta és hozta a talált kincseket. Végül az őrmester 
felült. 

Már egy egész halom magasodott a lábánál: öt régi, rozsdás 
konzervdoboz, fél pár zokni, egy viseltes csizma, egy olcsó, digitális óra, 
olyan, amilyet elhajítanak, miután lemerül az elem, egy szénné égett 
pokróc maradványai, egy régi termosz és egy törött horgászbot darabja. 

Mackó ismét megjelent, zihálva húzott a hangán egy elhasznált 
gumiabroncsot. 

– Elég, öregem – mondta Hamish. – Holnap visszajövünk. Talán túl 
közel keresgélünk. 

– Ma este nem, Henry – mondta Priscilla Halburton-Smythe. – Ez a 
borzalmas haláleset. Azt hiszem, sokkot kaptam. Egyszerűen nem 
vagyok romantikus hangulatban. Szörnyen sajnálom. 

– Semmi gond – felelte bánatosan Henry. – Ha így érzel… Egyébként 
hova tűntél el kora este? 

– Csak jártam egyet. Úgy éreztem, járnom kell egyet. Jó éjt, drágám! 
Holnapra visszazökkenek a normál kerékvágásba. 

Szelíden becsukta a férfi orra előtt a hálószobája ajtaját. 
Reggel Jenkins bemasírozott a reggelizőszobába, vigyázzba vágta 
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magát a gazdája előtt. 
– Sinclair az imént volt itt, és jelentette, hogy Hamish Macbeth, az a 

vadorzó MacGregor és a kutyáik odakint vannak, a mi földjeinken, 
uram. 

– A pokolfajzatok! – kiáltotta vörösre vált arccal az ezredes. – Nem 
mondta nekik, hogy kotródjanak el? 

– Sinclair szólt nekik uram, de Macbeth azt felelte, hogy jogában áll. 
Azt mondta, bizonyítékokat keres. 

– Ez a szemtelen fráter már minden határon túlmegy – mérgelődött az 
ezredes. – Telefonáljon Strathbane-be, és mondja meg Blairnek, hogy 
jöjjön ide, és alaposan hordja le Macbethet. Ha nem lesz itt tüstént, 
följelentem a feletteseinél. 

– Máris uram – bólintott elégedett vigyorral Jenkins. A vendégek 
feszélyezetten pillantottak egymásra. 

– Mégis, mit csinál a rendőr? – kérdezte Diana. – Hiszen baleset 
történt. 

– Valószínűleg orvvadászik – felelte Halburton-Smythe ezredes. – 
Mindig is tudtam, hogy lesipuskás. Csak hivatkozik arra a 
„bizonyítékkeresés” ostobaságra, hogy a saját orvvadászatát fedezze. És 
különben is, mit csinál azzal a semmirekellő MacGregorral, ha ő maga 
nem vadorzó? 

Jenkins visszajött a szobába. 
– Strathbane-ben azt mondták, Mr. Blair már úton van ide. 

Személyesen akarja biztosítani önt arról, hogy az ügyészi jelentés 
megegyezik az övével. Voltaképp már itt kéne lennie. 

– Helyes – mondta az ezredes. 
Érkező autó gumija csikorgott odakint a kavicson. 
– Ez biztosan ő lesz. Kísérje be, Jenkins! 
Blair meg is telefonálhatta volna a híreket, de még mindig nyalogatta 

a sebeit a Halburton-Smythe család otrombasága miatt, hogy nem 
kínálták meg teával, és a legtöbb érzékeny emberhez hasonlóan, akiket 
lekezelnek, képtelen volt békén hagyni azokat, akik lebecsülik őt. 

Amikor Hamish állítólagos bizonyítékkeresése a fülébe jutott, dühét 
némi elégedettség árnyalta. Rossz hangulatban volt, és végtelen 
örömmel töltötte el, hogy leüvöltheti az őrmester fejét. 

– Megyek, máris megkeresem – mondta. 
Priscilla fölnézett, és Hamisht pillantotta meg, aki a reggelizőszoba 
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ajtajában állt, mögötte Angus MacGregor. Vadul jelzett a férfinak, hogy 
tűnjenek el, Hamish azonban meg sem mozdult. Ábrázata szokatlanul 
határozott volt és komor. 

– Jó reggelt, főfelügyelő! – mondta. 
Blair megfordult. Apró malacszeme csak úgy ragyogott. Már szóra 

nyitotta a száját, hogy az őrmesterre kiabáljon. 
– Gyilkosság volt – közölte Hamish Macbeth. – Peter Bartlett 

kapitányt megölték, és itt van rá a bizonyíték. 
Blairnek leesett az álla, ostobán meredt Hamishre. Súlyos, döbbent 

csönd nehezedett a szobára. 
Ezt a csöndet törte meg ismét Macbeth őrmester lágy felföldi hangja: 
– Nos, igen. Majdnem tökéletes gyilkosság történt. 
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Hatodik fejezet 

 
Eltalálod, vagy elvéted, 
egyre mindig emlékezz: 
a világ összes fácánja 

sem ér egy emberéletet. 
MARK BEAUFOY 

 
Hamish besétált a szobába, s egy piros-fehér színű műanyag 

bevásárlószatyrot tett le az ablak mellett álló kisasztalra. Belekotort a 
táskába, majd megfordult, és két kilőtt sörétgolyót tartott fel az elképedt 
társaság előtt. 

– Ezek hetes golyók, nem pedig hatosak – mondta. 
Kisvártatva Blair törte meg a zavart csöndet. 
– Mi az ördögről hadovál, maga félkegyelmű? – üvöltötte ingerülten. 

– Mi köze ennek az egész baromságnak egy gyilkossághoz? 
– Szerintem ezek Bartlett kapitány lőszerei, és azt hiszem, tegnap 

lőtte ki őket – folytatta zavartalanul Hamish. 
– Ostobaság – vetette közbe Blair. – Bárki ellőhette volna ezeket. 
– Csakhogy a kapitány volt az egyetlen odakint, aki vadászott – 

felelte Hamish, ám amikor a vadorzó által elejtett foglyokra gondolt, 
magában elnézést kért az égiektől a hazugságáért. Angus egyébként több 
mérföldnyire lőtte a madarait attól a helytől, ahol a kapitány meghalt, bár 
még mindig a birtok területén, és a jó néhány éves tapasztalat 
megtanította már az őrmestert arra, hogy tudja, mikor mond a vén 
vadorzó igazat, és mikor hazudik. – És egyébként is, csak tegnap 
kezdődött a szezon. 

– Akkor ezek a tavalyi szezonból maradtak itt – mondta lekezelő 
mosollyal Blair. 

– Ugyan már – így Hamish –, a tavalyi vadászszezon decemberben 
fejeződött be, nyolc hónappal ezelőtt. Esőben és hóban ezek a golyók 
nem heverhettek a lápon ennyi ideig. 

Lord Helmsdale egyetértően bólogatott. Blair látta a bólintást, és 
érezte, amint a gyönyörű baleset verdiktje lassan kezd szétfoszlani. 

– Akkor folytassa! – vetette oda acsarkodva. 
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Hamish visszafordult, és két fajdot emelt ki a műanyag szatyorból. 
Magasra tartotta őket. 

– Ezeket a hangában elrejtve találtam, nem túl messze attól a helytől, 
ahol a kapitányt megölték. Angus kutyája bukkant rájuk. Azt hiszem, ki 
fogjuk deríteni, hogy hetes sörétgolyókkal terítették le a madarakat… 
mégpedig ezekkel – emelt a magasba két kilőtt golyót. – Sőt azt is, hogy 
a kapitány ejtette el őket, a gyilkosság előtt. 

– Ó, csakugyan? – gúnyolódott Blair. – Tényleg a maga orvvadász 
barátja talált rájuk? Netalántán azért, mert ő maga lőtte le, és rejtette el a 
madarakat? 

– Hát, a gyilkosság reggelén odafönt volt a lápon – vallotta be 
Hamish. 

– És milyen golyókat használt? 
– Hatosokat. 
– Bartlettet hatos golyók ölték meg, tehát amennyiben gyilkosság 

történt, maga idióta, akkor a barátja követte el. 
– Ő bizony nem lehetett… – kezdte Hamish. 
Blair félbe akarta szakítani, de Lord Helmsdale elnémította a 

nyomozót. 
– Hagyja Macbethet beszélni – mondta barátságtalanul. – Amikor 

fegyverekről és lövészetről van szó, nagyon is jól tudja, mit beszél. 
Blair már tiltakozni akart, ám aztán biccentett Hamishnek, hogy 

folytassa. 
– A lövéseket reggel hét óra körül adták le. Én hétkor odalent voltam 

a kikötőnél, ahogyan Angus is. Úgy aludt, akár egy mormota. Tehát nem 
ő ölte meg a kapitányt. 

Nyugtalan mocorgás támadt a kis hallgatóság körében. Priscilla nem 
hitte volna, hogy Hamish képes ilyen hidegen és keményen nézni. A 
többieket pásztázta a tekintetével, valamennyien Blairt fixírozták, mintha 
csak azt szeretnék, hogy a detektív bebizonyítsa: Hamish téved. 

– És hogyan jutott erre a nevetséges következtetésre? – vakkantotta 
Halburton-Smythe ezredes. – Még hogy gyilkosság! Ezek a fajdok meg a 
sörétgolyók nem jelentenek semmit. 

– Nos, emlékszik, hogyan találtunk a kapitányra. Épp a kerítésen 
mászott át, amikor eltalálta a lövés. 

– Igen, igen… – türelmetlenkedett az ezredes. 
Az őrmester gyors pillantást vetett a többiekre, akik szintén jelen 
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voltak a helyszínen: Henry, Freddy és Lord Helmsdale. Mindnyájan 
bólintottak. 

– Helyes – mondta Hamish. – Valamennyien egyetértünk. Tehát 
nyilvánvaló, hogy Bartlett errefelé tartott, ki a lápról. A 
vadásztarisznyája üres volt, a fegyvere pedig töltve, ami csak annyit 
jelenthet, hogy még nem tudta lelőni a fajdjait. Alighanem föladta, és 
visszafelé igyekezett ide. Ki kellett volna vennie a puskából a golyókat, 
de az emberek néha gondatlanok, ezért lövik le magukat véletlenül. 

– Pontosan, ahogy Bartlett csinálta. – Blair diadalmasan nézett körül, 
de Hamish folytatta, mintha meg se hallotta volna. 

– Csakhogy én könnyedén át tudtam lépni a kerítésen, és a kapitány 
lába legalább olyan hosszú… volt, mint az enyém, vagyis nem lett volna 
szüksége a fegyvere segítségére ahhoz, hogy átlépjen rajta. Nos, először 
ez keltett bennem gyanút. Tehát újra ellenőriztem a vadászzsákját, és az 
nem volt üres. 

Valaki hangosan fölszisszent. Hamish megfordult, és újra belenyúlt a 
bevásárlószatyorba. Egy kis dobozt emelt ki belőle, amilyenben 
horgokat szoktak tartani. Kivett belőle valamit, és feltartotta. Mindenki a 
nyakát nyújtogatta, hogy lássa, mi az. Egy picike toll volt. Szürkés színű, 
a vége barna. 

– Egy fajd begytolla – magyarázta Hamish. – És volt ott még egy. – 
Azt is feltartotta. – Ez a földön hevert, a test közelében. Számomra úgy 
tűnt, mintha a kapitány leterítette volna a madarait. Ez viszont azt 
jelentené, hogy útban volt ide, és azt is jelentené, hogy szükségtelen lett 
volna újratöltenie a fegyverét. Továbbá azt is jelenti, hogy valaki kivette 
a táskájából a fajdokat, és ez a személy… – Hamish lassan körüljáratta 
tekintetét a szobában –, ugyanaz a személy, aki meggyilkolta. 

– Nézze, fiam – zihálta Blair. – Tegyük fel, hogy Bartlett csalni akart, 
és a megállapodott idő előtt ejtette el a fajdokat. Akkor miért nem ő 
rejtette el őket a hanga közé, hogy gyorsan fölkaphassa, elsőként 
érkezhessen a kastélyba, megnyerje a fogadást, majd a helikopter 
elszállíthassa a madarakat Londonba? 

Mostanra már mindenki tudta, mit keresett ott a helikopter. 
Hamish feltartóztathatatlanul folytatta lágy hangján. 
– A kapitány nagyon is jól ismerete a lápot. Tudta, hogy egy róka 

nagy valószínűséggel fölfalná a madarait. És ha mégsem, akkor a varjak 
találnának rájuk. Ezekből is lakmározott már egy varjú. Semmiképp sem 
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lettek volna olyan fitt állapotban, hogy Londonba menjenek. 
– Ez mind rendben van – szólalt meg feszülten Diana –, de nem 

egészen értem, hová akar kilyukadni. Mégis, hogyan csinálta a gyilkos? 
– Szerintem a következő történt – felelte Hamish. – Azt hiszem, a 

gyilkos akkor akarta megölni a kapitányt, miközben itt vendégeskedik. 
Amennyiben Mr. Bartlett a megállapodás szerint, kilenckor ment volna 
ki, akkor a gyilkosnak nem sikerült volna kiviteleznie a tervét, hiszen 
olyankor már ébren van a ház. Kénytelen lett volna egy újabb 
lehetőségre várni. Csakhogy a kapitány úgy döntött, csalni fog, és 
hajnalban távozott. A gyilkos nyilván látta őt, megértette, mire készül, és 
felfogta: itt a lehetőség. Fegyvert és lőszert vett magához, majd követte a 
kapitányt a lápra. A rossz látási viszonyok között nem lett volna 
egyszerű megtalálnia, ezért amikor a kapitány lelőtte a madarait, a 
gyilkos a lövés hangját követte. Akkor találkozott Peter Bartlett-tel, 
mikor az visszafelé tartott ide a kastélyba, és éppen akkor találkoztak 
szembe egymással, amikor a kapitány átlépett azon a kerítésen. A 
gyilkos mindkét csőből tüzelt, mégpedig közvetlen lőtávolságból. Amit 
pedig ezután tett, arra utal, hogy csakugyan fölöttébb okos ember. 
Ellenőrizte a kapitány puskáját, látta, hogy nincs benne lőszer. A 
vadásztarisznyában megtalálta a fajdokat, tehát biztosan tudta: a fegyvert 
elsütötték. Kivette a saját puskájából a töltényhüvelyeket, amelyekkel 
megölte a kapitányt, berakta az ő fegyverébe, majd visszacsukta a 
puskát, végül gondosan beakasztotta a bokorba. Most már balesetnek 
látszott. Csakhogy a gyilkosunk több mint okos. Átkutatta a kapitány 
zsebeit is, és egy maroknyi töltényt talált. Hetesek voltak, a kapitányt 
azonban hatossal ölte meg. Így aztán a gyilkos kivette a hetes 
töltényeket, és kicserélte őket a nála lévő hatosokkal. Aztán 
megszabadult a fajdoktól, különben a rendőrség csodálkozott volna, 
miért van megtöltve a puska, miután a kapitány megszerezte a madarait. 
Kivette a fajdokat a zsákból, és elrejtette a hanga közé. Messzebbre 
kellett volna, de talán vissza akart rohanni, és befeküdni az ágyába, 
mielőtt fölébred a háznép. – Hamish pillanatnyi szünetet tartott, majd 
folytatta: – És mit talált a rendőrség? Egy halott embert teli hatos 
sörétgolyókkal; két ellőtt hatos töltényhüvelyt a puskájában és még több 
hatos töltényt a zsebében. A gyilkos meg volt győződve róla, hogy 
mindenki véletlen balesetnek tartja majd a kapitány halálát. Tökéletes 
gyilkosság lehetett volna. 
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Hamish kemény tekintetet vetett a felé fordult arcokra, azokra az 
arcokra, amelyek már nem Blairtől vártak magyarázatot. Mindnyájan 
döbbenten és feszülten néztek. 

– Csakhogy a kerítés és a vadásztarisznyában talált toll fölkeltette a 
gyanúmat, ezért aztán ma reggel úgy intéztem, hogy Angusszal és a 
kutyáinkkal nyomozzunk egy kicsit. Visszafelé haladtunk a kapitány 
nyomdokán, a kastélytól távolodva, és íme, megtaláltuk a frissen kilőtt 
hetes sörétgolyókat. Beletelt vagy két órába, míg egyre nagyobb 
körökben távolodtunk a helytől, ahol megtaláltuk a holttestet, de 
ráleltünk a fajdokra is. Úgy gondolom, amikor majd megvizsgálják a 
madarakat, kiderül az is, hogy tizenkettedikén reggel lőtte azokat az 
emberünk, mégpedig hetes sörétgolyókkal. 

– Ez még mindig csak feltételezés! – dühöngött Blair. 
– Feltételezésem szerint – folytatta Hamish –, a kapitány holmija még 

a szobájában van, a kocsija pedig odakint áll. Azt javaslom, mindkettőt 
kutassuk át, és nézzük meg, találunk-e nála még töltényeket. 

– Menjen, nézzen körül, Jenkins! – vakkantotta az ezredes. 
– Ez az egész csak ködös elképzelés, maga falu bolondja. – Blair arca 

veszélyes vörös színre váltott. – Talán azt is tudja, hogy férfi vagy nő 
volt az elkövető? 

– Nem tudom – felelte Hamish. – Ezzel az erővel lehetett akár nő is. 
Dühös zsongás támadt a szobában. 
– Jobb író, mint én – jegyezte meg élesen Henry. 
Aztán Mrs. Halburton-Smythe szólalt meg könnyektől remegő 

hangon: 
– Ez egy rémálom. Priscilla, csinálj valamit Macbethtel, hogy ne 

találjon ki ilyen hazugságokat. 
Jenkins jött vissza kezében egy dobozkával, amelyet átadott az 

ezredesnek. Halburton-Smythe ezredes kinyitotta, és komoran nézett a 
doboz tartalmára. 

– Hetesek – mondta tompán. 
Mindenki ismét Blairre nézett, mintha ő volna az utolsó 

reménységük. Hamish az arcokat tanulmányozta. Mindnyájan, még 
Priscilla is, arra várt, hogy Blair kijelentse: Hamish Macbeth tévedett. 

A főfelügyelőnek azonban lekonyult az a nehéz feje. 
– Be kell hívnom a fiúkat – motyogta. 
– Beszéljen! – követelte Lord Helmsdale. 



 62

– Föl kell vennem a vallomásukat – közölte Blair, de mindenki 
összerezzent, úgy kiabált. – Csúnya ügy. És mindnyájuknak itt kell 
maradniuk, amíg átkutatjuk a szobákat. Jöjjön velem, uram – mondta az 
ezredesnek. 

A házigazda követte őt az előcsarnokba. A többiek feszült ábrázattal, 
vádlón néztek Hamishre, és a kintről beszűrődő beszélgetés foszlányait 
hallgatták. 

Blair pácban volt. Leizzadt a gondolattól, mit mondanak majd a 
fölöttesei, ha kiderül, hogy a falusi őrmester bolondot csinált belőle. 
Viszont, ha sikerülne eltávolítania Hamisht a nyomozás közeléből, 
mielőtt bárki ideér Strathbane-ből, akkor azt a látszatot kelthetné, mintha 
ő, a kötelességtudó rendőr nem elégedett volna meg a „baleset” melletti 
döntéssel, és visszatért a bűntény helyszínére. 

– Figyeljen rám, uram – kezdte sima, hízelgő hangnemben. – Ez el 
fog tartani egy ideig. Nos, nyilván nem szeretné, ha a tévé meg a sajtó 
zaklatná a feleségét, a lányát vagy a vendégeit. Amennyiben megengedi, 
hogy az irodám itt legyen, akkor McNabbel és Andersonnal hamarosan a 
végére jutunk ennek. 

– Meglátja majd, hogy a vendégeimnek vagy nekem az égvilágon 
semmi közünk sincs ehhez a rémes gyilkossághoz – erősködött az 
ezredes. 

– Pontosan – kiáltotta Blair. – És ugyebár nem szeretné felizgatni a 
családját vagy a vendégeit, amire nyilván sor kerül, ha megengedi, hogy 
Macbeth itt maradjon. 

Az ezredes habozott. Hogy méltányosak legyünk vele, aligha értett 
egyet a felügyelő véleményével Hamish Macbeth kikérdezési módszerét 
illetően. Éppenséggel Blair volt hírhedt a durva modoráról. Most 
azonban szemlátomást megegyezést keresett, és szervilisen viselkedett. 
Talán alázatosabb is, mint kellene, gondolta az ezredes. Az őrmester 
ellenben minden egyes vendégét kétségkívül meggyanúsítaná, addig 
verné a vasat, amíg meleg, és először a kastélybelieket kérdezné ki. 
Macbeth ugyanis nem hagyta megfélemlíteni magát a helyi birtokosoktól 
– legalábbis kevésbé, mint kellene. Aztán gondolnia kellett a lányára is. 
Az ezredes valahol mélyen mindig attól tartott, hogy Priscilla egy napon 
azzal a bejelentéssel döbbenti meg őket, hogy a falu rendőréhez óhajt 
feleségül menni. Ez csak egy félig-meddig megfogalmazott gondolat 
volt, nyíltan sosem beszéltek róla. A végtelenül sznob ezredes soha nem 
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hozná fel ezt a témát, de mégiscsak birizgálta az agyát. Aztán itt volt a 
megdönthetetlen érv: ha Macbeth nem avatkozik közbe, ezt a szörnyű 
halálesetet még mindig tiszteletreméltó és úriemberhez illő balesetnek 
tartanák, és az ezredes meggyőződése szerint az is volt. Nos, végül 
közölte Blairrel: maradhat a Tommel kastélyban, már amennyiben 
hajlandó távol tartani a sajtót. 

– De ne hozzák ki a sodrukból a cselédeket, erre ügyeljenek – 
figyelmeztette a nyomozót. – Ne rángassák a csengőket, és ne 
ugráltassák őket. Nagyon nehéz manapság jó személyzetet találni. Nem 
szeretném, ha azért adnák be a felmondásukat, mert valami zsaru úgy 
viselkedik, mintha ő volna a ház ura. 

Blair lenyelt egy dühös visszavágást. Helyette valami förtelmes, 
talpnyaló vigyorra húzta a száját. 

Ebben az új, szervilis modorban terjengősen köszönetet mondott az 
ezredesnek, majd visszament a reggelizőszobába, s egy főrándítással 
jelezte Hamishnek, hogy kövesse őt az előcsarnokba. 

– Ne itt – mondta az őrmester, amikor meglátta a helyiség egyik 
sarkában tébláboló Jenkinst. – Maga le akar szidni engem. Menjünk ki. 

Kimentek a kastélyból. Blair az orra alatt szitkozódva követte 
Hamisht. 

Az őrmester a kocsijához sétált, majd megfordult, és szembenézett a 
főfelügyelővel. 

– Bökje ki, ember! – mondta lakonikusan. 
Blair nagy levegőt vett. 
– Először is, őrmester – kezdte acsarogva. – Szabálytalan az öltözéke. 

Ezt jelenteni fogom. 
Hamish viseltes kockás inget és régi flanelnadrágot viselt. 
– Másodszor, nekem még mindig az a meggyőződésem, hogy baleset 

történt. Magának nem volt joga kúszni-mászni a lápon bizonyítékok után 
kutatva, ugyanis előtte nem hívott föl engem, és nem tájékoztatott arról, 
mire készül. Harmadszor pedig nem küldhette volna el a helikopter 
pilótáját, mielőtt én nem találkozom vele. Csak áll itt, maga ellenszenves 
alak, okosabbnak hiszi magát nálam, pusztán azért, mert azt képzeli, 
maga oldotta meg azt a múltkori ügyet. Hát, szerencsés véletlen volt, 
tudja? Minden benne lesz a jelentésemben. És gondoskodom róla, hogy 
rendőrbizottság elé kerüljön, maga pimasz gazember! 

– Hát, az volna csak a szörnyűség – felelte barátságosan Hamish. – 
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Már magam előtt látom – folytatta álmodozva –, amint elmeséli az 
összes fejesnek, hogy Blair főfelügyelő balesetként akart átengedni egy 
gyilkosságot. Amúgy azért viselem az elnyűtt ruhámat, mert az 
uniformisom már nem bírna ki több… 

– Tessék? – üvöltötte Blair. – Na, ide figyeljen pajtás, történetesen 
tudom, hogy tavaly kapott ellátmányt új egyenruhára. 

Hamish beharapta az ajkát. A pénzt nem új egyenruhára költötte, 
hanem elküldte a családjának. 

– Máskülönben – folytatta aztán fesztelenül egy legyintés kíséretében 
–, ami a helikopter pilótáját illeti, Billy Simpsonnak hívják, és 
legépeltem önnek a jelentésemet. Még ma megkaphatja. A pilóta 
vallomása egyébként már nem számít, hiszen a patológus jelentése 
szerint a kapitány már a helikopter érkezése előtt halott volt, de mindezt 
elmondhatom a bizottság előtt is, amellyel fenyeget. 

– Talán egy kicsit hirtelen voltam – szabadkozott Blair. – Felejtsük el 
a pilótát. Maga csak végezze a dolgát, foglalkozzon a kölykökkel, akik 
édességet lopnak a helyi szatócsboltból, meg hasonló érdekességekkel, a 
nagy dolgokat pedig hagyja a hozzáértőkre. 

– A lövöldözés előtti estén itt voltam egy partin – vetette közbe 
Hamish. – Le tudom írni a vendégeket és azt is, hogyan viselkedtek a 
kapitánnyal. 

Blair megveregette az őrmester vállát. 
– Talán később leugrom az őrsre, és akkor elmondja. 
– Tehát nem nekem jut a megtiszteltetés… – kérdezte Hamish. 
Blair kidüllesztette a mellét. 
– A kastélyban fogok állomásozni, az ezredes meghívott. 
Hamish szemlátomást jól szórakozott. 
– Szóval maga csak rója a szokásos köreit, és maradjon ki ebből – 

folytatta Blair. 
– Hát, ha egy olyan szakértő van jelen, mint ön – sóhajtott fel Hamish 

–, énrám akkor nincs szükség. 
Kinyitotta a kocsi ajtaját. 
– Ne felejtse el megvizsgáltatni a fajdokat – fűzte még hozzá. 
Blair felhorkant, és már sarkon is fordult. 
– És ne feledkezzenek meg a fegyverszobáról – folytatta kedvesen 

Hamish. 
Blair visszafordult. 
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– Tessék? 
– A fegyverszoba… a kastélyban – felelte türelmesen az őrmester. – 

Valaki agyonlőtte a kapitányt, és hacsak az illető nem volt annyira 
ostoba, hogy a saját szobájában hagyta a fegyvert, emberi számítás 
szerint találnak egy vadászpuskát, amelyet kölcsönvettek a 
fegyverszobából, majd megtisztították, és visszaraktak a helyére. 

Macbeth őrmester higgadtan hajtott ki a birtokról s tovább a 
Lochdubh-ba vezető úton. A falura néző domb tetején lehúzódott az út 
szélére, megállította a motort, és kiszállt az autóból. 

Köd szállt föl a tóról, emelkedett, megült. Egyik pillanatban a falu 
odalent terült el a maga takaros, két sor házacskájával, a következőben 
már nem is látszott. 

– Gyűlölöm a pasast! – kiáltotta Hamish. 
Hatalmasat szippantott a friss levegőből. Csak nagyon ritkán 

veszítette el a nyugalmát, de dühítette, hogy Blair eltiltotta az ügytől. 
Abban a kurta percben nem csupán a főfelügyelőt, hanem Priscilla 
Halburton-Smythe-t is gyűlölte. Nem volt más, pusztán egy buta lány, 
aki eljegyezte magát egy férfival, csak azért, mert az illető híres. 
Egyetlen perc szívfájdalmat sem érdemel az ilyen. Az ügyet pedig oldja 
meg Blair, már amennyiben tudja. 

Otthon Hamish indulatosan emlékeztette magát: nyugodt életet akar 
élni. Akadt már lehetősége az előléptetésre, és mindannyiszor kitért 
előle, mert tudta, nem érezné jól magát a nagyvárosban. Ott 
engedelmeskednie kellene a fölötteseinek, akik talán épp olyanok 
volnának, mint Blair. Imádta ezt a könnyű, komótos életet, no meg a 
gyönyörű vidéket. A tyúkokon és libákon kívül egy darabka földet is 
bérelt a rendőrőrs mögött, ahol birkákat tartott. Épp elegendő volt, amit 
Lochdubh-ban keresett, persze kiegészítve a tojáspénzzel, az eladott 
bárányok árával és a pénzdíjakkal, melyeket a különböző felföldi 
versenyeken nyert. Miért is dobná el magától mindezt sértett 
büszkeségből? Pusztán azért, mert egy detektív inzultálta, és a vár 
kisasszonya nyilvánvalóvá tette: neki a pénz meg a hírnév kell, még 
akkor is, ha az múlandó dicsfény csupán. 

Hamish haragja éppolyan gyorsan elillant, mint ahogy jött, ám 
fáradtság és szomorúság maradt a nyomában. 

Visszaült a kocsiba. Lochdubh előtt fölvett egy szurtos utcakölyköt, 
aki túl messzire csatangolt el otthonról. 
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Amint beért az őrsre, amelynek egyik oldalán az iroda és egy cella 
kapott helyet, a másikon pedig a lakóépület, kiragasztott egy üzenetet az 
ajtóra, mely szerint mindenki a strathbane-i rendőrségen szíveskedjék 
érdeklődni, aztán bement, és kulcsra zárta az ajtót, sőt a reteszt is rátolta. 

A lapok meg a televízió tudósítói hamarosan itt lesznek, és mezei 
őrmesterek nem nyilatkozhatnak a sajtónak. Egyszerűbb úgy tenni, 
mintha nem volna otthon, különben ötpercenként nyitogathatná az ajtót, 
mondván: „no comment”. 

Elfogyasztotta kései reggelijét, majd úgy döntött, körbesétál a faluban 
Mackóval. Ellenőrzi, minden rendben van-e. A kastélybeli gyilkosság 
nem terelheti el a figyelmét a jelentéktelen bűncselekményekről. A 
faluban elkövetett vétkek általában a következőkben merültek ki: 
részegeskedés, piti bolti lopás, feleség- vagy férjverés. A drogok még 
nem értek el Skócia eme távoli, északnyugati szögletébe. 

Hamish tehát elindult a körútjára, be-betért némelyik házba egy 
csésze teára. Aztán a Hotel Lochdubh-hoz baktatott, Mr. Johnsonnal, a 
szállodaigazgatóval szándékozott elütni az időt. 

– Mit nem hallok, azt beszélik, gyilkosság történt odafent, a 
Tommelben – fogadta őt Mr. Johnson, miközben beterelte az irodája 
homályába. 

– Milyen gyorsan terjednek a hírek – felelte Hamish. 
– Jessie-től tudom. Dolgozik ez a lány valamikor? Állandóan idelent 

lóg a faluban, a fiúja körül lődörög. Azt mondja, a maffia ölte meg 
Bartlett kapitányt… Valamelyik este megint amerikai filmet vetítettek a 
faluházán, azt hiszem, a Keresztapát. 

– Nem a maffia műve – felelte nevetve Hamish. – Nekem semmi 
dolgom az esettel. Az az ellenszenves Blair dolgozik rajta Strathbane-
ből. Azt mondta, kopjak le. 

– Blair a szezont sem tudja megkülönböztetni a fazontól – legyintett a 
szállodaigazgató. 

Csöngettek odakint, a recepciós pulton. Mr. Johnson kisietett, és 
Hamish derűsen hallgatta, milyen félelmetesen kifinomult lett a 
szállodaigazgató hanghordozása. 

– Ó, igen, Finlayson őrnagy uram – csicseregte. – Nagyszerű pincénk 
van, és Monsieur Pierre, a főpincérünk örömmel átbeszéli önnel a 
borlapot. A kedves neje jól van? Remek, nagyszerű! Kiváló nap ez a 
horgászáshoz, hehe. 
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– Ostoba, vén trotty – morogta az igazgató, amikor visszatért az 
irodába, és becsukta az ajtót. – Gyűlölöm a borsznobokat. 

– Ki a csuda az a Monsieur Pierre? – tudakolta Hamish. 
– Ja, csak Jimmy Cathcart az, Glasgowból. Úgy gondolta, jobban 

hangzik, ha franciának adja ki magát. Amikor azonban francia turisták 
érkeznek, amerikainak mondja magát. Szóval, mi a helyzet a 
gyilkossággal, Hamish? 

Az őrmester reménykedő pillantást vetett a sarokban álló kávéfőzőre. 
Mr. Johnson értette a célzást, és töltött neki egy csészével. 
Hamish leült, s kávét iszogatva előadta a felfedezéseit. 
– De nem hagyhatja ezt annyiban! – kiáltotta Johnson, amikor az 

őrmester befejezte a történetét. 
– Nem az én gyilkosságom, Blair ügye. 
– Szentséges ég! Az a pasas a saját kezét sem találná meg, ha nem 

kapcsolódna a karjához. Megengedi, hogy egy gyilkos szabadon 
kószáljon? Mi van, ha újra gyilkol? 

– Nem az én ügyem – felelte csökönyösen Hamish. Egyetlen kortyra 
kiitta maradék kávéját, s az asztalra tette a csészét. – Az igazat 
megvallva, engem már az sem érdekel, ha odafönt, a kastélyban az egész 
átkozott bagázs holnapra feldobja a talpát. 
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Hetedik fejezet 

 
…azon emberek közé tartozik, akiket végtelenül jobbá tesz a halál. 

SAKI 
 

Kora estére sűrűbb lett a köd. Hamish ki tudta venni a rendőrőrs előtt 
csoportosuló néhány alakot. Szép csöndben a hátsó ajtóhoz ment, hogy 
elkerülje a találkozást a sajtó képviselővel. 

A sűrű köd minden hangot elfojtott. Az őrmester magának két 
heringet sütött vacsorára, Mackónak pedig egy tálka Kutyavarázslatot 
adott. Az új tápot ingyen kapta a vegyesboltban, kipróbálásra. Mackó 
evett egy falatot, majd körbetámolygott a konyhában, és szerencsétlen, 
öklendező hangokat hallatott. 

– Nézd már ezt a bohócot! – nevetett Hamish. – Nagyon jól tudod, 
hogy egy kis májat is hazahoztam, arra az esetre, ha nem ízlene a 
Kutyavarázslat. Na, maradj nyugton, amíg megfőzöm. 

Miután hazaért, lecsillapodott, ám amikor fölemelte a nehéz 
serpenyőt – Mackó félig átsütve szerette a májat –, újabb 
szomorúsághullám tört rá. Hát ezt tartogatja számára a jövő? Egy 
elkényeztetett keverékkel kénytelen átcsevegni az estéit? 

Éles, türelmetlen kopogás hallatszott a bejárati ajtón. Az őrmester 
habozott. Már azon tűnődött, hátha a rokona, Rory Grant az, aki 
Londonban dolgozik, a Daily Chronicle-nál, és talán őt küldték ide 
tudósítani a gyilkosságról. Habár Rory telefonált volna. A Fleet Street-i 
fiúk megérkezéséhez aligha volt elég az idő, hacsak Blair nem 
szivárogtatta ki nagyon gyorsan a hírt, és némelyiküknek sikerült 
iderepülnie Londonból. 

A tűzhelyre rakta a serpenyőt, beletette a májat, majd lábujjhegyen a 
bejárati ajtóhoz óvakodott. Félrehúzta a csipkefüggönyt az ajtó oldalán 
lévő ablakon. A ködös félhomályban csak Jimmy Anderson nyomozó 
markáns vonásait tudta kivenni, aki Blair beosztottja volt. 

A saját kíváncsiságát átkozva Hamish ajtót nyitott. 
– Bújj be gyorsan! – mondta. – Megléptem a sajtó elől. 
– Blair rövid úton elzavarta őket – mesélte Anderson –, a strathbane-i 

parancsnokságról azonban megtelefonálták a gyilkosság hírét a helyi 



 69

lapoknak. Ők értesítették a Fleet Streetet. A skót tévéállomások már itt 
vannak, és az összes skót újság, a Dumfries-től egészen a John 
o’Groat’s-ig. Mintha ezelőtt sosem követtek volna el gyilkosságot 
Skóciában. 

– Gazdag embert öltek meg, ettől óriási a különbség. Gyere! 
Anderson követte az őrmestert a konyhába, és állva figyelte, amint 

megfordítja a májat a serpenyőben. 
– Jó illata van – jegyezte meg. – Elnézést, hogy félbeszakítottam a 

vacsorádat. 
– Nem nekem lesz – felelte elpirulva Hamish. – A kutyámé. 
– Lefogadom, születésnapi ajándéknak vetted – nevetett Anderson. 
– Ne légy ostoba! – mondta dühösen a rendőr, mert szégyenkezve 

gondolt az új kosárra, amelyet épp a múlt hónapban vásárolt Mackó 
születésnapjára. – Mi hozott ide? 

– Az a helyzet, hogy jól jönne egy pohárkával. 
– Csakugyan? És te a Tommel kastély pompájában laksz? 
– Csöngettem, hogy kérjek egy italt – magyarázta Anderson, 

miközben metsző, kék szeme úgy barangolt a konyhában, mintha 
whiskys palackot keresne –, mire az a barom Jenkins közli velem: „a 
rendőrök nem csöngetnek a személyzetnek”. Emlékezni fogok rá, haver, 
mondom én, csak hozzon egy italt. Mire ő: „Halburton-Smythe ezredes 
utasításba adta, hogy a törvény emberei nem fogyaszthatnak alkoholt 
szolgálat közben, és a személyzeti ebédlőben fognak étkezni.” Na, erre 
megmondtam neki, hová dughatja a személyzeti kajáját, ő pedig beárult 
az ezredesnek, aki elmondta Blairnek, aki teljesen begőzölt, és elzavart 
sétálni, amíg lecsillapítja az ezredest. 

– Talán akad valami… – Hamish a kutya táljába halmozta a májat. – 
Talán nem. 

– Gondoltam – felelte a plafont szemlélve Anderson –, esetleg 
szívesen átnéznéd a vallomásokat. 

– Nem dolgozom az ügyön – vonta meg a vállát az őrmester –, de 
menjünk át a nappaliba, és megnézem, mit tehetek. 

Hamish nappaliját ritkán használták. Még csak tévé sem volt benne. 
A falakat könyvespolcok szegélyezték, a kandallópárkányon sűrűn 
sorakoztak a trófeák, Anderson épp az utóbbiakat szemlélte. 

– Úgy tűnik, mindent megnyertél – kommentálta a látottakat. – 
Dombra futás, koronglövészet, horgászverseny, még a sakkot is. 
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Legalább hoz valami pénzt? 
– A dombra futás igen, meg a horgászat is – felelte Hamish –, és néha 

a lövészet a nagyvad vásáron. De a díj gyakran mindössze egyetlen lazac 
vagy egy üveg whisky. 

Kivett egy poharat, és tölteni kezdte a whiskyt. 
– Csak óvatosan – mondta Anderson. – Egy kis vizet kérek bele. 
– Már vizezve van, de meg ne kérdezd miért, mert nem akarom 

fölhergelni magam. – A helybéliekkel vagy Priscillával kibeszélte a Lord 
hitvesét, aki előszeretettel töltötte fel vízzel a nyereménybe adandó 
whiskysüvegeket, de nem állt szándékában lejáratni a jó hölgy hírnevét 
egy kívülálló előtt. 

– Egészségedre! 
– A tiédre is! – mondta egykedvűen Hamish. Titokban Andersont 

tanulmányozta. Sovány volt, szőke, rókaképű és nyughatatlan. Blair, 
McNab és Anderson hármasából tavaly őt találta a leginkább 
megközelíthetőnek. 

– Mielőtt eljöttem, az utolsó hír az volt, hogy a helyszínelők elhoztak 
egy puskát a fegyverszobából. Egy John Rigbyt. Visszaviszik 
Strathbane-be újabb ellenőrzésre, bár szinte teljesen biztosak benne, 
hogy közvetlenül a gyilkosság után lett megtisztítva. Kicserélhette vajon 
a gyilkos a töltényeket, amikor látta, hogy Bartlettnek Purdey-ja van, az 
övé pedig egy John Rigby? 

– A Rigby belső átmérője tizenkét milliméter? – tudakolta az 
őrmester. 

Anderson bólintott. 
– Bármely tizenkettes kaliberű töltény belemegy bármelyik 

tizenkettes puskába. 
– Mennyi ideig tart megtisztítani egy vadászfegyvert? 
– Cirka öt percig – felelte Hamish. – Mindkét csőbe belenyomsz egy 

kevés fegyvertisztító olajat, aztán mindkettőt megtisztítod hosszú 
bronzkefével. Ezután egy pálcafélén kis flanelrongyot nyomsz keresztül 
a csöveken. Ha helyesen végzed a feladatodat, egy fogkefével eltávolítod 
a töltényhüvely kidobóról az esetleg rátapadt puskaport, majd egy olajos 
ruhával végigtörlöd a fegyver fémrészeit. Gyanítom, kerestetek 
ujjlenyomatokat a fegyvertisztító készleten. 

– Az ezredes állítása szerint egy ilyen fegyver-hogyishívják eltűnt, és 
nyilván nem fog meglepetést okozni neked, de nem találtak 
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ujjlenyomatokat a puskán. 
– Mindenkinek a ruháján kerestetek olajat? 
– Semmit nem találtunk. Még Pomfret vadászruhája is tiszta, pedig 

azon számítana az ember némi olajra. 
– Úgy vélem, a gyilkosunk nyilván szokott vadászni – jegyezte meg 

óvatosan Hamish. 
– Miért? Ahhoz igazán nem kell sok gyakorlat, hogy egyenesen 

odamenj valakihez, és kilyukaszd a mellét. 
– Hát – sóhajtott Hamish –, elmondom, amit én gondolok. – A 

gyilkos nem számíthatott arra, hogy a kapitány ott lesz a kerítésnél, 
mégpedig az ál-öngyilkossághoz tökéletes helyzetben, ami épp kapóra 
jött neki. Egy amatőr talán csak két töltényt tett volna a puskába, mielőtt 
elindul. Aki viszont vadászni szokott, ösztönszerűen megtölti a zsebeit 
töltényekkel. A gyilkosnál elég golyó volt ahhoz, hogy kicserélje az 
övéit a kapitány töltényeivel… Úgy értem, nemcsak a fegyverben, 
hanem Bartlett zsebeiben is. Azt mindenesetre tudjuk, hogyan történt. A 
kérdés, hogy miért? Milyen jól ismerték a többiek a kapitányt? 

– Valamennyien ismerték. Úgy tűnik, vendégeskedések alkalmával 
futottak össze vele. Egyébként, mindnyájan nagyon homályosan 
nyilatkoznak. Miss Smythe az egyetlen, akinek határozott a vallomása. 
Két évvel ezelőtt ismerte meg a kapitányt, amikor néhány barátjával 
ellátogatott a felföldi dragonyosok éves lövészversenyére. Máskülönben 
ő az egyetlen, aki feltehetően kedvelte a kapitányt. Jessica Villiers és 
Diana Bryce együtt jöttek Blairhez, aki Jessicát elküldte, Dianát 
marasztalta. A lányok amolyan összeesküvő pillantást váltottak. Diana 
lekezelően indított Blairnél: „Az ember mindig, újra meg újra 
ugyanazokkal találkozik a mi társaságunkban, de feltételezem, a maga 
fajtája nincs tisztában ezzel”, meg ehhez hasonló dolgokat mondott. 
Aztán Jessica következett, ő is ugyanezt szajkózta. Blair 
torkaszakadtából ordított, zaklatni kezdte őket meg mindenki mást is. 
Valamennyien ott helyben elnémultak. Bartlett kapitány tudott 
megbotránkoztatóan viselkedni, mondták, de sosem volt olyan sértő, 
mint egyesek. Természetesen Blairre céloztak, aki a személyzettel is 
fölényeskedik. A szolgálók, akiket pletykásnak gondolnál, úgy 
hallgatnak, mint a sült hal, és eljátsszák a „régi bútordarabot”. 

– És ki a fő gyanúsított? – Hamish felállt, újratöltötte Anderson 
poharát. 
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– Kösz. Hát, Jeremy Pomfret. Ő kötött fogadást Bartlett-tel. 
– Uramatyám! – sóhajtott Hamish. – Mr. Pomfretnek rengeteg pénze 

van, ötezer font neki annyi, mint nekem egy ötfontos bankó. 
– Rendben, Sherlock, te kit választanál? 
– Szerintem sokuknak lehetett közülük indítéka. A gyilkosság 

előestéjén részt vettem a kastélyban egy partin. Vera Forbes-Grantnek az 
egyik pillanatban folyt a nyála Bartlett után, a következőben italt 
loccsantott a képébe. Jessica és Diana összedugták a fejüket, majd 
gyűlölettel és riadtan néztek a kapitányra, mintha éppen akkor értesültek 
volna valami förtelmes dologról. Diana arról kezdett hablatyolni, hogy 
milyen könnyű balesetben meghalni a Felföldön, ám amikor 
megmondtam neki, hogy én vagyok a helyi rendőr, teljesen bezárkózott. 
Azt hiszem, Freddy Forbes-Grant tudja, hogy a nejének viszonya volt 
Bartlett-tel. Véleményem szerint Sir Humphrey Throgmorton szintén 
okkal gyűlölte a kapitányt, és a Helmsdale házaspár sem 
rokonszenvezett vele. Henry Withering szintén ismerte, azt nem tudom, 
milyen jól. Ami Jeremy Pomfretet illeti, ő arra kért, menjek föl a 
kastélyba, és bíráskodjam a vadászaton, de az ezredes nem támogatta 
volna az ötletet. Ezt el is mondtam Jeremynek. Nem bízott meg 
Bartlettben, és nem is kedvelte őt. 

– Van itt valami, amit nem értek – vetette közbe Anderson. – Ezt a 
vendégeskedést állítólag azért rendezték, mert a néhány kiválasztott meg 
akarta ismerni a híres drámaírót. Viszont úgy vettem észre, a 
meghívottak többnyire nehezteltek Peter Bartlettre, vagy egyenesen 
utálták, és valamennyien régebbről ismerték. Bizarr, hogy mindnyájukat 
meghívták ide. 

– Nem igazán – felelte Hamish. – Diana igazat mondott abban a 
tekintetben, hogy mindig ugyanazokkal az emberekkel járnak össze. Ez 
ésszerűen hangzik. A földbirtokos nemesek csak egymást látogatják, és 
mivel itt, a távoli északon nincsenek olyan sokan, örökösen 
ugyanazokkal találkoznak. Azt hittem, tisztában vagy ezzel. 

– Én aztán nem – heherészett Anderson. – Ezekben a magas körökben 
ritkán fordul elő bűntény. Az egyetlen bombasztikus eset, amellyel 
valaha is dolgom akadt, a tavalyi horgászügy, de azok az emberek szinte 
valamennyien turisták voltak. Én ízig-vérig városi vagyok, és bőven van 
dolgunk Strathbane-ben. Szemmel kell tartanunk a hajóflottákat, és 
megpróbáljuk elkapni az engedély nélkül vagy tiltott eszközökkel 
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halászókat. Aztán ott vannak még a hatalmas lakótelepek, ahol az 
emberek java része munkanélküli. Olyan szűken élnek, akár dobozban a 
szardíniák, és egész álló héten nem csinálnak mást, csak piálnak. 

– Mi a helyzet a paraffinteszttel? – tért vissza az eredeti témára 
Hamish. 

– Ja, az ellenőrzésre gondolsz, hogy ki használt nemrégiben 
lőfegyvert? Már nem paraffintesztet használnak. Mindenkinek vizsgálati 
mintát vettek a kezéről, és elvitték a laborba, de az a meggyőződésük, 
hogy a gyilkos kesztyűt használt. 

– Tehát most kesztyűket kerestek? 
– Mindnyájan hajnalban kelünk, és átfésüljük a területet – ásítozott 

Anderson. – Aztán utánanézünk az összes vendégnek. Hamarosan 
mindenhonnan befutnak a jelentések. Ravasz társaság. Tisztában vannak 
vele, hogy előbb vagy utóbb mindent megtudunk róluk, és azt hinnéd, 
könnyíteni akarnak a lelkiismeretükön. 

– Egy olyan embernek, mint Blair főfelügyelő, senki nem segít 
szívesen – jegyezte meg Hamish. 

– Nem olyan rossz ember ő, ha megismered. Rutinmunkában 
félelmetesen jó. Ez az ügy egy kicsit meghaladja a képességeit. 

Hamish megfogta a whiskysüveget, és visszarakta a szekrénybe. 
Anderson vágyakozó pillantást vetett utána, majd felállt. 

– Továbbadhatom Blairnek, amit az indítékokról mondtál? – kérdezte. 
Hamish a főfelügyelőre gondolt, ám aztán alaposan leszidta magát, 

elvégre komoly gyilkossági ügyről van szó. Megvonta a vállát. 
– Miért is ne? 
– Holnap este benézek, és elmesélem, hogy állnak a dolgok – mondta 

végül Anderson. 
– Aha, jól van, az nagyszerű volna – felelte vonakodva Hamish. 

Legszívesebben a sorsára hagyta volna Blairt, hogy lássa, mint kutyulja 
össze az ügyet. 

Miután Anderson távozott, az őrmester azon kezdett el tűnődni, vajon 
ő jobb-e Blairnél. Vajon ő képes megtalálni a gyilkost? És minél tovább 
töprengett, a kíváncsisága annál inkább legyőzte a sértődöttséget, amiért 
Blair félreállította. 

Átballagott az irodájába. Abból nem származik semmi baj, ha fölhív 
néhány barátot és rokont. Számos felföldihez hasonlóan, Hamish rokonai 
is szanaszét széledtek a nagyvilágban, és hálás volt azért a jó néhányért, 
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akik kevésbé ambiciózusak lévén, Skócia különböző részein éltek. 
A falon lógó, kifakult térképhez sétált, Észak-Skóciát ábrázolta. 

Caithness megye területét fürkészte, végül megjelölte a Bryce és a 
Villiers birtokot. 

Mindkettőhöz Lybster esett a legközelebb. Hamish az íróasztalához 
ült, és egy távoli unokatestvérének, Diarmuid Grantnek telefonált, aki a 
város mellett gazdálkodott egy kis földön. A beszélgetés több mint egy 
órát tartott, elvégre a dolgokat nem lehet siettetni. Meg kellett beszélni 
az időjárást, a fajdpopuláció csökkenését, a turisták szeszélyes 
hóbortjait, a birkák árát a lairgi vásárokon, továbbá Diarmuid szép 
számú gyermekének hogylétét, és csak ezután lehetett rátérni Jessica 
Villiers és Diana Bryce családi hátterére. 

Amikor letette a kagylót, Hamish döbbenten ébredt rá, mennyire 
izgatott. Ezzel az erővel elintézhet még néhány hívást, és kiderítheti 
mindazt, ami a Halburton-Smythe család vendégeiről megtudható. 

Tizenegy órára már a lista feléig jutott. 
Úgy döntött, a többi várhat reggelig. 
A következő nap nyugodt és békés volt – „szép, esős idő”, ahogyan 

Skóciában mondják, ami gyakorlatilag meleget és csöpögő esőt jelent. 
A kastélyból nem érkeztek hírek, még Jessie sem mutatkozott a 

faluban. Hamish udvariasan foglalkozott a sajtó fölbukkanó 
képviselőivel. Felföldi ízléséhez képest túlságosan durvának érezte az 
elutasítás „no comment” formáját, így aztán mindenkit, aki betévedt a 
rendőrőrsre, erős teával és süteménnyel kínált, majd a Tommel kastélyba 
irányította őket. Süket fülekre találtak nála a panaszok, miszerint 
éppenséggel onnan jönnek, de elküldték őket, be sem jutottak a kapun. 

Az őrmester betért az élelmiszerbolt-italáru-barkácsüzlet-
postahivatalba egy palack jó whiskyért, ezzel akarta várni Anderson 
beígért látogatását. Különféle barátoknak és rokonoknak telefonálgatott 
Skócia-szerte, végül Rory Grantet hívta fel a Daily Chronicle-nál, 
Londonban. Aztán elégedetten elterpeszkedve várta Andersont, hiszen a 
begyűjtött értesülések az ügy számos új olvasatát nyitották meg előtte. 

A hosszú, csöndes nap beleszemerkélt a sötétségbe, de a detektívnek 
nyoma sem volt. 

Hamishben ismét éledezni kezdett a harag. Egy tisztességes 
feljebbvaló legalább a lápra kiküldte volna őt nyomokat keresni, ahelyett 
hogy ilyen elszigeteltségre ítélte. 
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Igyekezett megfeledkezni az ügyről, de a gondolatai szüntelenül 
visszatértek mindahhoz, amit a telefonbeszélgetések során megtudott, 
vagy véletlenül hallott a partin. 

Hamish rendszerint a langyos, palackozott sört szerette, de ezen az 
estén azon kapta magát, hogy azt az üveget nyitja ki, amellyel Andersont 
akarta megvendégelni, és egy izmos adagot töltött ki magának. 

Az ital végül lecsillapította, s képes volt meggyőzni önmagát: jobb, 
ha kimarad az ügyből. Blair a teljes helyszínelőcsapat és két detektív 
segítségével biztosan felmutat valamit. 

Másnap reggel azonban szeles, verőfényes napra ébredt. A Golf-
áramlat felől fújó meleg szél beszédfoszlányokat és a rádiókból szóló 
zenét sodort magával a környező házakból. Napfény szikrázott 
Lochdubh számtalan vizén, és bántotta Hamish szemét, miközben 
kitántorgott megetetni a tyúkokat meg a ludakat. Sirály repült el pimasz 
könnyedséggel a feje mellett, fél szemmel a vödör tápot fürkészve. A 
rendőrőrs mögötti mezőn nyuszik iramodtak menedéket keresve, s a 
vakítóan kék égbolt előtt a széllökések úgy rázták meg a sziklákat, 
mintha csak fekete rongykupacok volnának. Tavaszt imitáló idő volt, 
amolyan várakozó nap, amikor úgy érzi az ember, ha nem történik 
hamarosan valami, szétrobban. Tőzegfüst tódult a kéményből, hogy 
szétszaggassák az őrs sarka körül bömbölő kisebb szélrohamok. Hamish, 
akárcsak a legtöbb falubeli, télen és nyáron egyaránt begyújtott a 
konyhában, mert a forró vizet a tűzhely mögött lévő bojler szolgáltatta. 

Ismét elkeserítette az az idegekre menő tény, hogy egy gyilkos 
szabadlábon van, neki pedig nem engedik, hogy tegyen valamit az 
ügyben. 

Begyűjtötte a tojásokat a tyúkólból, majd visszament a konyhába. 
Hangosan zörgettek a rendőrőrs ajtaján. 

Hamish a sajtó egyik másnapos munkatársára számítva nyitott ajtót. 
Anderson állt a lépcsőn, szélesen vigyorogva. 
– Velem kell jönnöd, Hamish. 
– Hová? 
– A kastélyba. Blairt félreállították. 
– Gyere be, máris fölkapom az egyenruhámat – mondta az őrmester. 

– Mi történt? 
Anderson utánament a hálószobába. 
– Azt tudod, hogyan hízelgett és hajbókolt Blair az ezredesnek. 
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– Honnan tudnám? – felelte Hamish. – Csak tőled hallottam, hogy 
csúszómászó lett. 

– Szóval, az ezredesnek szalutált, a vendégekkel pedig nyers volt és 
modortalan. Elmondtam neki, amit tőled hallottam, mire dühbe gurult, és 
fél éjszaka ébren tartott mindenkit. Aztán, mint kiderült, az ezredes 
fölébresztette a rendőrfőnököt, és alaposan lehordta, mire a rendőrfőnök 
fölébresztette, és alaposan lehordta a megyei főnököt Strathbane-ben, 
úgyhogy hajnalra a megyei rendőrfőnök, John Chalmers meg is érkezett, 
és mindenkit kivert az ágyból. Miért kellett Blairnek feltehetően ártatlan 
embereket kitennie kemény vallatásnak? – kérdi. Életbevágóan fontos új 
bizonyítékok miatt – magyarázza Blair. És honnan származnak azok a 
bizonyítékok? Hát a helybéli rendőrtől. Ezt én vetettem közbe. És hol 
található az említett helybéli rendőr? Levették az ügyről. Ezt már Miss 
Priscilla Halburton-Smythe feleli, aki egy szál köntösben jelenik meg, 
majd igencsak pimaszul hozzáfűzi, hogy Hamish Macbeth túlságosan 
intelligens Blair főfelügyelőnek, és ha Chalmers kíváncsi a véleményére, 
Blair azért akarja az említett Macbeth őrmestert távol tartani az említett 
gyilkosságtól, hátha az említett őrmester megoldja az ügyet. Erre a 
főnök: „Hozzák ide Macbethet!” Blairt pedig elküldi a közrendőrökhöz, 
akik még mindig a hangást fésülik át a fegyvertisztító-készlet után. És 
most itt vagyok. 

Hamish nevetett. 
– Szívesen láttam volna Blair ábrázatát. De nem fogja megkeseríteni 

az életedet, miután befejeződik az ügy? 
– Dehogy – felelte Anderson. – Én még Blairnél is nagyobb 

csúszómászó vagyok, és olyan stréber leszek, hogy megfeledkezik az 
egészről. 

– Mindjárt kész vagyok – jegyezte meg a zubbonyát gombolva 
Hamish. 

– Mit szólnál egy kis reggelihez? – hízelkedett Anderson. – Ha 
odaérünk a kastélyba, nem lesz időnk enni. 

Hamish sonkás tojást készített, mellé teát és bucit tett az asztalra. 
Rekordsebességgel befalta a reggelijét, majd türelmetlenül ácsorgott, 
amíg a nyomozó is befejezte az evést. 

Anderson kocsijával mentek, Mackó ott maradt randalírozni a 
kertben. 

– Sikerült azóta többet is kiderítened? – tudakolta Anderson. 
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– Aha, egy csomó mindent. Én mondom neked, Jimmy Anderson, 
kész csoda, hogy már jóval korábban nem tette valaki hidegre Bartlettet. 
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Nyolcadik fejezet 

 
A féktelen vér 

Szintén zsarnok, és már sok büszke trónt 
És királyt döntött romlásba idő 

Előtt. 
SHAKESPEARE: Macbeth3

 
John Chalmers, a megyei rendőrfőnök úgy festett, akár egy idős banki 

alkalmazott. Magas volt, sovány, a haja ősz, vizenyős kék szeme úgy 
fürkészte a világot, mintha a balsors újabb nyűgeire s nyilaira várna. 
Húrszerű ajka fölött kicsi, fekete bajuszt viselt, két füle úgy állt, mint a 
bögre fülei, mintha Isten kifejezetten azért teremtette volna ilyennek, 
hogy megtartsák a keménykalapját. 

Odakint volt, a földeken, épp akkor ért vissza a kastélyhoz, amikor 
Hamish és Anderson megérkezett. 

Az ezredes a dolgozószobáját bocsátotta a rendőrök rendelkezésére. 
Félhomályos, kicsi helység volt, egy olyan férfi holmijával telezsúfolva, 
aki néhány éve elvesztette érdeklődését a sportok iránt. Az egyik 
sarokban poros vadtarisznyák hevertek a vadászatról, lövészetről és 
horgászatról szóló könyvek alatt, egy pár zöld gumicsizmából különböző 
horgászbotok kandikáltak ki. 

Egy üvegtárlóban szokatlanul kitömött róka hevert az oldalán. Úgy 
tűnt, mintha békés álmában lőtték volna le. A megyei rendőrfőnök jó 
néhány pillanatig szomorúan nézte a kitömött állatot, majd levette a 
keménykalapját, leporolgatta a kabátujjával, végül fölakasztotta az egyik 
horgászbotra. 

Az ütött-kopott fa íróasztal mögé telepedett, a szemközt álló székbe 
intette Hamisht, és odaszólt az ajtóban ácsorgó Andersonnak: 

– Menjen le a konyhába, és kérdezze ki újra a személyzetet. 
Meglátjuk, sikerül-e megkedveltetnie magát velük. Az emberek nem 
fognak beszélni, ha felbosszantják őket. – Miután Anderson távozott, a 
rendőrfőnök Macbethhez fordult. – Tehát őrmester, úgy tűnik, az egészet 

 
3 Szabó Lőrinc fordítása. 
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elölről kell kezdenünk. A ház vendégei nagyon feldúltak, azt állítják, 
rosszul bántak velük. Nem tudom, igaz-e, vagy sem, de hamarosan 
kiderítjük. Úgy hallom Andersontól, maga tud egy keveset a 
vendégekről. 

– Már sokkal többet tudok – felelte Hamish. – Elintéztem néhány 
telefonhívást, hogy kiderítsek ezt-azt a hátterükről. 

– Sok jelentés érkezik a különböző kapitányságokról. Ó, itt van 
Macpherson, ő fogja vezetni gyorsírással a jegyzőkönyvet. Akkor az 
első, aki beleegyezett abba, hogy újra kihallgassuk, Halburton-Smythe 
ezredes. Mivel ő rángatott engem az ügybe, természetesen ég a vágytól, 
hogy a lehető legsegítőkészebb legyen. Maga figyelmesen hallgassa a 
kérdéseimet, és ha van valami, amiről mi nem tudunk, maga pedig igen, 
elvárom, hogy közbelépjen, és föltegye a saját kérdéseit. Húzza ezt a 
széket az ablakhoz, és igyekezzen rendkívül tapintatos lenni. 

Macpherson elment az ezredesért, aki hamarosan nagy garral meg is 
érkezett. Elképedt, amikor meglátta Hamisht, de némi tétovázás után 
leült, és a megyei rendőrfőnök felé fordult. 

Szemlátomást örömmel válaszolt egy sor udvariasan föltett, egyszerű 
kérdésre. Elmondta, hogy a parti jóval tovább tartott, mint tervezték… 
hajnali kettőig. Így aztán senki nem kelt föl, és nem jött le addig, amíg a 
kapitánynak nem kellett volna elindulnia a lápra. Igen, tudott a 
Pomfrettel kötött fogadásról, viszont Bartlett és az arab üzletéről nem. A 
fegyverszobában lévő puskákat a tavalyi vadászszezon óta nem 
használták. Idén augusztusban Bartlett és Pomfret magával hozta a saját 
fegyvereit. 

Hamish némán ült. Kibámult a kastély homlokzati oldalára néző 
ablakon. 

Az ezredes azzal fejezte be, hogy következőnek Henry Withering és a 
lánya szeretne bejönni kihallgatásra, mert aztán egész nap nem lesznek 
itthon. 

Halburton-Smythe távozott, Henry Withering pedig bejött. Kockás 
inge fölött kékesszürke kardigánt viselt és pamutvászon nadrágot. 
Összeszedettnek tűnt, látszott rajta, hogy szeretne segíteni. 

Azt mondta, fogalma sincs, ki akarta eltenni láb alól szegény Petert. 
Persze, nem lehet tagadni, a kapitány rémesen viselkedett a hölgyekkel, 
és bizony föl tudta dühíteni az embereket. 

– Van fegyvere, Mr. Withering? – kérdezte Chalmers. 
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Némi csönd következett, Henry a körmeit vizsgálta. 
– Valahol van egy puskám – mondta végül. – Minden bizonnyal 

otthon a szüleimnél, Sussexben. 
– Ön jó lövész? 
– Sosem voltam valami kiváló – felelte Henry. – Most már 

elmehetek? 
– Még egy pillanat – mondta nyugtatóan Chalmers. – Milyen jól 

ismerte Bartlett kapitányt? 
– Nos, gyakran futottam össze vele. Egy kis időt Londonban töltött, 

mielőtt újra beállt katonának. Az ember ugyanazokkal találkozik a 
partikon meg az effajta helyeken. 

– Parti alatt, feltételezem, társasági összejöveteleket ért. 
– Igen. 
– Nekem úgy tűnik, ön az utóbbi időkig nem járt társasági 

eseményekre. Azt nyilatkozta, hogy megveti ezeket. 
Henry fölnevetett. 
– Rendszerint azt mondom a sajtónak, amit hallani akarnak, de attól 

még eljárok a partikra. 
– Nem nevezném – felelte óvatosan Chalmers – kimondottan 

sajtónak, már amennyire a tömegmédiáról beszélünk. Egészen a 
közelmúltig senki nem hallott önről. De azt hiszem, írt egyszer egy 
cikket a Felszabadult Munkásvilágba. 

– Fiatal korában az ember mond butaságokat. 
– Ez három éve volt. 
– Nézze – mondta megnyerő mosollyal Henry –, attól tartok, egy 

kicsit szélhámos vagyok. Egyszerűen muszáj volt a balos dolgokkal 
egyetértenem, mégpedig egyszerűen azért, mert balosnak kell lenned 
ahhoz, hogy bemutassák a darabjaidat. A nagyszínházaknak csak szemét 
kell. Magának fogalma sincs arról, milyen az, mikor az ember halálra 
dolgozza magát egy darabon, aztán kiderül, hogy senki nem akarja 
bemutatni. 

– Tehát csak annyira ismerte Bartlett kapitányt, mint bárki mást, 
akivel összeakadt a partikon? 

– Teljes mértékben. 
– Másrészt viszont – szólalt meg halkan Hamish Macbeth –, 

óhatatlanul sokszor találkozott a kapitánnyal, amikor együtt laktak abban 
a Sloane Square mellett lévő lakásban. Ez két éve történt. 
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– Nem igazán. – Henry nem nézett Hamishre, továbbra is a megyei 
rendőrfőnökre mosolygott. – Úgy mondanám, használhatta a lakásomat, 
amikor fönt volt Londonban. Én többnyire vidéken tartózkodtam. Mikor 
visszajöttem, rémes rendetlenséget találtam, és rájöttem, hogy az én 
telefonomról hívogatott valakit Amerikában. A bőröndjét a háztömb 
portásánál hagytam, és lecseréltem a zárakat. 

– Mindazonáltal, Mr. Withering – mondta komolyan a rendőrfőnök –, 
a korábbi kihallgatásakor egy szóval sem említette, hogy nagyon is jól 
ismerte Bartlett kapitányt. 

– Nem ismertem – felelte Henry. – Felületes ismeretség volt, ez 
minden. 

Chalmers lassan és gondosan végigvett mindent, amit Henry a 
korábbi vallomásában elmondott, majd udvariasan gratulált közelgő 
házasságához, és kérte, hogy küldje be Miss Halburton-Smythe-t. 

– Maga igencsak szorgos volt, őrmester – jegyezte meg, miután a 
drámaíró elhagyta a szobát. – Hogyan derítette ki, hogy Bartlett nála 
lakott? 

– Egy rokonom a Daily Chronicle-nál dolgozik – felelte Hamish. – Ő 
érdeklődött Bartlett felől a társasági rovat vezetőjénél. A szerkesztőnek 
alighanem olyan a memóriája, akár az elefánté. Írt egyszer egy cikket 
Bartlett kapitányról, amelyben az első bálozók örökös örömének 
nevezte. Úgy tűnik, a londoni báli szezonhoz hozzátartozott egy affér 
Peter Bartlett-tel. Egészen fiatal kora óta fáradhatatlan debütánsvadász 
volt. Vidám élet, összetört szívek és apasági keresetek. 

– Jó megjelenésű volt? 
– Aha. Fess, olyan filmsztárszerű. Gondolom, megkapta már a 

laborjelentést a kezekről levett mintákról. 
– Igen. Mindenki tiszta. Pomfret eredménye miatt idegesek lettünk 

egy kicsit, de kiderült róla, hogy erős dohányos, és ebben az esetben 
gyakran azonos az eredmény. Ha jól értettem, maga fedezte föl, hogy 
nem baleset történt, hanem gyilkosság. 

– Ezt Mr. Blair mondta önnek? 
– Nem, Halburton-Smythe ezredes. Bármennyire nem kedveli Blairt, 

bízik benne, hogy egy olyan tapasztalt ember, mint jómagam, hamarosan 
bebizonyítja: Blairnek volt igaza, maga pedig tévedett. 

Hamish elvigyorodott. 
– És ha én nem lépek közbe, most mindnyájan kellemesen éreznék 
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magukat? 
– Valahogy úgy. 
Priscilla Halburton-Smythe lépett a szobába. Sötétvörös selyemblúzt 

viselt krémszínű rakott szoknyával. Sima, szőke hajának begöndörödött 
a vége. 

John Chalmers rendőrfőnök mosolyogva nyugtázta a látványt. 
Végigment a lánnyal a vallomásán. Minden pontot kipipált. Aztán az 

ablak felé fordulva bizakodón Hamishre pillantott. 
A megyei rendőrfőnökben először támadtak komoly kételyek az 

őrmester intelligenciáját illetően. Hamish ugyanis félmosolyra húzódó 
szájjal s üres tekintettel bámult a semmibe. 

Chalmers a homlokát ráncolta. Abban a pillanatban, amint hallott a 
falusi rendőrről és arról, hogy milyen hozzáértő módon vázolta fel a 
gyilkosság elkövetését, nem pazarolta az időt, tüstént elküldte érte 
Andersont. Blairrel ellentétben a rendőrfőnököt csupán az eredmény 
érdekelte. A tény, hogy ez a tulajdonsága emelte a megyei rendőrfőnöki 
beosztásba, igazán mondhatott volna valamit a főfelügyelőnek. 

Hamisht épp egy vad vízió tartotta fogságban. Olyan világosan látta, 
mint a napot. Henry Witheringet vádolta meg a gyilkossággal, Priscilla 
pedig az ő karjában keresett menedéket. Henry arca eltorzult a gonosz, 
megvető gúnytól… 

– Macbeth! 
Hamish tüstént visszatért a valóságba. 
– Van kérdése? 
Az őrmester kínosan feszengett. 
– Nos, Miss Halburton-Smythe – mondta, és nem nézett a lány tiszta 

tekintetébe. – Mint tudja, jelen voltam a partin, amelynek másnapján a 
gyilkosság történt. Meglep, hogy nem tett említést a vallomásában az 
incidensről, amikor Mrs. Forbes-Grant a kapitányra öntötte az italát. 

Priscilla feszélyezetten elpirult. 
– Meg kell vallani, amikor nőkről volt szó, Peter egy szent türelmét is 

próbára tette. Feltételezem, akkor is valami rossz megjegyzést tett. 
Nekem például azt mondta, hogy az otthonom a legmesterkéltebb, 
legkényelmetlenebb, legegészségtelenebb bűzös odú, és ilyen rémes 
helyen még sosem szállásolták el. Majdnem pofon vágtam. Véleményem 
szerint, első pillantásra úgy lehetett jellemezni őt, mint aki bírja az italt, 
hiszen sosem esett hasra, és nem hányt bele senki cipőjébe. Amikor 
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azonban egy házaspárral volt dolga, a nagyon sármos és vonzó férfiból 
tüstént szókimondó, pimasz alak lett. 

– Ön jól ismerte a mostani látogatása előtt? – tudakolta a 
rendőrfőnök. 

– Ha úgy érti, hogy az áldozatai közé tartoztam-e, a válaszom nem. 
Miként a korábbi vallomásomban elmondtam, vadászszezon idején 
hébe-hóba találkoztam vele mások házában. 

– Ön tud bánni fegyverrel? 
– Puskával? Igen. 
– És jó lövésznek tartja magát, Miss Halburton-Smythe? 
– Dehogy – Priscilla hirtelen Hamishre mosolygott. – Biztosan nem 

vagyok Hamish ligájában. 
– Hamish…? 
– Macbeth őrmester. 
A vizenyős kék szempár kíváncsian fordult a fent említett felé, aki 

összekulcsolta a karját, és a mennyezetet tanulmányozta. 
– Pillanatnyilag ez minden – mondta aztán Priscillához fordulva 

Chalmers. – Tudja, ki lesz a következő? 
– Pruney… úgy értem, Miss Prunella Smythe. Túl akar lenni az 

egészen, hogy lemehessen a faluba vásárolni. 
– Remek! Küldje be, kérem. 
Miután Priscilla távozott, Hamish szólalt meg: 
– Ha nem tévedek, egy pár kesztyűt keresnek. 
– Igen. Nem zárhatjuk ki a vendégeket pusztán azért, mert átmentek a 

laborteszten. Bizonyítékunk van arra, hogy a gyilkos kesztyűt viselt – 
felelte Chalmers. 

Pruney jött be ingatag léptekkel. Leült a rendőrfőnökkel szemben, 
összehúzta magát, és úgy tanulmányozta Minnie egér stílusú cipőjét, 
mintha még sosem látta volna. 

– Miss Smythe… – kezdte a rendőrfőnök. 
Pruney megijedt, retikülje kicsúszott az öléből, s amikor lehajolt, 

hogy fölvegye, vastag szemüvege lecsúszott az orráról, s csattanva 
landolt a padlón. 

Hamish odaugrott segíteni, de a nő elhessentette. A táska teljes 
tartalma kiborult a földre. Volt benne kis gyógyszeres üveg, kulcscsomó, 
nyolc hajtű, régimódi púderkompakt, egy Sivatagi szenvedély című 
regény meg egy csomag gumicukor. 
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– Jól van, jól van… – mondta Hamish, gyöngéden megfogva a 
vénkisasszony kétségbeesetten keresgélő kezét. – Ez itt nem a Gestapo. 
Csak tessék leülni, majd én összeszedem ezeket a holmikat. 

Pruney visszaült a székre, az őrmester pedig gondosan visszapakolta 
az összes cuccot a retikülbe, végül a szemüveget is a nő orrára 
biggyesztette. 

– Mit szólna egy csésze teához? – kérdezte. 
Pruney könnyes szemmel mosolygott rá. 
– Milyen kedves – mondta. – Igazából ez az egész túl sok volt nekem. 

Szegény Bartlett kapitány. Egy ilyen derék ember. Micsoda veszteség! 
Köszönöm, már jól vagyok, nincs szükségem teára. 

Hamish visszatért hát az ablaknál lévő őrhelyére. 
– Újra elolvastam a vallomását, Miss Smythe – kezdte Chalmers. – 

Fölöttébb világos és érthető. Nem látom okát, amiért sokáig itt kéne önt 
tartanom. 

Finoman visszaterelte Pruney-t az ezred lövészversenyéhez, amelyen 
megismerkedett a kapitánnyal, majd szelíden megkérdezte tőle, hogy 
azért jött-e a kastélyba, mert ismét találkozni akart Bartlett-tel. 

– Jaj, dehogy! – kiáltotta Pruney. – Mr. Witheringgel szerettem volna 
megismerkedni. Láttam a darabját Londonban, és csodáltam minden 
egyes szavát. Abban a percben, amint hallottam, hogy Mary… vagyis 
Mrs. Halburton-Smythe vendégül látja, szinte könyörögtem a 
meghívásért. 

– Úgy tűnik, ön az egyetlen, aki jót mond Bartlett kapitányról – 
jegyezte meg a megyei rendőrfőnök. 

– Valóban? – Pruney kerek, intelligens szeme először Chalmersre, 
majd Hamishre tekintett. – Szerintem nagyon is rendes ember. Mr. 
Withering szükségtelenül volt goromba velem, amikor én csak 
kedveskedni akartam, és akkor Bartlett kapitány megvigasztalt. Az a 
förtelmes… Blair… nos… azzal vádolt, hogy viszonyom volt a 
kapitánnyal. Nekem! – tiltakozott hangosan Pruney, ámbár szemlátomást 
örült a „gyanúsításnak”. 

– Ön lenyűgöz engem, Miss Smythe – szólalt meg lágy hangján 
Hamish. – Olyan hölgy, aki csak a legjobbat látja meg az emberekben. 

– Véleményem szerint ez még mindig jobb szemlélet, mint örökösen 
a hibát keresni – felelte Pruney, aki láthatóan kezdte jól érezni magát. 

– Aha. Viszont éppen ezért talán észrevett egy sor hasznos 
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bizonyítékot, de nem ismerte föl, mennyire hasznosak – mondta Hamish. 
– Mi a véleménye például arról a partin történt incidensről, amikor Mrs. 
Forbes-Grant a kapitányra öntötte az italát. 

– Azt gondoltam, biztosan részeg – felelte Pruney. – Mrs. Forbes-
Grant imádja az édességet. Örökösen süteményt és csokoládét majszol, 
amikor pedig alkoholt iszik, azokat a förtelmes italokat fogyasztja, mint 
a rumos kóla vagy mentalikőr, vagy édes pezsgő. És a minap olvastam 
egy igencsak lebilincselő cikket arról, hogy ez a rengeteg cukor 
gyorsabban a véráramba juttatja az alkoholt. Tudják, már nem olyan, 
mint régen. Manapság a nők nagyon sokat isznak a partikon. Tavaly a 
határvidéken vendégeskedtem, és egy korombeli hölgy fölemelte a 
szoknyáját, s a harisnyakötőjét pattogtatta. 

– Hát, ez naggyon érdekes – vetette közbe érdeklődéssel Hamish, de a 
rendőrfőnök türelmetlenül meredt rá. – Azt hittem, már nem viselnek 
harisnyatartót a nők. 

– Pontosan ezt gondoltam én is! – csattant fel Pruney. – De egy igen 
szolgálatkész úr felvilágosított a partin, hogy afféle szemérmetlen 
boltokban lehet kapni. – A vénkisasszony szeme csillogott a vastag üveg 
mögött. – Fölöttébb izgalmasnak találom a férfiak hozzáállását a női 
fehérneműdivat változásához. Épp a múlt héten… 

– Nos… – mondta visszafogottan a rendőrfőnök. – Visszatérve az 
őrmester megjegyzésére, föl tudna idézni valamit abból, amit hallott, és 
érdekesnek ítélt meg? 

Pruney kuncogott, s az arca elé kapta a kezét. 
– Hát, ez majdnem olyan, mint a pletykálkodás a kollégiumi 

hálóteremben – mondta. – Mégis egy gyilkossági kihallgatás. Csak 
egyetlenegy valami volt. Nem tudtam aludni, ezért lementem egy The 
Times-ért, mert szerintem a keresztrejtvényei nagyon jó altatók. Ahogy 
elhaladtam Bartlett kapitány ajtaja előtt, fényt láttam az ajtó alatt – 
Pruney elpirult. – Már majdnem kopogtam, mert arra gondoltam, talán ő 
sem tud aludni, és örülne a társaságnak, amikor nagyon tisztán Mrs. 
Forbes-Grant hangjára lettem figyelmes. Azt mondta: „Az nem lehet! 
Egy szót sem hiszek el ebből. Hogy éppen te…” 

– És mit felelt erre a kapitány? – tudakolta Hamish. 
– Azt nem hallottam. Nagyon vastagok az ajtók – felelte sajnálkozva 

Pruney –, de mondott valamit, mert amolyan férfias motyogást 
hallottam. Aztán észrevettem Miss Bryce-t, a folyosón közeledett felém. 
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Szemtelenül végigmért, mintha hallgatóztam volna, pedig természetesen 
ez eszembe sem jutott, így aztán lementem. Amikor tíz perccel később 
visszajöttem, már nem szűrődött ki fény a kapitány ajtaja alól. 

– Semmi mást nem hallott? – kérdezte a rendőrfelügyelő. 
Pruney összeráncolta a homlokát. 
– Nem – mondta végül. 
– Talán mást is föl tudna idézni – jegyezte meg Hamish. – Olyan 

benyomást keltett bennem, hogy nagyon is jó megfigyelő – Pruney-nak 
szemlátomást hízelgett a dicséret. – Ha bármi eszébe jut, kérem, mondja 
el nekem vagy a rendőrfőnöknek. 

– Természetesen – felelte a retiküljét szorongatva Pruney. – Annak az 
undok embernek, Blairnek, semmit nem mondtam. Pedig nem ostoba, 
pusztán túlságosan ambiciózus. Örülök, hogy elbukott. – Melegen rájuk 
mosolygott, és kirobogott a szobából. 

– Jó volna Mrs. Forbes-Grantet behívni – mondta aztán a 
rendőrfelügyelő. – Lássuk, hátha Macpherson megtalálja nekünk. Abban 
a pillanatban, amint a nő belép, megvádolom, hogy viszonyt folytatott 
Bartlett kapitánnyal. 

– Ezt jó ötletnek tartja? – kérdezte óvatosan Hamish. – Manapság az 
emberek nem szégyenkeznek a hűtlenség miatt. Ha ön kedves és 
rokonszenves vele, talán magától is elmondja. 

A rendőrfelügyelő a papírjaival zörgött, majd jóindulatúan így szólt: 
– Talán igaza van. 
Hamish megkönnyebbülten felsóhajtott. Néha elmorfondírozott azon, 

hogy hány gyilkos szökött meg az igazságszolgáltatás elől a rendőrségen 
folyó hatalmi harcok miatt. 

Veszekedés hallatszott az ajtó másik oldalán. Úgy tűnt, Freddy 
Forbes-Grant mindenképpen jelen akar lenni a felesége kihallgatásán, 
Macpherson azonban határozottan elutasította a kérését. 

A rendőrfőnök már fölemelkedett a székéről, hogy az őrmestere 
segítségére siessen, amikor Macpherson beterelte Verát. 

Ő volt a vendégek közül az egyetlen, aki gyászruhát viselt. Egyszerű, 
fekete kosztümöt vett fel, apró gyöngyökből fűzött nyaklánccal. Sűrű, 
festett szőke haját egyszerűen fésülte, s a kosztüm komoly szabása 
előnyösebbnek mutatta az alakját. 

Noha az álla alatt kissé megereszkedett a bőr, s amolyan 
kiábrándultságról árulkodó ránc húzódott telt szája sarkában, Hamish 
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véleménye szerint még mindig nagyon vonzó asszony volt. Hatalmas, 
kék szeme könyörögve nézett a rendőrfőnökre. 

– Nem hinném, hogy sokkal több mondanivalóm lenne annál, mint 
amit korábban elmondtam – mondta rekedtes hangján. – Maga a 
gyilkosság épp elég rossz anélkül is, hogy minden apró mozzanatát újra 
előráncigálják. 

– Nem fogjuk sokáig feltartani – mondta megnyugtatóan Chalmers. 
Végigvette a nő korábbi tanúvallomását, majd szelíden megjegyezte, 

nem érti, miért nem beszélt arról Mr. Blairnek, hogy a kapitányra öntötte 
az italát. 

– Hazudtam neki – bökte ki kertelés nélkül Vera. – Egyfolytában 
üvöltözött velem, ezért aztán úgy gondoltam, jobb, ha nem mondok 
semmit. 

– Elnézését kérem a strathbane-i rendőrség nevében – mondta 
Chalmers. – Senki nem fog kiabálni önnel. Ön, asszonyom, értékes tanú. 
Tehát, mi váltotta ki azt a jelenetet? 

– Amikor ráöntöttem az italt? 
– Igen. 
Vera beharapta telt alsó ajkát. 
– Nézze – mondta –, pimasz megjegyzést tett a hajamra. Azt mondta, 

lenőtt, és sötét a töve. Fáradt voltam, és kimerült. Nem túl erősek az 
idegeim. Abban a pillanatban, miután leöntöttem az itallal, úgy 
elszégyelltem magam, amiért jelenetet rendeztem, hogy sírva fakadtam, 
és kiszaladtam a szobából. 

– És a kapitány Miss Bryce-ra és Miss Villiersre szintén tett 
megjegyzést? – tudakolta Hamish. 

– Tessék? 
– Csak azért, mert mielőtt az arcába öntötte az italt – mondta Hamish 

–, ön ránézett, és egy csókot dobott neki. A kapitány mondott valamit, 
amitől ön döbbenten nézett. Bartlett akkor megfordult, és 
hangsúlyozottan Miss Bryce-ra és Miss Villiersre pillantott, majd 
sokatmondó pillantással visszafordult önhöz, és kacsintott. Nos, ekkor 
löttyintette a kapitány arcába az italt. 

– Nem tudom, miről beszél! – kiáltotta Vera. Csúnya, piros foltok 
kezdtek fölfelé kúszni a nyakán. 

– Mrs. Forbes-Grant – folytatta lágy hangon Hamish –, mi rendőrök 
vagyunk, nem pedig az erkölcsrendészet. Azt hiszem, könnyedén be 
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lehetne bizonyítani, hogy önnek viszonya volt Bartlett kapitánnyal. Nos, 
ez az ön magánügye. Gyönyörű asszony, nyilván gyakran üldözték a 
férfiak. 

Vera nagyon nyelt, és az elbűvölően rámosolygó Hamishre nézett. 
– Freddy nem tudja – mondta. – Freddy sosem tudhatja meg. 
– És nem is fogja megtudni – felelte Hamish –, hacsak a dolog nincs 

közvetlen kapcsolatban a gyilkossággal. De jó lenne ezt elkerülni. 
Pusztán az a gyanús, hogy nem volt hajlandó beszélni erről. Ezt be kell 
látnia. 

A hosszú csöndben Vera az ölében pihenő kövér kezeit nézte. 
– Rendben van – mondta végül. – Néhány évvel ezelőtt viszonyom 

volt vele. Nem tudtam, hogy itt lesz. Elhitette velem, hogy még mindig 
szerelmes belém. A parti előtti éjszakán meglátogattam őt a szobájában. 
Azt mondta, nem maradhatok egész éjszakára, mert Freddy rájönne. Azt 
hittem, szeret. Hajlandó lettem volna megszökni vele, de a partin… azt 
mondta… nem én voltam az egyetlen nő, aki a szobájában járt. Azt 
feleltem, hazudik, ám akkor Dianára és Jessicára nézett, majd 
visszafordult hozzám, és kacsintott. Abban a percben mindent tudtam… 
Kihasznált, ahogyan korábban is. Dühbe gurultam. Biztosan elment az 
eszem, elvégre nem engedhetném meg magamnak, hogy elhagyjam 
Freddyt. 

A nő szavait követő hosszas csönd után Chalmers szólalt meg: 
– Mióta házasok Mr. Forbes-Granttel? 
– Húsz éve. 
– És ő semmit nem tudott a Bartlett kapitánnyal folytatott 

viszonyáról? 
– Nem, dehogy. Freddy meglehetősen ostoba. Viszont a 

pénzcsináláshoz ért. Az ő kereskedelmi bankja egyike az ország 
legerősebb bankjainak. Többé-kevésbé visszavonult. Ő akart idejönni, itt 
élni és új életet kezdeni. – Az egyszerű élet – mondta harsányan 
fölnevetve Vera –, de telefonon irányítja a bankját. 

– Hol kezdődött a viszonya Bartlett kapitánnyal? – tudakolta Hamish. 
– Londonban. Freddy külföldön volt. Van egy lakásunk 

Knightsbridge-ben. 
– És Bartlett kapitány valaha is fölvetette az ötletet, hogy ön hagyja el 

a férjét? 
– Nem. Egy fából faragtak bennünket. Azelőtt adtam neki pénzt a 
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saját járadékomból. Ez most rémesen hangzik. Peter mindig azt mondta, 
jobban szeretem a pénzt a férfiaknál. 

– És ez igaz? – kérdezte őszinte kíváncsisággal Hamish. 
– Hosszú távon minden férfi jó valamire – felelte Vera. – Nos, 

időnként összeakad az ember valamilyen fickóval, és azt hiszi, újra kitört 
a tavasz. De semmi sem tart örökké… Kivéve a pénzt. 

Chalmers megköszörülte a torkát. 
– Tud bánni lőfegyverrel, Mrs. Forbes-Grant? 
Vera nevetett. 
Hamish arra gondolt, a nő úgy fest, mint aki éppen elhagyja a 

gyóntatószéket. A legrosszabbat már elmondta, most már lazíthat. 
– Nem – felelte a nő –, de ahhoz nem kell gyakorlat, hogy közvetlen 

közelről lyukat lőjön az ember valakibe. Azt meg tudtam volna tenni. 
Chalmers türelmesen végignézte Verával a tanúvallomása hátralévő 

részét. 
– Most Freddyvel kellene beszélnie – mondta Vera, miközben felállt, 

és lesimította a szoknyáját. – Ugye, nem mondja el neki… 
Chalmers megrázta a fejét. 
– Nem, kivéve, ha feltétlenül szükségessé válik. 
– Úgy érti, kivéve, ha egyikünk az elkövető? Ne aggódjék, Freddy 

egy légynek sem tudna ártani. 
Kisétált a szobából, Arpège nehéz illatát hagyva maga után. 
Egy perccel később Freddy Forbes-Grant lépett be a dolgozóba. 
Sokáig tartott megnyugtatni őt annak érdekében, hogy valami 

összefüggő és értelmes dolgot mondjon. Ám amikor végre úgy döntött, 
értelmesen beszél, vajmi kevés hozzáfűznivalója volt ahhoz, amit már 
korábban elmondott. Bartlett kapitány inzultálta a feleségét a 
gyilkosságot megelőző estén, és Vera teljesen kiborult. Nem ő volt az 
egyetlen, akit Bartlett felbosszantott. Nem, mondta Freddy, ő nem hisz a 
véres sportokban, és nem használt fegyvert soha. Mondhatni, 
meghívatták magukat Halburton-Smythe-ékhez, amikor hallottak Henry 
Witheringről. Ő és a felesége is látták a darabot Londonban, és nagyon 
klassz előadásnak tartották. Ő személyesen írt a miniszternek, és 
bepanaszolta Blairt zaklatásért, és ismét panaszt fog emelni, amennyiben 
Chalmers nem lesz gondosabb és udvariasabb. Ő, Freddy Forbes-Grant 
egyébként is alacsonyabb szintű életformának tartja a rendőrökét. 

– Tud a felesége viszonyáról – jelentette ki Hamish, miután Freddy 
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nagy robajjal kicsattogott. 
– Ezt honnan veszi? – kérdezte Chalmers. 
– Ez egy naggyon is megfélemlített ember – felelte Hamish. – Retteg 

valamitől. Idáig éreztem, hogy verítékezik a félelemtől. A mérges, 
hepciáskodó, fellengzős emberek általában meg vannak félemlítve. 

– Mint amilyen Halburton-Smythe ezredes? 
– Á, dehogy. Az az ember ellenszenvesnek született. 
Macpherson, aki újabb áldozat keresésére indult, azzal tért vissza, 

hogy délutánig senki nem áll rendelkezésére. Vagy elmentek valahova, 
vagy pedig a személyzettel küldtek üzenetet, miszerint ne zavarják őket. 
Dr. Brodie éppen fölkereste Sir Humphrey Throgmortont, akinek 
nyugtatóra volt szüksége. 

Chalmers most Hamish-hez fordult. 
– Ebben az esetben akár el is mondhatja nekem, mit derített ki a 

többiekről. 
Hamish egy kis jegyzetfüzetet emelt ki a zubbonya zsebéből. 
– Bartlett kapitánynak – mondta – négy évvel ezelőtt viszonya volt 

Jessica Villiersszel. Aztán találkozott a barátnőjével, Dianával, és dobta 
Jessicát. Diana Bryce-nek két álló hétig hivatalosan a vőlegénye is volt, 
mielőtt faképnél hagyta a lányt. A Helmsdale házaspárnak is alapos oka 
van gyűlölni a kapitányt. Néhány másik katonatiszttel együtt jelent meg 
egy bálon, melyet az otthonukban rendeztek Dornoch közelében. A 
tisztek berúgtak, és szétverték a házat. Bartlett bajuszt festett Helmsdale 
egyik ősének a portréjára, amelyet mellesleg Joshua Reynolds festett. A 
kapitány nem volt hajlandó semmiféle kárt kifizetni. Részegen ment el 
lefeküdni, kezében égő cigarettával, és lángra lobbantotta a hálószobáját. 
Az ittasak szokásos szerencséjével kiugrott az ablakon a pázsitra, ahol 
tüstént elaludt, anélkül, hogy bárkit is figyelmeztetett volna. A tűz 
szétterjedt, majdnem a teljes vendégszárny leégett. Mindazonáltal nem 
lett belőle rendőrségi ügy, mert Helmsdale érthetetlen okból nem volt 
hajlandó följelentést tenni. Később arról szólt a vidéki fáma, hogy 
Helmsdale rálőtt a kapitányra, de elvétette. Bartlett kijelentette, 
amennyiben Helmsdale följelenti őt, akkor ő beperli gyilkossági 
kísérletért. Na, ez volt az a pont, amikor Lady Helmsdale magánkívül a 
haragtól bevert egyet a kapitánynak és eltörte az állát. 

– Ejha! – nevetett Chalmers. – Csak azt ne mondja, hogy Sir 
Humphrey-nak is oka volt megölnie a kapitányt! 
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– Lehetett volna, ugyanis az öreg fanatikus porcelángyűjtő. 
Valamikor régebben vendégei voltak uzsonnára, akik magukkal hozták a 
náluk vendégeskedő Peter Bartlett kapitányt. A szegény öregfiú egy 
fölöttébb ritka készletben hozatta be a teát, és egyfolytában a porcelán 
értékével és szépségével büszkélkedett. Bartlett kapitány pedig a 
kandallóba dobta, és összetörte a csészéjét meg a csésze alját. Ezzel 
tönkre is tette a készletet. 

Chalmers sokáig a gondolataiba mélyedve ült, aztán így szólt: 
– Igen csak érdekes, hogy olyan sok ember gyűlt össze egy fedél alatt, 

akik okkal gyűlölték Bartlettet. 
– A Brit-szigetek tele vannak olyanokkal, akiknek jóval több okuk 

lett volna eltenni láb alól Bartlettet, mint bárkinek az itt vendégeskedők 
közül – felelte Hamish. – Mindenütt körülérdeklődtem, ezt most csak 
azért mondom, hogy ne lepődjön meg, amikor majd megkapja a 
telefonszámlámat. Ha fölvetődik bennünk, hogy a gyilkosságot valaki a 
kastélyon kívülről követte el, akkor rettenetes munkánk lesz. Londonban 
volt egy kislány, aki megölte magát. Túladagolta a gyógyszert, miután a 
kapitány dobta. Aztán ott van az a rengeteg férj is, akik azzal 
fenyegetőztek, hogy megölik. 

– De honnan volt ekkora állóképessége? – tűnődött hangosan 
álmélkodva Chalmers. – Nézze csak meg a Verától szerzett bizonyítékot: 
három nő egy éjszaka alatt. 

– Állítólag azok közé tartozott, akiknek négy óra alvás elegendő – 
felelte Hamish –, és Bartlett kapitányt mindig is amolyan Don Juannak 
ismerték. Hát, igazságtalan világban élünk, ha belegondol. Amennyiben 
ez a férfi nő lett volna, akkor biztosan szajhának nevezik. 

– Térjünk vissza Jeremy Pomfretre – mondta a papírjait tologatva 
Chalmers. – Róla kiásott valamit? 

– Semmi rosszat – felelte Hamish. – Gazdag, birtoka van Perthshire-
ben, időnként a különböző vadászatokon találkozott Bartlett-tel. Sosem 
volt a kapitány barátja. Biztosra vette, hogy Bartlett megpróbálja elcsalni 
a fogadást. Amikor a gyilkosság reggelén összefutottam vele, szörnyen 
másnapos volt, de az is elképzelhető, hogy az én kedvemért játszotta 
meg. Föl akart kérni bírónak a vadászatra, de elutasítottam, és közöltem 
vele, hogy az ezredes alighanem személyes sértésnek venné. 
Mindazonáltal elképzelhető, hogy csak ködösített, amikor arra kért, 
legyek jelen, hiszen a gyilkosságot, mint tudjuk, jóval korábban követték 
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el. 
– Úgy látom, Blairnek azt mondta, gyűlölte Bartlettet – felelte 

Chalmers. – Azt a magyarázatot adta, hogy Bartlett elcsaklizta a 
fogkeféjét, és azzal sikálta a lábujjait, továbbá a kapitánynak megvolt az 
a gusztustalan szokása, hogy a fürdőkádban borotválkozott. Az ember 
eltűnődik rajta, mit láttak a nők egy ilyen alakban. 

– Ó, furák a nők – felelte Hamish. – Vegyük csak Heather Macdonald 
esetét. Az egyik halász felesége volt. Olyan tisztán tartotta a házukat, 
hogy az már nem emberi. Le kellett venned a csizmádat és kint hagyni a 
ház előtt, ha vendégségbe mentél hozzájuk. Nem engedte a férjét 
odabent dohányozni, és annyira kikeményítette az ingeit, hogy nem is 
tudom, hogyan tudott leülni a hajóban, de tavaly a nő mégiscsak lelépett 
egy cigánnyal a felföldi játékok vurstlijából, ráadásul olyan mocskos 
cigány volt, aki egy évben egyszer, ha fürdik. Én egyáltalán nem hiszem 
– fűzte hozzá Priscillára gondolva Hamish –, hogy a nőkben egyáltalán 
van romantika. 
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Kilencedik fejezet 

 
Az ízlés fergeteges forgandósága 

SAMUEL JOHNSON 
 

Priscilla elhatározta, hogy fölkeresi Mrs. Mackay-t, akinek zöld 
gyógyszeres üvegcséje van, és fáj a lába. Henry készségesen kísérte el a 
lányt. Kiváló ötlet volt harmincmérföldnyi távolságban lenni a Tommel 
kastélytól. 

A rendőrségi kihallgatások dacára Henry nagyszerű hangulatban volt. 
A helyi kisbérlők bizottságának számos képviselője kereste fel őt, és 
formálisan felkérték a díjak átadására a másnap megrendezésre kerülő 
vásáron. Udvariasak voltak és fölöttébb hízelkedők. Henry afféle helyi 
földbirtokosnak érezte magát. 

Miközben Priscilla ügyesen kanyargott a felföldi utakon, a férfi a 
ragyogó, szeles tájat szemlélte, és arra gondolt, nagyszerű ötlet volna 
vásárolnia egy kastélyt. Skócia-szerte kínáltak eladásra kastélyokat. 
Fantasztikus reklám volna. Valahogy szereznie kell magának egy címert. 
Ha eladná a Hercig Hercegnő filmjogait, az egészet az ő kastélyában 
forgathatnák. Bőven van pénze arra, hogy stílusosan berendezze. Aztán, 
miután összeházasodtak, meghívja majd a vasárnapi lapok színes 
mellékleteitől az újságírókat. Igen, egy kastély határozott lehetőség. 

Priscilla gyönyörűnek és boldognak tűnt. Pusztán azzal, hogy 
elszabadultak a halál sötét légköréből, már mindketten úgy érezték 
magukat, akár az iskolások a vakáció kezdetén. 

Mikor egy néptelen útszakaszra értek, Henry szólt a lánynak, állítsa 
meg a kocsit, aztán a karjába vonta őt. Priscilla szenvedélyes volt, és 
készséges is, a férfi pedig egészen megszédült attól, hogy először 
csúsztatta fel kezét a lány szoknyája alá. Ám a kutató kéz nem érte el 
célját. Henry hirtelen viszketést érzett a tarkóján, olyan érzése volt, hogy 
figyelik. 

Elengedte Priscillát, és megfordult. Egy öregember kukucskált be a 
kocsiba Henry oldalán. 

– Mégis, mit képzel, mit művel itt? – üvöltött rá Henry. 
– Erre jártam – felelte reszketeg hangon –, és mondom magamban, 
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ezeknek az embereknek biztos a kormánykerékkel támadt gondjuk. 
Láttam, hogy mindketten motoszkálnak. 

– Mr. McPhee – mondta Priscilla, aki felismerte az öregembert. – 
Egyáltalán nincs semmi gondunk. Köszönöm, hogy aggódott. 

Mr. McPhee elmosolyodott. 
– Semmi baj, egyáltalán semmi baj. Biztosan nem a kuplung romlott 

el? 
– Nem, nem a kuplungom – felelte Priscilla, és kuncogni kezdett. A 

kuncogás még jobban fölhergelte Henryt. 
– Hajts tovább – mondta. 
– Még be sem mutattalak – felelte Priscilla. – Mr. McPhee, ez itt a 

vőlegényem, Henry Withering. Henry, az úr itt Mr. McPhee. 
– Ó, persze, maga az a színműíró, akiről mindenki beszél – mondta az 

öregember. – Nagy dolog is az, ha valaki ért a szavakhoz. Emlékszem, a 
lányom, Elsie kisebbik fia, David bánt jól a szavakkal, amikor iskolába 
járt. 

– Priscilla, hajlandó vagy továbbhajtani, vagy szálljak ki, és menjek 
gyalog? – csattant fel Henry. 

– Viszlát, Mr. McPhee – búcsúzott el udvariasan a lány. – Sajnálom, 
sietnünk kell. Adja át az üdvözletemet a családjának. 

– Hogy a csudába vagy képes ilyen udvariasan viselkedni ezzel a 
mocskos, vén kukkolóval? – mérgelődött Henry, amint elindultak. 

– Ő nem kukkoló – felelte Priscilla. – Rosszul lát. Nagyon öreg, de 
végtelenül kedves és elbűvölő. Ráadásul az unokája, David éppenséggel 
a Glasgow Bulletin színházi tudósítója. Kedvesnek kell lenned az 
emberekkel, miközben fölfelé visz az utad. Még találkozhatsz velük 
akkor is, amikor lefelé vezet. 

– Én már nem tartok fölfelé – jegyezte meg haragosan Henry. – Én 
már beérkeztem. 

Priscilla komor csöndben vezetett, mígnem letértek az útról, és egy 
hangás ösvényen a Mackay család kicsi, fehér tanyaházáig döcögtek, 
amely a domboldalon állt. 

– Légy szíves, légy kedves – figyelmeztette a férfit Priscilla. 
– Az csak természetes – mondta duzzogva Henry, s közben azon 

tűnődött, vajon emlékeztesse-e a lányt arra, hogy az egyik vezető 
londoni újságíró „London legsármosabb férfijának” nevezte. 

Amint odabent voltak a tanyaházban, Henry láthatóan fölélénkült. 
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Mindig kutatott azok után a dolgok után, amelyeket hozzáadhatott a 
szellemességek tárházához, amiből meríthetett a vacsora utáni 
beszélgetéseken. Egyetlen pillantással fölmérte a Mackay ház nappaliját, 
és a rossz ízlés minden egyes darabját elraktározta magában: az 
élénkzöld, rózsaszín százlevelű rózsákkal díszített szőnyeget; a narancs 
és fekete absztrakt mintás tapétát; a förtelmes porcelándíszeket, 
macskákat, kutyákat, szoknyácskát fogó kis lánykákat. A teababa 
krinolint viselt. A kandalló fölött hatalmas porcelán falikép lógott, amely 
rikító piros és sárga házacskát ábrázolt, s amelyen aranyfüst lakkal ez 
állt: A nagyim felföldi otthona. 

Henry igyekezett megnyerni a háziak tetszését. Hírességekről mesélt, 
akikkel találkozott és egzotikus országokról, ahol járt. A beszélgetést 
számos „ez természetesen meg fogja lepni önöket, de…” közbevetéssel 
tarkította, mígnem lassan azon kezdett tűnődni, mondott-e valami 
rosszat. 

Priscilla feltűnően csöndben volt. Az először udvarias és lelkes 
Mackay házaspár kezdett egykedvű képet vágni. 

Henry nem bírta a népszerűtlenséget. Felőlük érdeklődött, és 
udvarias, egy szótagú válaszokat kapott. 

Amikor Priscilla felállt, és közölte, menniük kell, az igazi 
megkönnyebbülés volt. 

Némán hajtottak el, majd Priscilla halkan megkérdezte: 
– Muszáj volt ilyen lekezelően viselkedned, Henry? 
– Nagyon jól viselkedtem – felelte mereven a férfi. – Uramatyám, 

Priscilla, nem volt túl könnyű beszélgetni velük. Olyan ostobák, akár a 
disznószar. 

– Hát, nem azok! Nagyon is intelligens és érzékeny emberek, akik 
rögtön tudták, hogy szerinted a házukban lévő holmi egy fabatkát sem 
ér. Egyfolytában úgy néztél körül, mintha valami rossz vicc volna 
minden. 

– Talán meg kellett volna csodálnom az ízlésüket? Mert ez lesz a 
következő, amit mondani fogsz – gúnyolódott Henry. – Azok a rémes 
dísztárgyak! A szőnyeg és a tapéta egyáltalán nem illett össze. 

– Lakályos a ház – felelte Priscilla. – Nézd, ha te régi, nagyon régi 
holmik között nőttél volna fel, amelyeket generációk óta használnak, te 
is vágynál fényes és új holmikra. Az állami birtokátruházás teljesen 
megváltoztatta az életüket. Először van egy kis pénzük. Csak a 
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kényelemhez szokott emberek találják gyönyörűnek az antik holmikat. 
Mr. Mackay fia a glasgow-i egyetemen szerzett diplomát. Ezek az 
emberek bizony mások, és bizony sokszor tudják, amit gondolsz róluk. 
Egyébként is, mi ez a felhajtás a jó ízlés körül? Mielőtt eljöttünk 
Londonból, a barátaidnál voltunk vacsorázni. Tudod, azoknál az 
ömlengő, meleg srácoknál a Pont Streeten. Minden pompás volt, cordon 
bleu-t készítettek, viszont rikácsoltak, vulgárisak voltak és kicsinyesek. 
És szerintem az, aki vicces hülyeségeket tart a klotyójában már 
mindennek a legalja. 

Henry londoni lakásának a fürdőszobájában enyhén pornografikus, 
Viktória korabeli fényképek lógtak bekeretezve. 

– Nekem te ne prédikálj! – csattant fel Henry. – Mi van a rengeteg 
pazar hamisítvánnyal a te otthonodban? Hamis fegyverzet, hamis 
falburkolat… talán apád is hamis ezredes. 

Priscilla összeszorította az ajkát. Most le büdös kurvázná Henryt, már 
ha nő volna. 

– Most kár is hozzád szólnom – jegyezte meg a férfi. – Nézd, a 
gyilkosság mindannyiunkat kiborított. 

– Engem nem borított ki! – Priscilla dühös hangja betöltötte a kocsit. 
– Olyan országokról beszéltél, ahol jártál, majd gondosan 
elmagyaráztad, hol találhatók a világtérképen. Hát nem kellett volna. 
Amikor Lawrence Olivierről csevegtél, talán a rendes nevén kellett 
volna említened, te viszont úgy emlegetted: „drága Larry”, és csak 
gyanítom, hogy a „drága Maggie”, Margaret hercegnőre vonatkozott, 
mivel a te esetedben aligha lehetett az illető Margaret Thatcher. 
Csodálom, hogy egyáltalán elviseltek az elvtársak. Ők biztosan 
szerették, ha lekezelik őket. Te is afféle mocsadék vagy, aki az etoni 
szodómiáról és verésekről szóló kellemes kis történetekkel bizsergette 
meg a balosokat? 

– Fogd be! – üvöltötte Henry, a lány ugyanis az igazat mondta. 
– Nem, nem fogom be! – vágott vissza Priscilla. – Ez az egész szinte 

olyan, mintha tudatosan elfelejtetted volna, hogyan kell úriemberként 
viselkedni, most pedig, amikor újra belevágtál, már nem emlékszel rá, 
hogyan is kell. Még a késedet és a villádat is úgy fogod, mintha két 
ceruza volna a kezedben. Az olyanok, mint Mackay, és igen, még a vén 
Mr. MacPhee is úriemberek. 

– Mit tudsz te bármiről is, te hideg, elkényeztetett kis kékvérű? – 



 97

üvöltötte Henry. „Ma este nem, Henry” – utánozta a férfi Priscilla 
hangját –, meg a te finom kis fertőtlenített agyad! 

– Mi határozottan nem illünk össze egymással – mondta halkan 
Priscilla. 

– Feszült vagy, és hülyeségeket hordasz össze – mondta békítően 
Henry. – Hát nem jöttem ki jól a Kisbérlő Bizottság embereivel? 
Őszintén, drágám, nagyon népszerű fickó vagyok, vagy már 
elfelejtetted? 

– Az Londonban van – felelte sötéten Priscilla. – Londonban minden 
más. 

Henry vállat vont, és elhallgatott. Priscilla rossz hangulatban van. 
Majd amikor visszaérnek a kastélyba, meggyőzi a lányt. 

Megváltozott az idő. Hatalmas, fekete felhőfoszlányok száguldottak 
az égen kelet felől, arra figyelmeztetve, hogy a Skót-felföldön hamar 
köszönt be az ősz. Kicsi, kiszáradt fák recsegtek s hajladoztak az út 
mentén. A lápon feketén csillogtak a kis tavacskák a hegyek föléjük 
tornyosuló árnyékában. A Két Nővér, a Lochdubh fölötti hegyek élesen 
rajzolódtak ki az égbolt előtt. Úgy festettek, mintha fekete 
kartonpapírból vágták volna ki őket. 

Priscilla egyenesen elhajtott a kastély kapui előtt, ahol egy csoport 
újságíró és operatőr vacogott. Mintegy másfél mérfölddel odébb állt meg 
az úton, egy használaton kívüli rönkháznál. 

– Csak egy kis séta – mondta. – A kastélynál fogsz kilyukadni. 
– És te hová mész? 
– Valahová – felelte összeszorított szájjal a lány. 
Henry motyogott valamit az orra alatt, és kiszállt a kocsiból. 
Miután Priscilla elviharzott, megfordult, és visszafelé indult a kastély 

főkapujához. Miért is szalasztaná el egy remek ingyenreklám esélyét? És 
látott egy londoni tévéstábot is, amikor elhajtottak mellettük. Amikor 
odaért, a sajtósok örömmel üdvözölték. 

Hamish ismét a rendőrőrsön tartózkodott Lochdubh-ban. Chalmers 
rendőrfelügyelő a Hotel Lochdubh-ban szállt meg. Blairt, Andersont és 
McNabet átköltöztették a kikötő végén lévő panzióba. 

Az őrmestert két amerikai turista zavarta meg esti teendőinek végzése 
közben, akiknek lemerült az akkumulátora. Hamish bevontatta az autót, 
majd behívta a turistákat teázni. Kellemes házaspár volt Michiganből. 
Hamish, a felföldiek többségéhez hasonlóan, sokkal fesztelenebbül 
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érezte magát amerikaiakkal, mint angolok között. Vagy egy órát 
cseverészett velük jókedvűen, majd azzal engedte útjukra őket, hogy 
másnap reggel keressék föl az autószerelőt, aki kilenckor nyit, valamint 
megígértette velük, hogy találkoznak a kisbérlők vásárán. 

Miközben a vendégek uzsonnáztak, úgy ítélte meg, a konyha 
padlójára ráférne egy alapos sikálás. Az uniformisát elnyűtt ruhákra 
cserélte, fogott egy vödör mosószeres vizet meg egy súrolókefét, és 
nekilátott a munkának. Mackót, aki azt hitte, ez valamiféle játék, 
ügyesen elhárította. 

Hirtelen úgy érezte figyelik, és fölpillantott. Kezdett besötétedni, de 
még nem kapcsolta föl a villanyt a konyhában. Ennek ellenére fölismerte 
az ajtóban ácsorgó, karcsú alakot. 

– Gyere be, Priscilla, épp most fejeztem be. 
– Miért nem teszel le újságpapírt, amíg felszárad a padló? – kérdezte 

a lány –, különben Mackó tönkreteszi a munkádat. 
– Ott látsz egy halommal a széken – mondta Hamish –, add már ide, 

légy szíves. 
– Majd én leterítem helyetted – felelte Priscilla, és fölkapcsolta a 

villanyt. 
Hamish szemrehányón nézett rá, de a lány gyorsan lehajtotta a fejét. 

Sűrű haja előrehullt, és eltakarta az arcát. 
– Éppen vacsorázni készültem – mondta a férfi. – Megkérdezném, 

csatlakozol-e, de feltételezem, már sietsz is vissza a kastélyba 
vacsorázni. 

– Szeretnék maradni – mondta Priscilla, mégpedig rá egyáltalán nem 
jellemző halk hangon. 

– Aha. Jó lesz, ha bemégy az irodába, és fölhívod a szüleidet. Mondd 
meg nekik, hol vagy, különben aggódni fognak. 

– Nem akarom elárulni nekik, hogy itt vagyok – felelte a lány. 
– Jó. Akkor mondd nekik azt, hogy az episzkopális templomba mész, 

megbeszélni a Fehér Elefánt Standdal kapcsolatos dolgokat. Evés után 
úgyis odamegyünk, úgyhogy ez rendben lesz. 

– Jól van – mondta engedékenyen Priscilla. Kiment a konyhába, 
Hamish pedig kíváncsian követte a tekintetével. 

Borús tekintett vetett a két ürühúsos pitére, melyeket hazafelé jövet a 
péknél vásárolt. Aztán elkiáltotta magát: 

– Kimegyek. Egy perc múlva itt vagyok. 
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A hátsó kertbe futott, és egyetlen ugrással a kerítés túloldalára került. 
Bekopogott a szomszédja ajtaján. 

Mrs. Cunningham, a fölöttébb világos bőrű angol hölgy, aki bad and 
breakfast motelt vezetett, nyitotta ki a hátsó ajtót. 

– Vacsoravendéget kaptam – lihegte Hamish –, és csak ürühúsos 
pitém van otthon, és azzal nem kínálhatom meg. 

Mrs. Cunningham összefonta vékony karját sovány mellkasa előtt. 
– Macbeth őrmester – mondta komolyan –, megígérte nekem, hogy 

kitisztítja az eldugult ereszcsatornámat. 
– Holnap – felelte Hamish. – Kora reggel itt leszek a létrámmal. 
– Megígéri? 
– Aha. Isten bizony! 
– Hát, Mrs. Wellington a templomból hozott nekem szarvasragut, 

mert megígértem, segítek neki süteményt és krumplis pitét sütni a 
vásárra. Ki nem állhatom a szarvast. Megkaphatja. 

– Köszönöm – lelkendezett Hamish. 
Hamarosan ismét a konyhájában volt. A fürdőszoba felől folyóvíz 

hangját hallotta. Priscilla úgy döntött, megmossa az arcát, és fölfrissíti a 
sminkjét. 

Hamish a sütőbe tette az ételt, majd kihúzta egy üveg bolgár 
vörösborból a dugót, amelyet az egyik halász vásárolt Ullapoolban egy 
kelet-európai tengerésztől, és átpasszolta Hamishnek. 

Amikor Priscilla megjelent, a férfi azt mondta, menjenek a nappaliba, 
és igyanak egyet, amíg elkészül a vacsora. Hamish úgy érezte, a 
szarvasragut megilleti a vacsora titulus. 

– Van egy kis rövidem – mondta, és előhozta a whiskyt, amellyel 
Andersont akarta megvendégelni. 

– Áttérsz a keményebb italra? – tudakolta Priscilla. – Azt hittem, csak 
sört iszol. 

– Így is van, de mondok én neked valamit, Priscilla… néha történnek 
olyan dolgok, amelyek valamilyen mellbevágó ital után kiáltanak. 

– Igaz – felelte bánatosan Priscilla. – Én is innék valami erőset. 
– És halljam, mi a baj? – kérdezte Hamish, miután mindketten 

leültek. 
– Nem akarok beszélni róla – mondta Priscilla. – Inkább mesélj az 

ügyről. 
– Kemény délutánunk volt. – Hamish kényelmesen hátradőlt a 
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fotelban. – Sir Humphrey a szobájában fogadott minket. Két mondatot 
motyogott, majd elaludt. Aztán Dianával küszködtünk. Hisztériázott és 
zúgolódott. Nem is mondtad nekem, hogy Bartlett menyasszonya volt. 

– Azt hittem, tudod. 
– Most már tudom. De a lány azt mondja, ő tette lapátra Bartlettet, 

nem pedig fordítva. Látták őt, mikor a gyilkosság előtt éjszaka a 
kapitány hálószobája felé igyekezett. Ámbár ő azt állítja, a konyhába 
tartott. Visítva tiltakozott, mondván, ő nem feküdt le Bartlett-tel. Amikor 
pedig közöltük vele, hogy tudjuk, a derék kapitánynak ugyanazon az 
éjszakán megvolt Vera, Jessica, és ő, Diana is, teljesen összetört, és azt 
üvöltötte, hogy Vera tette. Mármint a gyilkosságot. Jessica még nála is 
rosszabb volt. Szerinte Diana tapasztalt lövész. 

– Azt akarod mondani, hogy Peter mind a hármukkal lefeküdt? 
Undorító ez az alak. 

– Lehet, de talán a hölgyek épp annyira gusztustalanok. Na, aztán 
Helmsdale-ék következtek. Nem sikerült elválasztanunk őket. Bartlett 
majdnem porig égette az otthonukat. Helmsdale rálőtt, Lady Helmsdale 
pedig eltörte az állát. Amikor ezt a szemükre vetettük, kijelentették, 
hogy mi hazudunk. Semmi értelmeset nem tudtunk kihúzni belőlük. 
Olyan volt, mintha Lewis Caroll hasonszőrű hőseiből, Tweedledumból 
és Tweedledee-ből próbáltunk volna meg vallomást kicsikarni. 

– Arra nem gondoltál, hogy esetleg valaki a kastélyon kívülről 
követhette el? 

– Elképzelhető, de a zsigereimben valami azt súgja, mégis a Tommel 
kastélyból követte el valaki. Hol jártál ma? 

– Henryvel fölkerestük Mackay-éket. 
– Hogy van Mrs. Mackay lába? 
– Jobban, de meg kell operálni a visszereit. 
– Ha operációra van szüksége, akkor dr. Brodie miért ad neki 

gyógyszert? 
– Azért, mert mindketten tudják, hogy áll a dolog, de Mrs. Mackay fél 

a kórháztól. Régi vágású asszony, és elvárja az orvostól, hogy fölírjon 
neki valamilyen gyógyszert. Nem hinném, hogy abban a zöld 
üvegcsében gyógyszer volna. Inkább színezett víz. 

– Ja, a doki nagyon ellenzi a tablettákat és a kanalas gyógyszereket. 
Meg is lepődtem, amikor Sir Humphrey-nek nyugtatókat adott. 

– Elképzelhető, hogy nem volt más, csak magnéziatej. Dr. Brodie azt 
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mondja, ha az emberek azt hiszik, nyugtatókat szednek, elképesztően 
meg tudnak nyugodni. 

– Bartlett kapitány egyszer összetörte Sir Humphrey valamelyik 
értékes porcelánját. 

– Az szörnyű volt. Az öreg megszállott gyűjtő. 
Még több whiskyt ittak, és aztán kimentek a konyhába vacsorázni. A 

szarvasragu kitűnő volt, és Hamish el sem pirult, amikor Priscilla 
dicsérte a főztjét. Kuncogtak a bolgár bor rémes ízén, majd vacsora után 
átsétáltak az episzkopális parókiára. 

Priscilla olyan sokat ivott, hogy kicsit bizonytalanul állt a lábán, és 
Hamish megfogta a karját. 

Kitisztult az ég. Újabb szeszélyes fordulatot vett az időjárás. A hideg 
szél elcsitult ugyan, mégis haragos kis hullámok nyaldosták a gömbölyű 
tengerparti kavicsokat. 

– Két amerikai turista volt nálam teára – mesélte Hamish. 
– Ó, biztosan a Goldfinger házaspár Michiganből – felelte Priscilla. – 

A Hotel Lochdubh-ban laknak. 
– Hát ezt honnan tudod? 
– Összefutottam a faluban Jessie-vel, amikor hozzád jöttem. Ő beszélt 

róluk. Éppen a szállodába tartott, hátha vethet rájuk egy pillantást. 
– De miért? Semmi furcsa nincs bennük. 
– A nevük, te buta. Azt hiszi, a James Bond-filmből jöttek. 
Priscilla épp időben érkezett a parókiára. Két perce lépett be az ajtón, 

amikor csöngött a telefon. Az apja volt az. A hangja merő aggodalom, és 
azt tudakolta, mikor ér haza. 

– Nem maradok már soká, papa – mondta Priscilla. 
– Jó. Akkor hagyd az autódat a rendőrőrsnél, és kérd meg azt a 

mihaszna zsarut, Macbethet, hogy hozzon haza. Nem szeretem, ha 
egyedül lófrálsz, amikor egy gyilkos szabadlábon van. 

– Tehát elismered végre, hogy gyilkosság volt – mondta Priscilla. 
– Azzal te ne törődj, hogy én mit ismerek el – mondta az apja. – Fél 

órán belül itt légy! 
Priscilla örült a kifogásnak, amivel rövidre zárhatta a látogatását, 

ugyanis nem kedvelte Mrs. Wellingtont. A lelkész felesége 
hatalmaskodó természetű, minden póztól mentes asszony volt, aki 
zsarnokoskodott a férjével. 

Miután búcsút vettek Mrs. Wellingtontól, Priscilla elmondta 
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Hamishnek, hogy haza kell fuvaroznia őt. 
– Amúgy is elvittelek volna – felelte komolyan Hamish –, és 

szeretném, ha kulcsra zárnád a hálószobád ajtaját. 
A lány megborzongott. 
– Milyen fura – elmélkedett hangosan az őrmester, miközben fölfelé 

kaptattak a dombra a kastélyhoz vezető kanyargós úton. – Bartlett 
kapitány szóba elegyedett velem, amikor eljöttem a partiról. Odakint 
cigarettázott a kocsibehajtón. Amolyan balsejtelme volt. Olyasmit 
mondott, hogy történni fog vele valami. És valami csakugyan 
történhetett a partin, ami olyan érzést keltett benne, hogy veszélyben 
van. 

– Bárcsak vége lenne már ennek az egésznek! – sóhajtott Priscilla. 
– Henry vigyázni fog rád – Hamish a szeme sarkából gyors pillantást 

vetett a lányra. 
– Igen – felelte törékeny nevetéssel Priscilla. – Hát nem vagyok 

szerencsés? 
Jóllehet, biztos volt benne, hogy a sajtó képviselői már összepakoltak 

éjszakára, Hamish a kastélyhoz vezető mellékúton hajtott fel. 
Az épület hatalmas, sötét tömege előtt megállt, kiszállt, és kinyitotta 

az ajtót Priscillának. 
– Bejössz? – kérdezte a lány. 
Hamish megrázta a fejét, aztán udvariasan így szólt: 
– Jól éreztem magam az este. Milyen kár, hogy menyasszony vagy, 

mert azt forgattam a fejemben, talán kipróbálnám holnap este azt az új 
szállodát odafent, a craski úton. 

– A Nevető pisztrángot? Nem sok jót hallottam róla, Hamish, de csak 
néhány hete nyitott. Engem akarsz elvinni oda vacsorázni? 

– Igen. Szeretnék ünnepelni egy kicsit a kisbérlők vására után. 
Priscilla megfordult, s a kastély felé nézett. Henryt biztosan érdekelni 

fogja, mi történt vele. Hosszú nap lesz a holnapi. A sajtó biztosan 
megjelenik a vásáron, Henry pedig majd elvárja tőle, hogy pózoljon a 
fotósok előtt. 

– Egy kicsit fura ugyan, de régi barátok vagyunk, Hamish, és igen, 
szeretnék elmenni veled vacsorázni. 

– Enyém a megtiszteltetés – felelte udvariasan a férfi. Mikor a lány 
elfordult tőle, még szigorúan hozzátette: – Légy óvatos, Priscilla! 

A lány zokogni kezdett, s a férfi karjába vetette magát. 
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Hamish félszegen paskolta meg Priscilla hátát. 
– Jól van, jól van. Minden rendben lesz – motyogta. – Hamish 

vigyázni fog rád. 
A lány végül elhúzódott tőle, és megtörölte a szemét. 
– Ne haragudj, Hamish – dünnyögte. – Holnap találkozunk. 
A rendőr addig figyelte őt, amíg el nem tűnt a kastélyban. Nyugodtan 

vezetett egészen a kapuig és ki az útra. Ott aztán teljes hangerővel 
bekapcsolta a szirénát, és egy versenyautó sebességével száguldott 
Lochdubh-ig. 

– A rendőr berúgott – jegyezte meg Mrs. Cunningham, amikor 
kikukucskált a csipkefüggönyén. Két lakója csatlakozott hozzá az 
ablaknál. – Ki látott már ilyet! – mondta az asszony. – Nemcsak a 
szirénát üvölteti teljesen fölöslegesen, hanem még cigánykereket is hány 
a ház sarkától egészen a hátsó ajtóig. 
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Tizedik fejezet 

 
„Egy kisbérlő fia valamikor így definiálta a kisbérlet fogalmát: olyan 

kis földterület, amelyet teljes egészében szabályozások vesznek körül.” 
KATHARINE STEWART 

 
A kisbérlők vásárjának napjára visszatért a nyár. Hamish korán kelt, 

és kitisztította Mrs. Cunningham ereszcsatornáját. A rendőrfőnök 
szakította őt félbe, aki azt tudakolta, miért kapcsolta be Macbeth 
őrmester a járőrautó megkülönböztető hangjelzését. Hamish azt felelte, 
időnként ellenőrzi, mert sosem lehet tudni, mikor lesz rá szükség. Erre 
Chalmers így felelt: 

– Hát, bánjon csínján a piával, fiam. 
Halburton-Smythe-ék valamennyi vendége részt vett a kisbérlők 

vásárán, és Chalmers engedélyt kapott az ezredestől, hogy újra 
átkutassák a kastély valamennyi szobáját. Hamisht arra utasította, 
vegyen részt a vásáron, hátha sikerül bármilyen további értesülést 
kiszedni a vendégekből. 

Az őrmester diplomatikusan nem tett említést arról az ígéretéről, mely 
szerint a járőrautóval fogja a süteményeket és a burgonyás lepényeket 
kiszállítani a vásárra. 

A legfrissebb sütemények elkészítéséhez az iskola konyháját 
használták. Amikor Hamish valamivel kilenc óra után megérkezett, a 
kastélyban vendégeskedőket hiánytalanul ott találta. Még az öreg Sir 
Humphrey Throgmorton is segédkezett, aki teljesen rendbe jött, és tarka 
köténykével a dereka körül egy tálban tésztát dagasztott. 

Lady Helmsdale egy tálka mazsolával pettyezett tésztával közeledett 
Hamishhez. 

– Legyen jó, és keverje ezt addig, amíg én valami mást csinálok – 
dörögte. 

– Meglep, hogy valamennyien ennyire korán itt vannak – jegyezte 
meg a rendőr. – Azt hittem, csak délután jönnek ide. 

– Le kellett foglalni ezeket az embereket – magyarázta Lady 
Helmsdale. – Nem hagyhattam, hogy a kastélyban búslakodjanak, és 
zaklassák őket azok a sajtóhiénák meg a kíváncsi zsaruk, és teletömjék 
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magukat nyugtatóval. Még hogy nyugtató! Ha engem kérdez, egy csomó 
szemét. Anyám idejében egy nagy adag ricinusolaj pontot tett az ostoba 
agyszülemények végére. Minden nap gyilkolnak meg embereket. Nem 
kell épp ezt az egyet annyira komolyan venni. Tény, hogy a világ jobb 
hely lett a nélkül a csirkefogó nélkül. 

– Ugye, nem várja el tőlem, hogy helyeseljem, ha az emberek a 
maguk kezébe veszik a törvénykezést? – felelte Hamish. 

– Miért nem? 
– Mert az anarchia. 
– Lárifári! Bartlett egy csótány volt. Valaki rátaposott. Valaki 

meglehetősen örül. Csak ennyit mondhatok. 
Továbbment, hogy ellenőrizze, mindenki dolgozik-e. Hamish 

meglátta Priscillát és Henryt, akik együtt dolgoztak egy asztalnál a 
sarokban. Szemlátomást jól érezték magukat. Az őrmester arra gondolt, 
talán most békülnek ki egy veszekedés után. Játékosak voltak, rengeteget 
kacagtak. Nagyon is olyan szerelmesek benyomását keltették, akik azt 
akarják megmutatni a világnak, hogy ők csakugyan nagyon boldogok. 
Hamish a féltékenység keserűségét érezte. 

A tállal a kezében Dianához és Jessicához csatlakozott. 
– Sosem tudunk már megszabadulni a zsaruktól? – kérdezte pimaszul 

Diana. 
– Pillanatnyilag nem rendőrködöm – felelte szelíden Hamish. – A 

sütemény tésztáját keverem. 
– Engem nem zavar, ha csatlakozik hozzánk – jegyezte meg Jessica. – 

Dianával ellentétben nekem nem rossz a lelkiismeretem. 
– Elegem van a gonoszkodásodból, Jessica – jegyezte meg Diana. – 

Micsoda barát lett belőled? Féltékeny vagy rám, ezért minden 
lehetőséget megragadsz egy kis szurkapiszkálásra. 

– Mi a csudáért kellene féltékenynek lennem rád? – kérdezte Jessica. 
Diana az ujjain számolta. 
– Én jól nézek ki, te pedig nem. Én vonzom a férfiakat, te nem. Peter 

megőrült értem, téged meg egy viccnek tartott. Azt mondta, majdnem 
olyan volt, mint a vén szőke kancával, amely már nem olyan, mint 
régen. 

Jessica felkapott egy tál tésztát, és Diana képébe vágta. 
– Ugyan, ugyan – szólalt meg remegő hangon Tobias Wellington 

tiszteletes. – Keresztény könyörületesség, lányok. Keresztény 
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könyörületesség! 
– Jaj, tűnjön el, maga vén buzi! – kiáltotta Diana, miközben kaparta le 

arcáról a tésztát. 
Mrs. Wellington félretolta az urát, és erős karjaival mindkét lányt 

kihúzta a konyhából az iskolaudvarra, ahol azután hallani lehetett, 
ahogyan fensőbbséges erővel és energiával lehordja mindkettőt. 

– Bárcsak ne mondogatná egyfolytában ugyanazt! – jegyezte meg a 
Hamish mellett megjelenő Pruney Smythe. – A régi iskolásnapjaimra 
emlékeztet. 

– Mindkét lánynak alaposan kijár – mondta Vera Forbes-Grant, 
akinek frissen sült süteménnyel volt teli a szája. – Ez valami káprázatos! 

– Hagyjál valamit a vásárra is – jegyezte meg Lady Helmsdale. – A 
csokoládés piskóta felét már megetted. 

Diana és Jessica fölöttébb megszelídülve és letörten tért vissza. Most, 
amikor mindkettejüket letámadták, ismét felszínre tört a régi barátság. 

– Rémes vén szatyor – morogta Diana. – Lefogadom, hogy 
tweedbugyit hord. 

– Legszívesebben egy adag patkánymérget kevernék a rohadt 
süteményébe – így Jessica. – Mosakodjunk meg, aztán keressünk egy 
kocsmát. Hála istennek Skóciában nincs időkorlátozás. 

– Goneril és Regan távozik – morogta Sir Humphrey. 
– Istenem, a gonorrhoeáról mondott valaki valamit? – tudakolta Lady 

Helmsdale. 
Sir Humphrey elpirult. 
– Jaj, dehogy, drága hölgyem. Lear király lányaira utaltam. Tudja, 

Shakespeare. 
– Ja, ő! – fintorgott Lady Helmsdale. – Ki nem állhatom a pasast. 

Rémesen unalmas. 
Diana és Jessica távollétében igencsak jókedvű lett a sütéssel 

foglalkozó társaság. Még Freddy Forbes-Grant is, aki a felesége körül 
őgyelgett, hirtelen fölélénkült, és segített a készülődésben. Jeremy 
Pomfret, aki a gyilkosság óta szinte az örökös másnaposság fogságában 
volt, egy pezsgőtablettából készített pohárnyi Alka Seltzert ivott, és 
kezdett ismét egész emberi külsőt ölteni. 

Hamish még azt is megvárta, amíg az első tepsi sütemény elkészül, 
mert abban reménykedett, hogy Priscilla ránéz vagy rámosolyog, vagy 
valamilyen módon a tudtára adja, nem feledkezett meg a 
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vacsorameghívásról. Mrs. Wellington azonban határozottan rászólt, hogy 
menjen odébb. Így aztán elindult süteménnyel, pitével és krumplis 
lepénnyel megtöltött dobozokkal a vásárra, melyet a falu mögötti kicsit 
meredek mezőn tartottak. 

Halburton-Smythe ezredes és a felesége előrement, s már ott voltak. 
Rengeteg szörnyű holmit pakoltak egy asztalra, amely a Fehér Elefánt 
Standot testesítette meg. Ez az egész a vacak holmik cirkulálása volt. Az 
emberek megvették az egyik évben, majd visszaadták a másik évben. 
Kövér kis pónik legeltek a fűben. Apró tulajdonosaik hatalmas lovagló 
ostorokat lengetve bábáskodtak. 

Cigányok állították fel mutatványos bódéikat. Hamish arrafelé 
őgyelgett. 

– Rajtatok lesz a szemem – mondta. – Idén nem állítjuk el az 
irányzékot, nem ragasztjuk le a kókuszdiókat, és nem téglakemény 
dartstáblákat használunk, amelybe képtelenség beleszúrni a nyilat. 

– Nekünk is meg kell élnünk valamiből – panaszkodott az egyik. 
– De állandóan csaltok! – tiltakozott Hamish. – Megszakad a szívem, 

ha látom, hogy a gyerekek elvesztik a zsebpénzüket, és még egy árva 
aranyhalat sem nyernek. – Fölvett egy puskát, és a szeméhez tartotta. – 
Kedvesem – mondta szelíden. – Ez megint el van állítva. Vagy rendbe 
hozod ezeket az irányzékokat, vagy tűnés innen. 

Roma szitkok áradata követte, amikor elballagott. 
A mező túloldalán Mrs. Mackay az éves bemutatójára készülve a 

rokkáját állította fel. 
– Ez a legutolsó alkalom, Hamish – mondta. – Vén csalónak érzem 

magam, hiszen az összes ruhámat a Marks & Spencernél vásárolom. 
– Jó, jó, de a turisták ezt szeretik – felelte Hamish. – Hogy van a 

lába? 
– Jobban. Amíg nem mászkálok túl sokat, nem hasogat. 
– Úgy hallom, királyi látogatásban volt részük. 
– Ó, igen, Miss Halburton-Smythe meg a párja. Hát, az lyukat beszél 

az ember hasába. 
– Jobb lesz visszamennem a következő szállítmányért – mondta 

Hamish. – Miután végeztem a skót egyházéval, a St. Maryből kell 
fölvennem a cuccokat. 

Ahogy a legtöbb felföldi vásáron, a kisbérlőkén is teljes zűrzavar 
uralkodott. Délután kettőig senki nem tudta, hol áll a feje, amikor 
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hirtelen minden a helyére került. Henry Withering a sűrűjében volt, 
gőzerővel vásárolt – báránybőr szőnyeget, kardigánt meg egy sörnyitót 
szarvasagancsból készült fogantyúval. 

Magasan állt a nap a felhőtlen égbolton, s a mezőről, ahol a vásárt 
tartották, nagyszerű kilátás nyílt a tóra. A falu tükröződött a víz sima 
felületén. Meglepett és elragadtatott gyerekek nyertek díjakat a vásártéri 
standoknál. Gyorsan elfogytak a sütemények, burgonyás lepények meg a 
házi lekvárok. 

Priscilla udvariasan beszélt a sajtó képviselőinek a gyilkosságról, a 
küszöbön álló esküvőjéről s a modern női élettel kapcsolatos 
elgondolásairól. Hamish szerint ragyogóan csinálta. A lány egyszerű kék 
pamut ingruhát viselt. Frissnek és üdének látszott. 

Az őrmester azonban nem tudta, hogy Priscilla minden percét utálta 
ennek a felhajtásnak. A reggel jól kezdődött a sok munkával a 
konyhában. Megígérte, hogy kedves lesz az újságírókkal – Henry 
kedvéért –, ám számos, fölöttébb hosszú lélegzetű interjú után közölte a 
férfival, hogy már eleget beszélt. Henry karon fogta őt, majd szó nélkül 
egyenesen a következő interjúra kísérte. Ezúttal egy erősen kifestett arcú 
rovatvezetőhöz, aki bűzlött a whiskytől, és az örökösen haragos 
tekintetével mindig újabb áldozatot keresett, akit szétcincálhat. Rendes 
körülmények között Diana hercegnő ruháinak vagy Károly herceg 
beszédeinek dühös kritizálására specializálódott. A gyengébb tehetséggel 
megáldott újságírónők folyamodnak ehhez a fortélyhoz. Azzal próbálnak 
revansot venni a hírességeken, hogy letorkolják vagy lealázzák őket. 

Két interjú között Henry talált rá időt, és elmondta Priscillának az 
álmát: kastélyt vásárol, és ott látja majd vendégül a trendi chelsea-i 
társaságot, valamint a magazinok és a vasárnapi színes mellékletek 
újságíróit. Priscilla gombócot kezdett érezni a torkában. Már úgy látta 
eljövendő életét, mint kimerítő interjúk sorozatát. Henry furcsának és 
mulatságosnak találta a lochdubh-i közösséget, melynek tagjait 
bemutathatja a londoni barátainak. Priscilla körülnézett a kellemes, 
régimódi jeleneten. A sötétkék hegyeket, a nyugodt tavat, a kisbérlők 
barátságos, ártatlan arcát szemlélte, és úgy érezte, Henry idegent csinál 
belőle a saját közösségében. 

Ám amikor sor került a díjak kiosztására, Henry fantasztikus volt. 
Kedves, vicces, szórakoztató beszédet mondott. Átadta az első díjat – a 
póniversenyét – egy lovaglónadrágot viselő gyereknek. Felkapta a 
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lánykát, és úgy vigyorgott a kamerákba. 
Puszit fog adni neki – gondolta Priscilla, és úgy is lett. 
Henry átadta a legjobb házi dzsem díját, és ragaszkodott hozzá, hogy 

megkóstolja, majd eksztázisban emelte égre a tekintetét. A kisbérlők el 
voltak ragadtatva tőle. Nagyra becsülték a kemény munkát, és Henry 
bizony keményen megdolgozott azért, hogy mindegyik díjazott 
különlegesnek érezze magát. 

– Gondolom, a randinknak annyi – súgta egy szomorkás hang 
Priscilla fülébe. 

A lány megpördült, és felnézett Macbeth őrmester mogyorószínű 
szemébe. 

– Miért? 
Hamish egyik lábáról a másikra állt. 
– Hát, úgy tűnik, remekül kijöttök ketten, és most valahogy furának 

tűnik randira hívni egy másik férfi barátnőjét. 
– Hát igen – felelte komoran Priscilla. 
– Azt hittem, felmész vele a színpadra. 
– Én pedig úgy érzem, hogy egyetlen napra épp eleget voltam már a 

rivaldafényben – felelte a lány –, és ez egyébként is Henry show-ja. 
– Az biztos – mondta elismerően Hamish. – Ha újra megbuknak a 

darabjai, egy vagyont kereshet színészként. 
– Azt kétlem – felelte Priscilla. – A fapofa színészek már kimentek a 

divatból – elvörösödött. – Nem gondoltam komolyan. A hőség teszi. 
– Tehát, nem megyünk este vacsorázni? 
– Azt hiszem, még meg tudom oldani – mondta a lány, de nem nézett 

Hamishre. – Úgy értem, miután férjhez mentem, már nem ugorhatok be 
csak úgy hozzád az őrsre. Majd kitalálok valamit, és hétkor találkozunk 
a rendőrőrsön. 

– Hamish átnézett a lány feje fölött, és fölélénkült a tekintete. A 
tömeg éppen Henry egyik viccén nevetett. Mögöttük Chalmers 
rendőrfőnök keménykalapja tűnt fel, őt pedig Blair, Anderson, McNab 
és hat egyenruhás rendőr követte. 

– Valami történt – jegyezte meg Hamish. 
Chalmers és a többiek keresztülnyomakodtak a tömegen, egészen 

odáig, ahol Freddy Forbes-Grant állt. 
– Bocsáss meg – motyogta Hamish, és máris ugyanabba az irányba 

indult. Épp időben érkezett oda ahhoz, hogy hallja, amint Chalmers 
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halkan így szól: 
– Kérem, szíveskedjék velünk jönni, Mr. Forbes-Grant. 
– Tessék? – kérdezte Freddy. Arca vörös lett a haragtól. – Menjenek 

innen! Tönkreteszik a szórakozásunkat. 
– Nem szeretnénk nyilvános jelenetet rendezni – folytatta Chalmers. – 

Gondoljon a feleségére. 
– Mi ez az egész? – kérdezte Vera. 
Hirtelen csönd támadt. Henry is elhallgatott a színpadon. 
Az öreg Mr. Lewis, aki elnyerte a legjobb tojástökért járó díjat, csak 

tátott szájjal állt ott, kezében a hatalmas zöldséggel. 
– Menjünk – mondta Chalmers, megfogva Freddy karját. 
– Vegye le rólam a kezét! – kiáltotta Freddy, és kiszabadította a 

karját. 
Chalmers fölsóhajtott. 
– Nem hagy számomra más lehetőséget. Frederick Forbes-Grant, 

ezennel letartóztatom a Peter Bartlett kapitány sérelmére elkövetett 
szándékos emberölés vádjával, és figyelmeztetem, hogy bármi, amit 
mond, vagy tesz, bizonyítékként használható fel ön ellen. 

– Maga megőrült! – mondta a bajuszát ráncigálva Freddy. 
Teljes csönd telepedett a sokadalomra. Vera szólalt meg szinte 

suttogva. 
– Ó, nem! Nézze, van valami, amit el kell mondjak önnek… 
– Ugyan, mi értelme? Én tettem – mondta hangosan Freddy. – 

Tegyék föl a bilincseket. 
– Csak jöjjön velünk – felelte Chalmers. 
A rendőrök körülvették Freddyt, és valamennyien az autók felé 

indultak. 
Hamish utolérte Chalmerst. 
– Biztos ebben? – kérdezte. 
– Csaknem biztos vagyok benne. Egy pár vastag kesztyűt találtunk a 

hálószobájában az egyik karosszék oldalába gyömöszölve. Persze 
semmit sem állíthatunk biztosan, amíg a labor nem vizsgálja meg a 
kesztyűket, de nagyon is úgy tűnik, mintha ezeket használták volna a 
gyilkosság elkövetésekor. Olajfoltot találtunk rajtuk. 

– De Blair alaposan átkutatta a szobákat. 
– Ugyan már, Blair! – A rendőrfőnök megvonta a vállát. 
– Talán nem egy lángelme, de amikor rutinmunkáról van szó, nagyon 
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is alapos. Ebben biztos vagyok – mondta Hamish. 
– Arra gondol, valaki más tette oda a kesztyűt? Hiszen Mr. Forbes-

Grant épp az imént ismerte el a gyilkosságot. 
– Aha – Hamish hátralökte a sapkáját, és megvakarta a fejét. – 

Óhajtja, hogy önökkel menjek? 
– Nem látom szükségét. Maga csak maradjon itt, és végezze a dolgát. 

Felhívom, amint meglesz a tanúvallomás, és elmesélem, mit mondott. 
Vera Forbes-Grantet besegítették egy autóba. Azt a kocsit követte, 

amelyik a férjét szállította Strathbane-be. Szemlátomást döbbent volt, 
egyszersmind izgatott. 

Amint a rendőrautók elhajtottak, hirtelen felbolydult a tömeg. 
Újságírók özönlöttek ki a sörsátorból. A kevésbé tapasztaltak a 
kocsikhoz rohantak, az öreg rókák ott maradtak, hogy összegyűjtsék a 
letartóztatás szemtanúinak a beszámolóit. 

Henry hangja hallatszott a hangszóróból. Valamennyiüket meglepte. 
– Azt hiszem, mindazok kedvéért, akik megdolgoztak azért, hogy ez a 

vásár sikeres legyen – mondta –, folytassuk, és ne hagyjuk, hogy ez a 
szörnyű gyilkosság tönkretegye a napunkat. Mi úgysem tehetünk 
semmit. Akkor, Mr. Lewis, kérem, hozza vissza a színpadra azt a csodás 
tojástököt, hogy odaadhassam a díját. Mr. Lewis, mondja el az 
embereknek, hogyan sikerült ilyen óriást termesztenie? 

– Mi történt? – Jessica és Diana jelent meg Priscilla mellett. 
– Csak most érkeztünk – fűzte hozzá Jessica –, és azt hallottuk, hogy 

valakit letartóztattak. 
– Freddyt – felelte Priscilla. – Freddyt tartóztatták le a gyilkosságért. 
A két lány döbbenten nézett össze. Aztán Jessica megkönnyebbülten 

felsóhajtott. 
– Csakis ő lehetett – mondta. – Biztosan rájött, hogy mi volt Vera és 

Peter között. Az a vén szatyor! Vera most mindenütt azzal fog parádézni, 
hogy elmondja, Freddy őmiatta gyilkolt. 

– Én nagyon sajnálom Verát – felelte Priscilla. – Szörnyű sokként érte 
ez az egész. 

– Majd túl lesz rajta – vonta meg a vállát Diana. – Ma este kókadtan 
fog mászkálni a kastélyban. Megpróbál majd mindenkin uralkodni, mint 
valami végzet asszonya, pedig valójában csak egy elhasznált, vén szajha. 

– Rosszul vagyok tőletek – mondta Priscilla, elveszítve szokásos 
nyugalmát. – Ha mama nem mondja, hogy pakoljatok és tűnjetek el, 
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akkor majd én mondom. 
– Szálljál már le a magas lóról! – mondta részeg kuncogással Diana. – 

Egyébként sem maradnánk. Ez a kastélynak nevezett szemétdomb már 
önmagában is elegendő ahhoz, hogy bárki gyilkosságot kövessen el. 
Gyere, Jessica, igyunk egy sört. 

Kart karba öltve elbaktattak. 
Priscilla érezte, hogy kezd megfájdulni a feje. Az egész jelenet 

irreális volt. Zászlók és csíkos árnyékolók lobogtak a ragyogó 
napfényben. A körhintából bömbölt a zene, szinte elnyomta Henry 
hangját. Henry! Ez az egyetlen ragyogás ezen a förtelmes napon, 
gondolta Priscilla, és hirtelen szeretet áradt szét benne a vőlegénye iránt. 
Noha Henry is épp annyira megdöbbent és feszült volt, mint a többiek, 
férfiasan kiállt a vakító napfénybe. Nem siette el a bemutatást, viccelt a 
felföldi táncról, átvette a bírák beszámolóit a dudaversenyről, és 
megnevettette a gyermekeket, amikor eljátszotta, hogy egy duda életre 
kel, és meg akarja fojtani őt. 

Szólok Hamishnek, hogy nem tudok elmenni ma este, gondolta a 
lány, és máris a rendőr hórihorgas alakját kereste, de sehol sem látta 
Hamish Macbethet. 

Az őrmester a sörsátorban ült Dianával és Jessicával. Ők mindig is 
tudták, hogy Freddy volt az. Ezt már előadták neki, ám Diana még 
hozzáfűzte: 

– Ámbár egyszer arra is gondoltam, hátha Priscilla volt az. 
– És mi a csudáért kívánta volna Miss Halburton-Smythe a kapitány 

halálát? – tudakolta Hamish. 
– Priscillában mindig is volt valami hátborzongató – felelte Diana. – 

Ezek az önmegtartóztató szüzek veszélyesek lehetnek. 
– Honnan tudja, hogy szűz? – kérdezte Hamish kíváncsian. 
– Azt látni lehet – csuklott Jessica. – Az a fagyos, „hozzám ne érj 

pillantás” mindig elárulja őket. 
– És miért annyira rémes, ha valaki még szűz a húszas évei elején? 
– Azért, mert bizarr – felelte Diana. – Szerintem Henry rá fog 

ébredni, hogy bármikor megjelenik a hálószoba ajtaja előtt, Priscilla 
sosem engedi őt be. 

– Látom, eltért a gyilkosság témájától – jegyezte meg Hamish. 
– Dehogy. Láttam Priscillát odakint a lápon fegyverrel a kezében, és 

úgy bánik vele, akár egy férfi. 
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– Valóban jó lövő – felelte Hamish –, de semmiképp sem mondható 
profinak. 

– Régóta ismeri őt? – tudakolta ravaszul Diana. 
– Igen. 
– És szerelmes belé – ugratta az őrmestert Jessica. 
– Aha. Az vagyok én és mindenki más is Lochdubh-ban. 

Valamennyien tisztességes és kedves hölgynek ismerjük Miss 
Halburton-Smythe-t. Olyan tulajdonságai vannak, amelyeket a Felföldön 
csodálnak, ahogyan mindenütt másutt is. És ez igencsak jóleső 
változatosság, amikor azokra az ostoba szukákra gondol az ember, 
akikkel néha dolga akad. Szép napot, hölgyek. 

– Ebbe meg mi ütött? – tette föl a költői kérdést Jessica Hamish 
távolodó hátának. 

– Kit izgat? Inkább dugjuk össze a fejünket, és találjuk meg a módját, 
hogy leszállítsuk Verát a magas lóról. No, nem mintha valaha is egy 
fikarcnyit törődött volna a jó öreg Freddyvel… 

Hamish kisétált a sörsátorból. Ahogy a tömeget pásztázta, hirtelen 
olyan érzése támadt, hogy Priscilla keresi őt, mert le akarja mondani az 
esti randevút. Körül se nézett, egyenesen rohant a kocsijához, amilyen 
gyorsan csak tudott. Talán ha elkerüli a lányt, még meggondolhatja 
magát. 

Jeremy Pomfret a Volvójának támaszkodott a parkolóban. 
Cigarettázva, részegen bámészkodott maga körül. Úgy üdvözölte 
Hamisht, mint valami régi barátot. 

– Szörnyű ez a hír Freddyről, igaz? 
– Úgy tűnik, én vagyok az egyetlen, aki sajnálom a fickót – felelte 

Hamish. – Mitől olyan boldog, Mr. Pomfret? 
– Ez az egész ott tornyosult a fejünk fölött. Úgy értem, mindig is 

tudtam, hogy csakis közülünk lehet valaki az elkövető. Blair szerint én 
voltam az első számú gyanúsított a fogadás miatt. Jó tudni, hogy most 
már mindnyájan hazamehetünk, és elfelejthetjük ezt az egészet. 

– Szerintem nem ő tette – mondta hirtelen Hamish. 
– Nahát, már csak az hiányzik, hogy mindenkinek efféléket mondjon! 

– kiáltott fel Jeremy, és elsápadt. – A rendőrség szerint ő tette, Freddy 
bevallotta, hogy ő volt, tehát minden szépen és végérvényesen kiderült. 

– Véleményem szerint a gyilkos még mindig szabadlábon van. 
– Vigyázzon, legyen óvatos! – mondta Jeremy. – Legyen nagyon 
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óvatos, Macbeth. Halburton-Smythe nem kedveli magát. Blairt már 
bajba keverte a rendőrfőnöknél, márpedig Blair nyomozó. Ő még lehet 
egy kicsit agresszív, de maga pusztán a falusi rendőrőrmester – Jeremy 
általában kellemes arckifejezése gyanakvóvá és ellenségessé változott. 

Hamish megérintette a sapkáját, és megfordult, hogy továbbálljon. 
– Maradjon ki ebből! – kiáltotta utána Jeremy. – Csak maradjon ki 

belőle, hallja? 
Hamish beszállt a kocsijába, és elhajtott a rendőrőrse. Priscilla autója 

még mindig a ház előtt parkolt. Nyilván a szülei hozták le a faluba ma 
reggel. 

Bement az irodájába, leült az asztalához, és Strathbane-be telefonált. 
A főkapitányságon közölték vele, hogy Chalmers elfoglalt, nem tud a 
telefonhoz jönni. 

Hamish sóhajtott, és elővette a jegyzetfüzetét, amelybe fura 
információtöredékeket jegyzett föl a Halburton-Smythe család 
vendégeiről. Újra meg újra átfutotta a jegyzeteit, majd feltette a lábát az 
asztalra óriási, kincstári cipőjével, és erősen gondolkodott. 

Fél órával később a telefon éles csöngése riasztotta meg. Felkapta a 
kagylót, arra számítva, hogy Chalmers keresi, de csak Mrs. Wellington 
volt, a lelkész neje, s azt kérdezte, segítene-e neki visszavinni a székeket 
meg az asztalokat a parókiára. 

Hamish épp távozóban volt, amikor ismét csörgött a telefon. 
Ám mielőtt fölvette volna a kagylót, olyan érzése támadt, hogy 

Priscilla hívja, és még mindig a vacsorát próbálja lemondani. 
Fejére csapta a sapkáját, és elhagyta az őrsöt. Hadd csöngjön a 

telefon. 
– Hol voltál? – kérdezte Henry Withering, amikor Priscilla odament 

hozzá. 
– Csak lementem az útra a telefonfülkébe, hogy fölhívjak valakit a 

faluban – felelte a lány. – Megígértem valakinek, hogy fölkeresem ma 
este, és csak meg akartam mondani… a nőnek, hogy nem tudok elmenni 
hozzá. 

– Gondolom, hogy nem – mondta nevetve Henry. – Hiszen rólam kell 
gondoskodnod. 

– Nem úgy nézel ki, mint aki sok gondoskodást igényel – felelte 
Priscilla. – Csodálatos voltál ma, Henry. A vásár rettenetes lett volna 
nélküled. 
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– Azt hiszem, megtettem, ami tellett tőlem – felelte Henry. – 
Menjünk vissza a kastélyba, és igyunk egy jó, hideg italt. Hol az autód? 

– Lent van a faluban, de a parkolóból bárki elvisz minket odáig. 
– Rendben, csak el kell köszönnöm a kisbérlő bizottság embereitől. 

Egy perc, és csatlakozom hozzád. 
Priscilla megvárta, amíg Henry elmegy, majd jegyzetfüzetet vett ki a 

retiküljéből, és lefirkantott egy üzenetet Hamishnek. Kitépett egy lapot, s 
arra gondolt, hogy majd a rendőrőrsnél bedobja a postaládájába. Megírta 
az üzenetet, majd Henry keresésére indult. A férfi nagy komolyan az 
ezredessel beszélt valamiről. Halburton-Smythe ezredes nevetett, és 
megveregette Henry vállát. 

Papa nagyon elégedett vele, gondolta a lány. A helyes dolgot 
cselekedtem. 

Mrs. Wellington vitte el a rendőrőrsig Henryt és Priscillát. Útközben 
elhaladtak Hamish mellett. A lelkész felesége intett neki, hogy álljon 
meg, de a rendőr vagy nem vette észre őt, vagy úgy tett, mintha nem 
látná. 

– Mi a csudáért van a kocsid a rendőrőrsnél? – kérdezte Henry. 
– Hát nem mondtam neked? Papa felhívott, amikor Mrs. 

Wellingtonnál voltam tegnap este, és azt mondta, kérjem meg Hamisht, 
vigyen haza. 

– Azt hittem, apád nem kedveli őt. 
– Így igaz, de papa aggódott a biztonságom miatt. Csak egy üzenetet 

kell hagynom Hamishnek valami templomi ügyben. – Priscilla belökte a 
kertkaput, és Mackó nyálas üdvözlésben részesítette. 

– Ne maradj el sokáig, drágám – kiáltotta Henry. – Szükségem van 
arra az italra a sajtóértekezlet előtt. 

Priscilla visszafordult, és a kertkapura támaszkodott. 
– Miféle sajtóértekezlet? 
– Ez a nagy hír. Este valamennyien visszajönnek a kastélyba. 

Megkaptam apád engedélyét, hogy sajtókonferenciát tartsak, és az ő 
nevében foglalkozzam a médiával. 

– De papa úgy foglalkozik a médiával, hogy kizárja őket a birtokról – 
felelte Priscilla –, és ez fölöttébb jó ötlet. Egész álló nap, szünet nélkül a 
te nevedben beszéltem, Henry. Kamerák bámultak a képembe, és 
kénytelen voltam kitérni néhány nagyon is személyes kérdés elől. 
Valakit letartóztattak. Verának gondoskodásra lesz szüksége. 
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– Ó, Vera. – Henry vállat vont. – Az a nő a dráma minden egyes 
percét ki fogja élvezni. 

– Verával nincs semmi gond – mondta Priscilla. – Az összes butasága 
dacára igazán szereti Freddyt. Nem tudnád távol tartani a sajtót? 

– Ameddig nem látok egy szerződést a filmjogokra, és nem vagyok 
biztos benne, hogy egy utazótársulat is bemutatja a Hercig hercegnőt, 
nem érzem biztonságban magam – felelte Henry. – Oké, tudom, ez a 
gyilkosság szörnyű. Viszont számomra váratlan nyereség. Ha nincs 
reklám, az rossz reklám. És jó lesz, ha hozzászoksz ehhez. Úgyhogy 
csak gyorsan kézbesítsd azt az üzenetet, és menjünk. 

Priscilla a kezében tartott papírdarabra pillantott. Elsétált a rendőrőrs 
bejáratáig. Meredten nézte a levelesládát, majd felcsapta, és hagyta 
lecsapódni a tetejét. Aztán visszament a kocsihoz, de az üzenet immár 
összegyűrve ott lapult a tenyerében. 

– Mehetünk? – kérdezte Henry. 
– Igen, készen vagyok – felelte közönyösen Priscilla. 
Hamish hatkor ért vissza az őrsre. Bekapcsolta az üzenetrögzítőt. 

Kelta hang énekelt panaszosan Lochnagar hegyeinek szépségeiről. 
Kikapcsolta a készüléket. Egy szép napon óhatatlanul ki kell derítenie, 
hogyan működik. 

Ismét felhívta Strathbane-t. Ezúttal kapcsolták Chalmerst. 
– Teljes beismerést tett – mondta a rendőrfőnök. – Egészen 

fölényesnek tűnt. Azt mondja, tudta, hogy Bartlettnek viszonya volt 
Verával, ezért tette el a kapitányt láb alól. A labor még mindig dolgozik 
a kesztyűn, de minden bizonnyal ezt használták a gyilkosság alkalmával. 

– De nem tudják megállapítani a Freddy kezéről eleve levett mintából 
és a kesztyű belsejéből, hogy csakugyan ő viselte? 

– Fogalmam sincs. Az egyik műszaki azzal az ötlettel állt elő, hogy 
Freddy valójában sebészkesztyűt viselt a bőrkesztyűk alatt. 

– És ehhez mi hozzáfűznivalója volt Mr. Forbes-Grantnek? 
– Azt mondja, nem emlékszik. Meg azt, hogy megkaptuk a 

gyilkosunkat, és miért pocsékoljuk az időnket egy csomó átkozottul 
ostoba kérdésre. 

– És Vera Forbes-Grant… Ő akart valamit mondani magának a 
vásáron. Mi volt az? – tudakolta Hamish. 

– Azt mondja, csak annyit szeretett volna mondani nekünk, hogy a 
férje senkinek sem tudna ártani, de úgy tűnik, már más dallamot fúj. 
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Voltaképp büszke a férjére. Na, gondolta volna róla? 
– Aha. Bizonyos tekintetben – felelte óvatosan Hamish. – Nekem 

ezzel kapcsolatban nem nyugodt a lelkiismeretem. Nem tudom 
elképzelni, hogy Freddy ennyire higgadt lett volna. A gyilkosságot talán 
hirtelen felindulásból is el lehetett követni, csakhogy ezúttal olyasvalaki 
gyilkolt, aki nem veszítette el a fejét, és mindenre gondolt. Nekem egy 
csöppet sem tetszik, hogy ilyen egyértelmű módon kerültek elő ezek a 
kesztyűk. 

– Nagy nyomás alatt állok – mondta Chalmers. – Azt akarom, hogy 
Forbes-Grant legyen a gyilkos. Azt akarom, hogy a főnököm leszálljon 
rólam. Azt akarom, hogy a sajtó is leszálljon rólam. Mi van a hírekben 
mostanság? Miért nem robbantanak a líbiaiak bombát a Harrod’sban, 
vagy valami? Miért nem robban fel egy másik orosz atomreaktor? 

– Ugyan, ugyan – nyugtatgatta őt Hamish. – Igazán semmi értelme 
azt kívánni, hogy a népesség egy része szörnyű halált haljon pusztán 
azért, mert maga besokallt a sajtótól. 

– Holnap mindenki engem fog nyaggatni – sóhajtotta a rendőrfőnök. 
– Visszamegyek a kastélyba, valamennyiükkel újra végigveszem a 
vallomását, és az összes nélkülözhető emberemmel ismét átfésültetem a 
lápot, újabb bizonyítékok után. 

– Ezt már közölte az ezredessel? 
– Ő lesz a következő, akivel beszélek – felelte szomorkásan 

Chalmers. – Reggel kilencre várom magát a Tommel kastélyban. Hol 
találom, ha bármi adódik? 

– A Nevető Pisztrángban. 
– Uramatyám! 
– Új étterem fent, a craski úton. 
– Személy szerint közelébe sem megyek olyan helynek, amelyiknek 

ilyen ostoba neve van. Érezze jól magát! – Chalmers letette a kagylót. 
Hamish rohant fürdeni és átöltözni. Priscilla valószínűleg eljön a 

randevúra. 
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Tizenegyedik fejezet 

 
Noha fenntartom, hogy a XV. században gyakran lehetett sznob 

rómaiak szájából – feltehetően fesztelen stílusban – ezt hallani: „Ma 
este Borgiákkal vacsorázom”, egyetlen római sem mondhatta azt: 

„Tegnap Borgiákkal vacsoráztam.” 
MAX BEERBOHM 

 
– Nem Hamish, nem tarthatod meg Harry bácsi ruháját – mondta 

komolyan Priscilla Halburton-Smythe. 
Hamish bűntudatosan állt előtte a nagybácsi szmokingjának teljes 

pompájában. 
– Akkor leveszem. Rajtad csak pulóver és nadrág van, úgyhogy kicsit 

furán fogok festeni. 
– Ma estére legyen csak rajtad – felelte a lány. – Ebben a zacskóban 

egy pár magas sarkú cipő és egy ruha van. Hátul kellett kimásznom. 
– Gondolom, mindenütt ott hemzsegett a sajtó – jegyezte meg együtt 

érzően Hamish. 
– Ők valamennyien odabent voltak, Henry szórakoztatta őket. Úgy 

érezte, jobb túl lenni az egészen, mintsem a kapunál ostromoljanak meg, 
amikor megpróbálunk kimenni a kastélyból. De én már képtelen voltam 
eléjük állni. Tudod, hogy van ez. Mami még csak meg se próbálta volna 
megérteni, miért akarok házon kívül vacsorázni, így aztán kimásztam 
annak az emeleti kis szobának az ajtaján, amelyet soha nem használ 
senki, és lecsúsztam a tetőről. Senki nem látott meg, még a személyzet 
sem. A kocsimat lent hagytam a mellékutcában. 

– Henry nem fog kiborulni, ha rájön, hogy nem vagy otthon? 
– Dehogy. Majd ugyanúgy fogok visszamászni, ahogyan kijöttem. 

Neki azt mondtam, lefekszem, és amikor eljöttem, kívülről kulcsra 
zártam az ajtómat. Egy perc, és átöltözöm. 

Eltűnt a fürdőszobában, Hamish pedig letelepedett egy székre, és várt. 
Biztosan ilyen az, amikor férjes asszonnyal van viszonya az 

embernek, gondolta. Bárcsak Henry ne is létezne! Bárcsak elmehetnénk 
egy este valahova titkolózás nélkül. 

Priscilla rekordidő alatt került elő. Piros sifonruhát és magas sarkú 
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lakkbőr szandált viselt. 
– Inkább rejtsük el a kocsidat a garázsban, és a rendőrautóval 

menjünk – javasolta Hamish. 
Miközben Priscilla eltüntette az autóját, a férfi kulcsra zárta a 

rendőrőrsöt, majd a járőrautó ajtaját nyitva tartva várta a lányt. Éppen 
betette egyik lábát a kocsiba nagy sifonsuhogás közepette, amikor Mrs. 
Wellington sétált el mellettük. 

– Jó estét – mondta a lelkész felesége. Szeme kocsányon lógott a 
kíváncsiságtól. 

Mielőtt Priscilla megszólalhatott volna, Hamish becsapta a kocsiajtót, 
majd bepattant a vezetőülésre, és dübörögve elhajtottak. 

– Erről ennyit – jegyezte meg a lány. – El fogja mondani papának. 
– Előbb vagy utóbb mindenképpen hallani fog róla – felelte Hamish. 

– Errefelé semmit nem lehet titokban tartani. 
– Tudom, csak azt reméltem, inkább később, mint előbb. 
A Nevető Pisztráng – korábban Kaledóniai Címernek hívták – 

nemrég nyitott meg az új név alatt. Hamish számára az alighanem 
közepes minőségű konyha első jele a parkoló kerítésének támasztott, 
színesre festett számtalan szekérkerék volt. Azoknak az embereknek, 
akiknek bejönnek a festett fakerekek – gondolta sötéten Hamish –, 
gyakran különös elképzeléseik vannak az ételről. 

A kis recepciónál gondterhelt arcú nő jelent meg a csöngetésre, és 
közölte velük, milyen szerencsések, mert akad egy szabad asztal, 
úgyhogy fáradjanak be a bárba, és ott várakozzanak. 

Hamish bekísérte Priscillát a bárba, és két műbőr fotelba telepedtek 
az elektromos műkandalló előtt. 

A gondterhelt arcú nő két hatalmas étlapot nyomott a kezükbe, majd 
sietve távozott. 

– Mit szeretnél inni? – tudakolta Hamish. 
– Camparit szódával. 
– Akkor én is ugyanazt iszom. 
– Még sosem láttalak Camparit inni – jegyezte meg Priscilla. 
– És ez lesz az utolsó alkalom is – felelte Hamish –, de olyan érzésem 

van, hogy ez olyan típusú hely, ahol jobban megbirkóznak vele, ha mind 
a ketten ugyanazt az italt kérjük. 

– Mit gondolsz, idejönnek és kiszolgálnak, vagy neked kell 
odamenned a pulthoz? 
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– Azt hiszem, nekem kell odamennem, és idehoznom az italokat – 
mondta Hamish. 

A szakállas bárpultos éppen a hátradobást mutatta be egy kopaszodó 
úriembernek, aki kétsoros blézert viselt valami valószínűtlen zsabóval. 

A pultos rá se hederített Hamishre, mondta tovább a magáét. 
– Én mondom neked, legalább húsz font súlya volt annak a halnak a 

zsinórom végén, és nagyon is tisztában voltam ezzel. – Éppen ezt 
mondta. 

Beteges külsejű lány lépett be a bárba, a pult mögé ment, babrált 
valamit a kasszával, majd távozott. 

Hamish felsóhajtott. Már találkozott korábban is ezzel a helyzettel. 
Valami titokzatos módon, különböző londoni családok megtudták, hogy 
mikor nyit egy új szálloda, és tömegesen megszállták azt, felajánlva 
szolgálataikat: nagybácsi a bár mögött, mama a recepción, lány és 
nagynéni a konyhában. Rossz modorukkal és még rosszabb ételekkel 
tönkretették a helyet, majd sáskák módjára szálltak le egy újabb felföldi 
hotelre. 

Hamish hátrált egy lépést, aztán átvetődött a pulton, és a csapos 
dühös kiáltásaira rá se bagózva, sikerült kitöltenie két szódás Camparit. 

– Hívom a rendőrséget! – üvöltötte a pultos. 
– Én vagyok a rendőrség – felelte Hamish. – Ha nem viselkedsz 

rendesen, szánok rá időt, és ellenőrzöm az adagolódat, hogy 
meggyőződjek róla, minden mérték megfelel-e a kormányzati 
előírásoknak. 

– Erre igazán nincs szükség – felelte a pultos. – Nem láttam, hogy 
várakozik. Csak kérnie kellett volna. 

– És kint lennék vele a vízből – válaszolta Hamish. – Engedjen ki a 
pultból, ezeket írja a számlámhoz, és fogja be. – Visszavitte az italokat 
Priscillához. 

– Mi lenne, ha inkább elmennénk innen? – mondta a lány. 
– Ugyan, ki fogjuk bírni – felelte Hamish. – Egészségedre! Láttál 

valamit az étlapon? 
– Nem sokat, különös tekintettel arra, ha figyelembe veszed, hogy 

milyen hatalmas. Már ki is olvastam. Első fogás: Rabbie Burns erőleves 
vagy Mária, a skótok királynője serpenyős fésűs kagyló vagy Nevető 
Pisztráng fácánpástétom. 

– Én erőlevest eszem. 
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– Akkor én is megpróbálkozom azzal. Második fogásra: Truite à la 
Flora Macdonald, Poulet Écossais és gall steak. Mi a csuda lehet az a 
gall steak? 

– Hering. 
– De komolyan. 
– Halványlila gőzöm nincs. 
– Az étlapot – olvasta Priscilla – a Wee Touch O’ Scotia Society 

hagyta jóvá. Még sosem hallottam róluk. 
Sápadt arcú pincér keveredett oda hozzájuk. 
– Választottak? – kérdezte. 
– Mi az a gall steak? – tudakolta Hamish. 
– Vesepecsenye szelet, whiskyben flambírozva. 
Hamish a lányra pillantott, aki rábólintott. 
– Jól átsütve – mondta. 
– Nekem is ugyanúgy – mondta Hamish, és előételnek két húslevest 

kérünk. Láthatnám a borlapot? 
– Az étlap hátán – felelte a pincér. 
Hamish megfordította az étlapot. Az összes bor egy Clachan 

Pincészet nevű helyről származott. 
– Francia boruk nincs? – kérdezte Hamish a pincért. 
– Nincs. Az összes skót. 
– Maga glasgow-i? 
– Ja. A szünidőben dolgozom idefent. A Műszaki Főiskolára járok. 
– Hát, akkor kipróbálnánk egy üveggel ebből a finom, gyümölcsös 

Cromarty burgundiból. 
– Maga választotta – közölte a pincér. Elvette tőlük az étlapokat, 

majd elcsoszogott. 
Bekukkantott egy hátsó ajtón, majd egy pillanattal később beintette 

Hamishéket az étterembe, amelynek túlságosan is új festékszaga volt. 
Vacsorázók üldögéltek odabent, többnyire horgászatról folyt a szó. 

Valami szürke katyvaszt tettek le eléjük leves gyanánt, két fél 
zsemlével. 

– Csak hogy eltereljem erről a figyelmemet – szólalt meg Hamish –, 
hogy van Vera Forbes-Grant? 

– Közvetlenül azelőtt jött vissza, mielőtt eljöttem, és mami 
foglalkozott vele. Vera szörnyen büszke Freddyre. Még arra is hajlandó 
volt, hogy találkozzon az újságírókkal, Henry azonban… nos, Henry úgy 
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gondolta, az lesz a legjobb, ha egyedül beszél velük. 
– Vagy úgy – motyogta a levesestálja fölé hajolva Hamish. 
Priscilla elpirult. 
– Na, nem arról van szó, mintha Henry kisajátítaná magának a sajtót, 

hanem arra gondolt, hátha Vera kikotyogna valamit, amit nem kellene, 
és nem segítene Freddynek az esküdtszéki tárgyaláson. 

– Mikorra tervezitek az esküvőt? 
– Nem tudom – felelte szerencsétlenül a lány. – Gondolom, ezt majd 

mami fogja megszervezni. 
– Végeztek? – kérdezte Hamish mellett a pincér. 
– Aha – Hamish felsóhajtott. – Az enyémet elviheti. 
– Az enyémet is – mondta a lány. 
– Ki kóstolja meg először a bort? – tudakolta Hamish. 
– Úgy látom, nincs bátorsága veled megkóstoltatni – felelte Priscilla. 

– Igyunk mindketten egyszerre. Pohárköszöntő! Ne legyen több 
gyilkosság! 

– Ne legyen több gyilkosság! – visszhangozta a poharát fölemelve 
Hamish. 

Priscilla beleivott az italba, és összeráncolta az orrát. 
– Egy kicsit a terpentinre hasonlít az íze. 
– Remélem, a steak jó lesz. Nemigen lehet elrontani egy 

vesepecsenyét. Meglepett, hogy te is jól átsütve kérted a tiédet. Azt 
hittem, manapság mindenki félig sülten eszi. 

– Már nem. 
A pincér két tányért tett eléjük, mindegyiken hússzelet volt, valamint 

zöldség. 
– Az árakat figyelembe véve, azt hinné az ember, hogy legalább 

külön tányéron hozzák ki a zöldséget. 
Priscilla a steakjébe süllyesztette bele a kését. Vér ömlött a tányérra. 
– Jöjjön csak, haver! – kiáltotta Hamish. A pincér odacsoszogott. – 

Jól átsütve kértük – tiltakozott –, ezek viszont nyersek. 
– Ja, hát a gall steaket így sütik. 
– És milyennek kell lennie? 
A pincér a teljes 160 centije magasságában kihúzta magát, 

kidüllesztette a mellét, és szavalni kezdett: 
– Beteszik a serpenyőbe, ráöntik a whiskyt, aztán flambírozzák. 
– De nem kéne egy kicsit megsütni, mielőtt lángra gyújtja? – 
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tiltakozott Hamish. – Vigye el ezeket, és süssék meg rendesen. 
– De ön gall steaket rendelt, és azt is kapott – felelte a pincér. 
– Olyan nem létezik, hogy gall steak – vitatkozott elkeseredetten 

Hamish. – Ez a maga túlhevített agyának a koholmánya. 
Hamish fogta mindkét tányért, és hosszú léptekkel kiment a 

konyhába. 
– Ezt meg miért csinálja – jegyezte meg rosszkedvűen a pincér. 
A pultos, a szakács, a recepciós meg a könyvelő, valamint egy 

szobalány egy asztal körül ültek a konyhában, és halat meg sült krumplit 
ettek. Valamennyien meglepően hasonlítottak egymásra. 

Hamish egyetlen pillantást vetett a beesett cockney ábrázatokra, majd 
egyenesen a tűzhely felé indult. 

– Meg ne kérdezzék, mit csinálok – szólt hátra a válla fölött. – Ha 
még egy szót hallok a gall steakről, még megfeledkezem magamról, és 
megmondom, mit csináljanak velük. 

– Rendőr – morogta komoran a pultos. 
Az asztal körül ülők egykedvűen bámultak, miközben Hamish vajat 

olvasztott fel egy serpenyőben, és nekiállt a steaksütésnek. 
– Csak egyetek, mintha itt sem volna – mondta a pultos. 
– Hát ez meg mi? – mutatott Hamish egy állványra, amelyen jófajta 

francia vörösborok sorakoztak. 
– Azokat a különleges vendégeknek tartjuk – felelte a szakács. 
Hamish fenyegető csöndben fejezte be a hússütést. Aztán visszatette a 

tányérra a szeleteket, a hóna alá csapott egy üveg bordóit, és visszament 
az étterembe. 

– Jobban jártunk volna, ha te főzöl valamit az őrsön – mondta 
Priscillának. – Felkavarodik a gyomrom, ahogy a Skót Turistahivatal 
örökösen azon panaszkodik, hogy egyre kevesebb a turista errefelé. Ha 
ellenőriznék az efféle helyeket, talán elérhetnék, hogy visszajöjjenek. 

– Sose törődj ezzel, Hamish. Most már nagyon finom a hús, és jó bort 
is hoztál hozzá. 

– Ostoba voltam. Miért is hoztalak ide? Mehettünk volna a Hotel 
Lochdubh-ba. Az egyetlen ok, amiért nem akartam odamenni, az apád. 
Már azelőtt tudta volna, hogy ott vagyunk, mielőtt egyáltalán leülünk 
egy asztalhoz. Úgy gondoltam, ha idejövünk, legalább holnapig nem 
tudja meg. 

– Kész csoda, hogy még nem telefonált ide – felelte Priscilla. – Mrs. 
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Wellington már biztosan szólt neki. 
– Arról viszont gőze sincs, hol vagyunk – hangsúlyozta Hamish. 
A többi vendég távozott, egyedül maradtak az étteremben. 
– Szerinted ki ölte meg Bartlettet? – kérdezte rövid szünet után 

Hamish. – Biztosan gondolkodtál ezen. 
– Voltaképp nem. Biztosra vettem, hogy csakis kívülről lehetett 

valaki. Mami vendégei eléggé ellenszenvesek, azt tudom, mégis… 
– És miért ellenszenvesek? Vagyis miért éppen ezeket a vendégeket 

hívta meg? 
– Egy csomóan erőltették a meghívást, mert találkozni akartak 

Henryvel. Mami egyszerűen az elsőket hívta meg, és a legerőszakosabb 
kéréseknek tett eleget. Helmsdale-éknek és Sir Humphrey-nak tartoztunk 
egy vendéglátással. Pruney-val minden rendben van. Ami pedig Dianát 
és Jessicát illeti, mami valamilyen hajmeresztő okból a barátnőimnek 
gondolta őket. Jeremyt már egyébként is meghívta. Ez minden. Csak így 
alakult. 

– Milyen volt a Helmsdale házaspár, amikor náluk időztetek? 
– Nem is tudom. A házuk kényelmes, a kaja visszataszító, és a 

vendégek rendszerint önmagukat szórakoztatják. Egy hétig voltunk 
náluk tavaly októberben. Én Londonból utaztam fel. Mindkettőjüket 
gyerekkorom óta ismerem. Lady Helmsdale mindig annyira erős, hangos 
és lehengerlő, hogy sosem gondol rá az ember olyan féltékeny, gyönge 
nőként, vagy ilyesmi. Helmsdale pedig a skót földbirtokos arisztokrácia 
karikatúrája. Szerintem nincs olyan téma, amelyben elmélyedne. 

– Fura, ha belegondolsz – jegyezte meg Hamish. – Valamikor 
biztosan szerelmesek voltak egymásba. Mármint Helmsdale-ék. 

– Ó, nem hinném – felelte csodálkozva Priscilla. – Az ember mindig 
előnyös házasságot köt. Mármint az ő fajtájuk. A nő Tarrison lány volt, 
tudod a nagy malomipari cég. A férfinak viszont címe volt, és pénz 
kellett neki. Ez így működik. 

– És a te esetedben? Te nem csupán azért mész férjhez, hogy örömet 
okozz a szüleidnek? 

– Ebben nincs semmi különös. Végtére is azért találták ki a báli 
szezont is, hogy a megfelelő pasikkal találkozz. 

– De a „szezon” már a múlté. Többé nem mutatnak be a királynőnek, 
vagy ilyesmi. 

– Nem, az udvari bemutatkozás már régen nem divat. Ezt a szokást 
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azzal próbálták helyettesíteni, hogy az első bálozók egy torta előtt 
pukedliztek a Grosvenor House Hotelben, de ezt elég hamar nagy 
butaságnak ítélték. De azért még mindig folyik a dolog… Talán 
diszkrétebben. A szüleid koktélpartit rendeznek, mintegy bejelentik, 
hogy eladósorban vagy. Aztán bedugnak egy titkárnőképzőbe. Amíg oda 
jársz, egy lerobbant lakáson osztozol egy csomó másik debütánssal. Ám 
ettől még ellátogatsz Ascotba, Henley-be meg Goodwoodba. Az apucik 
és anyucik nagyon is a háttérbe húzódnak, viszont kiszimatolják, hogy 
kinek van pénze, és kinek nincs, meg persze azt is, ki az, aki csak úgy 
tesz, mintha a felső tízezerhez tartozna. 

– Lenyűgöző – mondta Hamish. – Rohamléptekkel közeledünk a XX. 
század vége felé, én pedig tisztességes rendőr létemre kénytelen vagyok 
titokban randevúzni, mintha valami inas volnék a viktoriánus időkben. 

– Ez az egész az én hibám – nyögte szerencsétlenül Priscilla. – Ki 
kellene állnod önmagadért. Papának és maminak én vagyok a mindene, 
és nem bírok csalódást okozni nekik. 

– Mármint azzal, hogy egy olyan fickóval vacsorázol, mint én? 
Szörnyen fiatal vagy még, Priscilla. 

– Ahhoz már elég idős vagyok, hogy tudjam, mit teszek, és tudom, 
hogy nem lett volna szabad titokban eljönnöm vacsorázni veled egy 
vacak étterembe, amikor épp most jegyeztek el. 

– Jó. És miért jöttél el ma este? 
– Mert megfeledkeztem erről – felelte könnyes szemmel a lány. 
– Miért is gyötörlek ezzel? – jegyezte meg szelíden Hamish. – Végül 

is az égvilágon semmi közöm hozzá. Hallottad, mi történt Peter 
Fisherrel? Ő az, aki lement Ullapoolba, hogy kiderítse, disszidálhat-e 
Oroszországba. 

Priscilla megrázta a fejét, Hamish pedig hátradőlt a széken, s egy 
hosszú és végtelenül felföldi történetet adott elő Peter Fisher 
kalandjairól, amíg Priscilla végül elnevette magát. 

Aztán a lány mesélt neki a saját kalandjairól, melyeket 
divatlapszerkesztő asszisztensként élt át. 

Már kezdett besötétedni odakint, és Hamish hirtelen ráébredt: egy 
ideje már csak ők ketten vannak az üres étteremben. 

– Jobb lesz kérnem a számlát – mondta sajnálkozva. Odament a 
falhoz, és megnyomott egy csengőt. 

Kisvártatva megjelent a pincér – mínusz a fehér zakója. 
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– Na, végre hazamennek. 
– Aligha távozhatok, amíg nem fizettem ki a számlát – felelte 

Hamish. 
A pincér hüvelykujjával a konyha felé bökött. 
– Ő aszongya, a ház vendégei voltak. 
– Amennyiben „ő” alatt a pultost érti, aki valószínűleg egyszersmind 

az üzletvezető, akkor azt üzenem neki, hogy történetesen ismerem a 
tulajdonos Belmont Catering vállalatot, és nincs miért még jobban 
átverni őket. Hozza a számlámat. 

A pincér elcsoszogott, végül visszatért a számlával. Hamish 
észrevette, hogy a palack bordóit nem számolták fel, de nem viselt volna 
el több vitát. Fizetett, s miután a pincér távozott, szomorúan pillantott a 
lányra. 

– Bizonyos tekintetben ez búcsú, Priscilla. Mint mondtad, férjes 
asszonyként már nem ugorhatsz be bármikor az őrsre. 

Kinyújtotta a kezét, s Priscilla a férfi tenyerébe csúsztatta az övét. 
Hamish szemébe nézett, s el akarta mondani neki a Henryvel meg az 
eljegyzéssel kapcsolatos összes aggodalmát, mégis úgy érezte, árulás 
volna a vőlegényével szemben, ha egy másik férfival beszélne róla. 

– Elnézést a zavarásért – hallatszott egy gúnyos hang az étterem ajtaja 
felől. 

Hamish úgy ejtette el Priscilla kezét, mintha forró tégla volna, és 
megfordult. 

Anderson állt az ajtóban. 
– Chalmers küldött érted. Újabb gyilkosság történt. 
– Az nem lehet – kapkodott levegő után Priscilla. – Freddy 

megszökött? 
– Nem Freddy volt – zihálta Anderson. – Mr. Forbes-Grant a 

börtönben van Strathbane-ben. A feleségét gyilkolták meg. 
– Vera! – kiáltotta az asztalba kapaszkodva Priscilla. 
– Hogyan? 
– Méreg. Valaki megmérgezte. 
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Tizenkettedik fejezet 

 
Bár ölni nem kell, odacsapni muszáj, 
Hogy életben maradjon ez az ukáz. 

ARTHUR CLOUGH 
 

– Ez napról napra egyre inkább olyan, mint egy kalapácsos horrorfilm 
– morogta Henry Withering. 

Senki nem fűzött ehhez kommentárt. Valamennyien a szalonban 
zsúfolódtak össze, s a rendőrök lépteit hallgatták odafentről, Vera 
szobájából. 

– Honnan tudják, hogy méreg volt? – suttogta Henry fülébe Priscilla. 
– Ne engem kérdezz, de gyanítom, csak rá kell nézni. Ez az egész 

rettenetes, és egy test is lógott a szobában. 
– Egy holttest? – visította Priscilla. 
– Nem igazi. Valaki egy nagyon is élethű babát készített. Még olyan 

bajuszt is ragasztottak rá, mint Freddyé, és fölakasztották Vera ágya fölé. 
Pruney, aki Priscilla megérkezése óta örökösen sírva fakadt, valami 

idegesítő sipákolással ismét sírni kezdett. 
– Menjünk ki – súgta Henry. – Majd értünk küldenek, amikor 

szükségük lesz a vallomásunkra. 
Odakint a kastély előtt szél borzolta a kocsifelhajtót szegélyező 

rododendron bokrokat. Sötét, csipkés szélű felhők száguldottak az égen, 
közöttük ki-kivillant a vékony holdkaréj. 

– Meg kell kérdeznem tőled valamit – mondta Henry. – Tudom, újabb 
gyilkosság történt, és ez sokkolt bennünket meg minden… de mégis, 
hogy képzeled, hogy elmész vacsorázni azzal a zsaruval, mégpedig így 
kiöltözve, tűsarkúban és koktélruhában? 

– Muszáj volt elmennem – felelte Priscilla. – Te ezt nem érted, 
Henry. Megígértem Hamishnek, hogy elmegyek vele vacsorázni, mert 
ő… nos, régi barát, és jól érzem magam vele. Tudom, nem kellett volna. 
Le is akartam mondani, de aztán előálltál ezzel a sajtókonferenciával, és 
azt már képtelen voltam elviselni. Egyszerűen el akartam futni. Mégis, 
hogyan erőltethetsz rá engem folyton a sajtóra, Henry, pusztán azért, 
hogy néhánnyal több szemcsés fotót lássál önmagadról és rólam a 



 128

címlapokon? 
Henry felsóhajtott. 
– Nagyon fiatal vagy még, Priscilla – mondta, tudattalanul Hamish 

szavait visszhangozva. 
Mégis honnan tudhatna a lány a sikertelenség hosszú éveiről, amikor 

tisztában vagy vele, hogy tudsz írni, és látod, amint a kevésbé 
tehetségesekhez pártol a hírnév. Priscilla toleráns derűvel kezelte a 
kommunistákhoz fűződő élményeit, mintha pusztán valamiféle divatos, 
múló szeszélyből érdeklődött volna irántuk. Pedig ők kedvelték, törődtek 
vele, és hittek a munkájában. Henry hirtelen valami vágyakozást érzett a 
régi idők után a huzatos termekben tartott próbák meg a csorba bögrék 
után. Most híres, de hiányzott a kísérleti színházi csoportok 
bajtársiassága és a szenvedélyes lányok néha anyáskodással átszőtt 
önzetlen szerelme. Olyan lányoké, akik készen álltak rá, hogy 
meghaljanak a barikádokon, hogy megváltoztassák a világot. 

Ismét felsóhajtott. Néha nagyon nehéz eldönteni, mi a valóság. A 
kisbérlők vásárán egy ideig biztosnak hitte, hogy végre megtalálta a 
fészkét az életben. Úgy érezte, ide tartozik. Most azonban olyannak tűnt 
az egész, mintha egy Brigadoonhoz hasonló musical színes 
varázslatában lett volna része. 

– Nem kéne már azzal a zsaruval futkosnod, Priscilla – mondta. – Fel 
akarod bontani az eljegyzésünket? 

– Igen. Nem. Nem tudom – felelte szánalmasan a lány. – Mami és 
papa annyira örül. 

– Azt akarod mondani, hogy csak azért lettél a menyasszonyom, mert 
megfelelő partinak gondoltál? Legközelebb majd krinolint viselsz. 

– Nem tudom megmagyarázni, Henry. Most, ebben a pillanatban nem 
tudom, mit gondolok. Ki ölhette meg Verát? 

– Talán önmaga vetett véget az életének. 
– Ez nem valószínű. Tulajdonképpen büszke volt arra, amit állítólag 

Freddy elkövetett. 
– Tehát szerinted nem Freddy ölte meg Bartlett kapitányt? 
– Hát, Hamish szerint nem. 
Henry nagyot sóhajtott. 
– Amíg eldöntöd, hogy felbontod-e az eljegyzésünket, kérlek, tégy 

meg nekem egy szívességet, és ne is említsd annak az embernek a nevét, 
amikor velem beszélsz. 
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– Kora este történt – mondta Chalmers éppen abban a pillanatban, 
amikor Hamishsel megálltak Vera szobájában. A holttestet már elvitték 
Strathbane-be. 

– Feltehetően hét óra körül ment fel a szobájába, és úgy visított, hogy 
majdnem összedőlt a ház. Mindenki felrohant. Vera fulladozott, és az 
ágya fölött lógó babára mutatott. Rárontott a többiekre, azzal vádolta 
őket, hogy mocskos trükköt játszanak vele, majd kiparancsolta őket a 
szobájából, és kulcsra zárta az ajtót. Nyolc óra körül Diana felment a 
szobájába, és útközben elhaladt Vera ajtaja előtt. Azt mondja, 
kaparászást, és fulladozó hangokat hallott. A kérdésemre, hogy miért 
nem hívott segítséget, azt felelte: Vera biztosan csak fel akarta hívni 
magára a figyelmet, legalábbis akkor ezt gondolta. A vendégek és 
Halburton-Smythe-ék most meg vannak győződve arról, hogy Vera 
öngyilkos lett. Szerintem nem erről van szó. Úgy gondolom, nem 
Bartlett kapitány gyilkosát vittük be a strathbane-i börtönbe, mert az 
végzett Verával is, aki a kapitánnyal, mégpedig azért, mert a nő tudott 
valamit. 

– Talán így volt – felelte Hamish. – Vera szerette a pénzt. 
Elképzelhető, hogy megzsarolta a gyilkost. Tudjuk mit evett vagy ivott? 

– Teát és süteményt. A süteményes tálon csak morzsákat találtunk. 
Azokat és a teáskanna alján lévő üledéket is elküldtük elemzésre. 

– Rettentő édesszájú volt – jegyezte meg Hamish. – Ha valaki 
süteményt akart megmérgezni… hát valamennyien odalent voltunk az 
iskola konyhájában. Megszállottan adtuk körbe a tésztás tálakat. 
Mindenki tésztát kevert, és pakolta be a tepsiket a sütőbe. 

– Akkor sürgősen menjünk oda, és vessünk a konyhára egy pillantást. 
Remélem, reggelre hagyták a takarítást. 

Hamish és Chalmers kisétált a rendőrautóhoz. Henry épp akkor jött 
befelé Priscillával. A férfi átkarolta a lány derekát. Priscilla kerülte 
Hamish tekintetét. 

Az iskola igazgatónője nem volt hajlandó ajtót nyitni. Arra 
hivatkozott, hogy biztosan csak álrendőrök, ő már olvasott ilyen 
gonosztevőkről. 

– Én vagyok az, Mrs. Mackenzie – mondta Hamish –, Macbeth! 
Kukucskáljon ki a levelesládán keresztül. 

A levelesláda teteje lassan kinyílt. Chalmers meggyújtotta az 
öngyújtóját, és Hamish arcára világított. 
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Riadt kiáltás, és fémes csattanás hallatszott. 
– Hamish Macbethnek – hallatszott Mrs. Mackenzie reszketeg hangja 

– nincs szmokingja. 
– Mrs. Wellingtonnál van tartalékkulcs – mondta Hamish. 
– Akkor próbálkozzunk a paplakban. 
Mrs. Wellington nagyon bő flanel hálóinget viselt, amikor ajtót 

nyitott. Visszaszaladt, és hatalmas tweedkabátba burkolózva jelent meg 
ismét. Odaadta a kulcsot, de ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje őket. 

Egyetlen pillantás az iskola konyhájára, elárulta Chalmersnek és 
Hamishnek, hogy szerencsések lesznek, ha akárcsak egyetlen 
ujjlenyomatot találnak. Az asztalokat tisztára sikálták, és ragyogtak a 
pultok. 

Hamish kivette a jegyzetfüzetét Harry bácsi szmokingkabátjából, és 
örült, hogy a többi apró-cseprő holmijával együtt beletette, mielőtt 
vacsorázni indult. 

Megnyalta a ceruzája végét, és gondos gyorsírással jegyzetelni 
kezdett, amikor Chalmers arra kérte Mrs. Wellingtont, próbáljon meg 
visszaemlékezni arra, ki hol állt és mit csinált. 

A lelkész felesége azonban az a fajta parancsolgató asszony volt, 
akinek önmagában a parancsolgatás elegendő volt. Odavakkantotta az 
embereknek, hogy csinálják ezt meg azt, majd továbbállt, hogy másokat 
zaklasson, és meg sem nézte, vajon teljesítették-e az utasításait, vagy 
sem. 

Noha egyre inkább benne jártak már az éjszakában, Chalmers 
makacsul sorolta a kérdéseit. Ismét föltámadt a szél, és panaszos hangon 
fütyülte körül az iskola épületét. 

Amikor Chalmers utolsó kérdése is elhangzott, Hamish következett: 
– Megengedi, hogy belenézzek a szekrényekbe, amelyekben a 

tisztítószereket tartják? 
– Szörnyen fáradt vagyok – mondta Mr. Wellington –, és nem látom 

értelmét… Na jó, ott vannak a mosogató alatt. 
Hamish vigyázott Harry bácsi nadrágjára, ezért tiszta zsebkendőt 

húzott elő, leterítette a földre, majd rátérdelt, és bedugta vörös fejét a 
szekrénybe. Aztán hirtelen megmerevedett, úgy, akár egy zsákmányt 
figyelő kutya. 

Kihúzta térde alól a zsebkendőt, és egyik kezére terítve, benyúlt a 
szekrénybe, majd henger alakú papírdobozt vett ki belőle, melynek a 
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címkéjén ez állt: Buggo. Gondosan végigolvasta az összetevők listáját, 
majd felnyitotta a doboz tetejét. 

– Üres – mondta. – Ez csótányirtó. Soha életemben nem hallottam, 
hogy Lochdubh-ban csótányok lennének. 

– Az amerikai hölgy, Mrs. Fitzgerald hagyta itt – mondta Mrs. 
Wellington. – Emlékszik rá, Mr. Macbeth, ő az, aki két évvel ezelőtt a 
Hotel Lochdubh-ban vakációzott, és egy bőröndre való szúnyogirtóval, 
fertőtlenítővel, bolhairtóval és spray-vel érkezett. Ezt a rovarirtóport az 
iskola számára adta Mrs. Mackenzie-nek. 

– És használta? – tudakolta a sarkára ülve Hamish. 
– Nem tudom, őt kérdezze meg. 
– Akkor jöjjön velünk. Mrs. Mackenzie rablóknak gondol minket, 

akik rendőröknek adják ki magukat. 
– Hová akar kilyukadni? – tudakolta Chalmers. 
– Mrs. Forbes-Grant imádta a süteményt – felelte Hamish –, ezt 

mindenki tudta róla. Ma reggel ebben a konyhában is mindent megevett, 
amit csak tudott. Talán valaki egy speciális tepsi tésztát kevert be, 
kifejezetten az ő számára, és olyasmit szórt bele, mint ez a rovarirtó. Az 
ebben a dobozban lévő por, legalábbis, amikor még benne volt, nátrium-
fluoridot tartalmazott. És süteménymorzsákat találtunk a hölgy 
szobájában. 

– Akkor szerezzünk egy dobozt, és vigyünk el mindent – mondta 
nyomatékosan Chalmers –, fertőtlenítőket, tisztítószereket, mindent. 

Mrs. Wellingtonnak sikerült rávennie az igazgatónőt, hogy nyisson 
ajtót. Mrs. Mackenzie pislogva nézte a rovarirtó szert. 

– Úgy emlékszem, az amerikai hölgy adta ezt nekem – mondta. – 
Nem akartam csalódást okozni neki, ezért nem mondtam, hogy mifelénk 
nincsenek csótányok. Csak beraktam a mosogató alá a többi holmi 
mellé. 

– És nem is használta soha? – tudakolta Chalmers. 
– Minek? Nem volt rá okom. 
Chalmers és Macbeth visszaindultak az autókhoz. Magukkal vitték 

egy dobozban az iskola takarítószeres szekrényének a tartalmát. 
– A gyilkos biztosan röhög rajtunk – jegyezte meg keserűen 

Chalmers. – Nem volt neki elég, hogy megmérgezte Vera Forbes-
Grantet… legyen férfi vagy nő az illető, hanem előtte még azt a 
félelmetes babát is fölakasztotta az ágy fölé. 
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– Ugyan már, annak teljesen más oka volt. 
– Ki tehette? 
– Szerintem az a rettentő páros: Jessica és Diana. Fura, de első 

látásra, amolyan tipikus vidéki lányoknak gondoltam őket. Most viszont 
ostobának és gonosznak tartom. Biztosan ők akasztották fel azt a bábut. 

– De miért? A nő a saját szemével látta, amikor gyilkossággal 
vádolták a férjét. 

– Azért, mert Verának viszonya volt Bartlett-tel, és a két lány még 
mindig féltékeny rá. És azért, mert Vera a végletekig kihasználta a férje 
megvádolásának drámáját. Vagy esetleg épp az volt a szándékuk, hogy 
rájöjjünk, ki tréfálta meg olyan durván Verát. Ily módon nem 
gyanúsíthatnánk őket a gyilkossággal. 

Priscilla Halburton-Smythe azt hitte, sosem ér véget ez az éjszaka. 
Egyenként hívták be őket az ezredes dolgozószobájába vallomástételre, 
és mindenki legalább egy órát tartózkodott odabent. Mire Priscillára 
került a sor, már ahhoz is túlságosan kimerült volt, hogy tisztán 
gondolkozzék. Úgy érezte, mintha egy rémálomban élne, ahol arra 
ítélték, hogy ebben a dolgozószobában üljön, és a rendőrség újra meg 
újra fölvegye a vallomását. Hamish még mindig estélyi öltözékben az 
ablak mellett foglalt helyet. Elegáns volt, és távolinak tűnt. Bárcsak a 
megszokott, slampos, régi ruháját vagy az elnyűtt uniformist viselné, 
gondolta a lány. Most nem úgy festett, mint az a Hamish, akit ismer. 

Végre elengedték. Henry a lépcső aljában várt rá. 
– Hogy ment? – kérdezte együtt érzőn. 
– Szokás szerint – felelte keserűn a lány. – Már régi rókának számítok 

a vallomástételben. 
– Hát, én is megtettem az enyémet, és mindjárt pirkad. Feküdjünk le. 
Priscilla óvatos tekintetet vetett a férfira. 
– Nézd, drágám – mondta a férfi –, ez biztosan nem az az éjszaka, 

amikor prűdet kell alakítani. 
– Henry, ebben a pillanatban a szex az utolsó, amin jár az agyam. 

Nem hiszem el, hogy Freddy lőtte le Petert. Szerintem a gyilkos itt van 
közöttünk, legyen férfi vagy nő az illető. Az egyetlen, amivel ma ágyba 
bújok, az a forró vizes palack. 

– Remek – felelte ridegen Henry. – De kezdem azt hinni, hogy ez a 
sületlenség az esküvőnk után is valószínűleg folytatódni fog. Lehet, 
hogy rossz vagy az ágyban. Bizonyos értelemben arra kérsz, hogy 
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látatlanban vásároljam meg az árut. 
Priscilla megmarkolta a lépcsőkorlátot. 
– Talán igazad van – felelte ernyedten. – Én akkor is egyedül megyek 

a szobámba, és kulcsra zárom magam mögött az ajtót. – Megfordult, s 
elindult fölfelé a lépcsőn. 

– Gondolom, ha az a falusi rendőr jön kopogtatni, kitárod előtte az 
ajtódat és hamarosan a lábadat is – kiáltotta utána. 

Priscilla leszegett fejjel, futva tette meg az utolsó lépcsőfokokat, és 
egyenesen Lady Helmsdale hatalmas termetébe ütközött. 

– Mégis mit keresett az én szobámban? – kiáltotta a lány. 
– Aszpirint – felelte Lady Helmsdale. Noha Priscilla magas volt, az 

asszony szinte fölé tornyosult a félhomályos folyosón. 
Lady Helmsdale világos szeme rezzenéstelenül meredt a lány arcára. 
Félelem ragadta torkon Priscillát. Ráébredt: valójában nem ismeri 

Lady Helmsdale-t. Tulajdonképpen mit tud bármelyik vendégről, Henryt 
is beleértve? 

Feltört belőle a zokogás. Átpasszírozta magát Lady Helmsdale mellett 
a szobájába, majd becsukta, és kulcsra zárta az ajtót. 

Noha levetkőzött, ágyba bújt, és magához szorította a forró vizes 
palackot, úgy tűnt, képtelen átmelegedni. 

Bátortalan kopogtatás hallatszott az ajtón, és Priscillának a torkában 
dobott a szíve. 

– Ki az? – kérdezte. 
– Én… Pruney. 
– Kimerült vagyok, Pruney. Nagyon fontos? 
– Igen. 
Priscilla felsóhajtott. Felkelt, és ajtót nyitott. 
Pruney pislogva nézte őt hatalmas szemüvege mögül. 
– Beszélnem kellett valakivel – suttogta. 
– Gyere be. Egyébként is túlságosan fázom ahhoz, hogy el tudjak 

aludni. 
Priscilla nem zárta be az ajtót. Remélte, Pruney csak néhány percig 

szándékozik nála maradni. 
Leült az ágya szélére, és Pruney melléje telepedett. Idegesen babrált a 

zsebkendőjével. 
– Mi a baj? – kérdezte gyöngéden Priscilla. 
– Szeretett engem. 
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– Kicsoda? 
– Bartlett kapitány. Szerelmes volt belém – mondta a mellét verve 

Pruney, amelyet régi divatú hálóingjének hímzett passzéja borított. 
– Ezt meg is mondta? – tudakolta a lány. 
– Nem annyira szóval, mint inkább tettekkel… Végtelenül kedves 

volt hozzám azon a partin, és… és… Később, amikor fölmentem, 
találkoztam vele. Azt mondta, Verához indul, beszélnie kell vele. Erre 
én: „Freddy nem fogja ezt ellenezni?” Erre a kapitány nevetve azt 
felelte: „Freddy nem fogja megtudni. Csak egyet kopogok az ajtón, és 
gyorsan eltűnök. Vera tudja, ezzel jelzem, hogy jöjjön a szobámba.” 

– De ebből nem derült ki számodra, hogy Peter szoknyabolond volt? 
– kérdezte óvatosan Priscilla. 

– Dehogy, dehogy – vágta rá Pruney. – Elmagyarázta nekem. Azt 
mondta: „Most biztosan egy szörnyű szélcsapnak gondol, de azoknak az 
időknek vége. Csak üzleti ügyben kell találkoznom Verával. Azon 
gondolkodom, hogy változtatok az életmódomon, és családot alapítok.” 
És akkor megfogta a kezemet, az ajkához emelte, és megcsókolta. – 
Pruney az arcához emelte a jobb kezét. – A szemébe néztem, és őszinte 
szerelmet és aggodalmat láttam benne, és tudtam… Nagy szerepem volt 
a kapitány döntésében, hogy megváltoztatja az életét. Kénytelen voltam 
meghallgatni Jessica és Diana szörnyűségeit. Arra céloztak, hogy 
mindkettőjüknek viszonya volt vele. Ez nem lehet igaz. Még csak rájuk 
sem nézett volna. És Vera! Az a nagydarab, rettenetes nőszemély. És 
férje van… 

– Volt – javította ki Priscilla. – Vera halott. Elfelejtetted? 
– És jó, hogy megszabadultunk tőle – mondta hirtelen méreggel 

Pruney. – Biztosan valaki a személyzetből tette el láb alól. Az a fajta nő, 
akinek a személyzettel van viszonya, meg tejes emberekkel és 
hasonlókkal. Vera gyilkos volt. 

Erősen megragadta Priscilla karját. 
– Peter szerelmes volt belém! – kiáltotta. – Ugye, elhiszed nekem? 

Valakinek hinnie kell nekem! 
– Minden rendben van, Miss Halburton-Smythe? – hallatszott egy 

nyugodt hang az ajtóból. 
Pruney levegő után kapkodott, és felugrott. 
Hamish Macbeth állt a küszöbön. 
– Már megyek is – nyöszörögte, és kiviharzott az őrmester mellett. 
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Hamish becsukta maga mögött a szoba ajtaját. 
– Mi volt ez az egész? – kérdezte. 
– Jaj, Peter senkit sem tudott nyugton hagyni, aki szoknyát viselt. 

Kezet csókolt Pruney-nak, és elhitette a szerencsétlennel, hogy 
beleszeretett. Miért jöttél? 

Hamish letelepedett az ágyra, majd ásított. Leheveredett, és 
kinyújtóztatta a tagjait. 

– Már megyek is – mondta –, csak biztos akartam lenni benne, hogy 
minden rendben van körülötted. Gondoltam, talán még nem alszol. 

– Akár Henry is itt lehetett volna. 
– Lehetett volna – felelte egykedvűen Hamish –, de nem Henry 

hangját hallottam. 
– Hová készülsz? – kérdezte Priscilla. Leheveredett Hamish mellé, s a 

feje alá tette a kezét. 
– Chalmers megpróbálkozik valamivel. Megszerezte Bartlett londoni 

nagynénjének a címét, és azt akarja, keressem föl az asszonyt. 
– Az ottani rendőrség ezt biztosan nem tudja elintézni? 
– Dehogynem, viszont Chalmers úgy gondolja, az én híres 

sármommal talán kiások valamit. Itt nem jutunk egyről a kettőre az 
ügyben, és komolyra fordulnak a dolgok. Tehát Bartlett Londonban 
jegyezte el Dianát, és Londonban tette lapátra Jessicát. Elképzelhető, 
hogy van ott valami, vagy amennyiben mégsem, a nagynéni tudhat 
valamilyen kapcsolatról Bartlett és a többi vendég között. 

– Meddig leszel távol? 
– Az éjszakai vonattal utazom le. A másodosztályra nem kaptam 

hálókocsi helyet, a rendőrség pedig nem fizeti az első osztályt. 
Londonban töltöm az egész napot, aztán egyenesen jövök vissza. 

– Bárcsak ne mennél el! – mondta halkan a lány. – Már mindenkitől 
kezdek félni, kivéve mamit és papát, de ők sosem voltak olyan szülők, 
akikkel lehetett beszélni, hisz tudod. Az este mami könnyek közt azt 
mondta: az egyetlen jó dolog, ebben az egész zűrzavarban az én 
eljegyzésem Henryvel. 

– Hát, az is valami – felelte a mennyezetet studírozva Hamish. 
– De minden rosszul alakul, Hamish – nyöszörögte Priscilla. – Azt 

hiszem, frigid vagyok. 
Hamish vigasztalóan átkarolta a lány vállát. 
– Ugyan már! Szerintem két gyilkosság elég ahhoz, hogy bárkit 
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megfagyasszon. 
Priscilla elfojtott zokogással válaszolt. Fejét a férfi mellkasába fúrva 

már hangosan bőgött. 
– Na tessék! – Hamish karjába vonta őt, s a haját cirógatta. 
– Amint megoldódnak a gyilkossági ügyek, képes leszel tisztábban 

látni a dolgokat. 
Hamish hirtelen fájdalmasan együtt érzett Henryvel. A vigasztalásért 

hozzábújó Priscilla mindössze egy falatnyi hálóruhát viselt. A férfi 
ráébredt, hogy a lánynak fogalma sincs arról, milyen hatást vált ez ki 
őbelőle. 

Bánatosan megpróbált valami másra koncentrálni, miközben úgy 
ringatta Priscillát, akár egy kisgyereket, és csacskaságokat súgott a 
fülébe. 

– Sejthettem volna. – Henry Withering lépett be a szobába, s villámló 
szemeket meresztett az ágyon heverő párra. 

– Add vissza a gyűrűmet, Priscilla! 
A lány már-már szóra nyitotta a száját, Hamish azonban 

megszorította a csuklóját, és szelíden nézett Henryre. Priscilla lehúzta a 
gyűrűjét. A férfi elvette tőle, és Henry felé nyújtotta, aki odament az 
ágyhoz, s azonmód kikapta a kezéből. 

– Jó lesz, ha kitalálod, mit mesélsz reggel apádnak – mondta Henry –, 
mert mindent hallani fog erről. 

Priscilla kétségbeesetten szabadította ki magát Hamish öleléséből. 
– Henry! – kiáltotta kétségbeesetten. Az ajtó csapódása volt az 

egyetlen válasz. 
– El ne kezdj nekem bőgni – figyelmeztette Hamish. – Ki akartál 

szállni ebből az eljegyzésből, vagy nem? 
Priscilla lecsüggesztette a fejét. 
– De papa rettentően dühös lesz. 
Hamish átvetette hosszú lábát az ágyon. 
– Ha nem kezdesz a saját fejeddel gondolkodni, hamarosan újabb 

katyvaszban találod magad. Már halálosan torkig vagyok azzal, hogy 
állandóan azt hallom: mit szól majd hozzá papa vagy a mami? Helyes 
lány vagy, Priscilla, de túlságosan gyereknek kezeltek, ámbár a saját 
érdekedben. Fogadd meg a tanácsomat, menj, ébreszd föl apádat, és add 
elő neki a saját verziódat. És vigyázz, légy őszinte! Henrynek minden 
oka megvan arra, hogy a legrosszabbat feltételezze. Nagyon frusztrált 



 137

pasas lehet. A türelmedet egy szent is megirigyelhetné. Én a régi barátod 
vagyok, de egy falusi zsarunak is vannak érzelmei… no meg szeme. Te 
pedig egy szál semmiben parádézol itt. 

Priscilla felkapta a fésülködő köpenyét, és összehúzta magán. 
– Sajnálom, Hamish – motyogta. 
– Jól van. Isten látja lelkemet, velem eléggé biztonságban vagy. De ha 

bárki más van veled, takard el magad. Olyan gyorsan visszajövök 
Londonból, amilyen gyorsan csak lehet. Addig ne bízzál meg senkiben. 
Ha annyira aggódsz, akkor felnőttként próbálj meg beszélni a mamáddal 
vagy apáddal, nem pedig úgy, mint egy gyerek. 

– Ne beszélj már velem ilyen lekezelőn! – berzenkedett Priscilla. 
– Csak azt kapod vissza a világtól, ahogyan te bánsz a világgal. 

Engem úgy kezelsz, mintha a bátyád volnék. Mégis, mi másra 
számítottál? 

– Némi együttérzésre és megértésre. 
– Te éppolyan rossz vagy, mint Henry. Szegény Henry. Olykor arra 

gondolok, hogy egy alapos elfenekelésre lenne szükséged. Akkor talán 
megjönne a józan eszed. 

– Ugyan, menj már – mondta ernyedten Priscilla –, és vidd magaddal 
az úgynevezett sármodat is. 
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Tizenharmadik fejezet 

 
De uram! Biztosíthatom afelől, hogy a legnemesebb kilátás, melyet 

egy skót férfi valaha is láthat, az Angliába vezető országút. 
SAMUEL JACKSON 

 
Az Invernessből Londonba tartó, zsúfolt vonaton Hamishnek 

bőségesen volt ideje a britek szenvtelenségén töprengeni. Miközben 
keresztülzakatoltak a Grampian-hegységen, a légkondicionáló 
berendezés teljes erővel nyomta a hideg levegőt a fülkébe. Az emberek 
fölálltak, fölvették a kabátjukat, majd visszaültek a helyükre. Hamish 
szóvá tette a dolgot a kalauznál. 

– Maga az egyetlen, aki panaszkodik – mondta savanyú képpel a 
kalauz. – A maga helyében végigmennék a vonaton, és keresnék egy 
olyan fülkét, amelyikben a fűtés működik. 

– De ma éjjel talaj menti fagyok vannak – kesergett Hamish. – Miért 
van bekapcsolva a légkondicionáló? 

– Hát, az amerikai turisták miatt. 
– Vagy úgy, az amerikaiak, igaz? – jegyezte meg Hamish. – Én meg 

azt hittem, lappok vagy eszkimók utaznak a vonaton. 
– Látja, az olyanok, mint maga, keltik a Brit Vasutak rossz hírét – 

felelte sötéten a férfi, majd továbbment. 
Hamish sóhajtott, fogta a sporttáskáját, és elindult a szerelvényben. 

Civilben volt, ugyanis az utolsó alkalommal, amikor egyenruhában ült 
fel a londoni vonatra, az utasok úgy viselkedtek vele, mintha két lábon 
járó turistairoda volna. 

Mi a jó amerikai turistáknak ebben? – gondolta Hamish, amikor végül 
helyet foglalt egy szabad ülésen a vonat egyik távolabbi részén. 
Ráadásul étkezőkocsi sincs, és tizenegy órán át tart az út Londonig. 

– Jó estét – csicseregte egy vékony hang. Hamish fölnézett. 
Beesett arcú fiúcska ült vele szemben, valami vicclapot szorongatott a 

kezében. Hamish körülnézett, majd ismét a gyerekre pillantott. 
– Egyedül utazol? – kérdezte. 
– Dehogy, velük vagyok – bökött a gyerek a folyosó felé, ahol négy 

férfi sörözött, és pókert játszott. 
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– Melyikük az apád? 
– Egyik sem – felelte a fiú. 
– Akkor a nagybácsid? 
– Nem ismerem őket régóta. 
Hamish a sápadt arcocskát és a gyerek sokat látott szemét fürkészte. 
– Mi a neved? 
– Kicsi Alec. Alec MacQueen. 
– Nos, Alec. Mégis mit csinálsz te ezen a vonaton négy olyan férfival 

utazva, akiket nem is ismersz? 
– A mamám ötlete – felelte Alec. – Tudja, már felkavarodik a 

gyomrom a vonatoktól. 
– Aha. Tehát az édesanyád barátai? 
– Dehogy. – Alec hegyes kis könyökét a köztük lévő asztalra 

támasztotta, és előrehajolt. – Ez úgy működik, hogyha családi vasúti 
kártyát vesz az ember, és magával visz egy gyereket, akkor harminc 
százalékkal olcsóbb a jegy. Nem kell az ember saját gyerekének lenni, 
bármilyen gyerek megteszi. Szóval a mamám szól valakinek, aki szól 
másvalakinek, hogyha valaki kölcsön akar venni engem, akkor lehet. 
Fejenként öt fontot számít fel a szolgálataimért – magyarázta büszkén 
Alec. – Aztán, amikor Londonba érünk, átadnak olyan fickóknak, akik 
visszafelé jönnek. Majd Invernessben fölveszek egy újabb csapatot, és 
megint lejövök. Úgyhogy azokkal tudok felutazni, akikkel eredetileg 
lejöttem. 

– Iskolai szüneted van? 
– Aha, de tök mindegy. Ha a mamám jó tippet kap, akkor kikér a 

suliból. 
– És ez tetszik neked? 
– Dehogy, utálom – felelte Alec. – A suliban szeretnék lenni a 

barátaimmal. 
Hamish vadul nézett körül a fülkében. Rengeteg gyerek utazott a 

vonaton. Vajon mindegyiket bérbe vették? 
– Szeretnéd, ha tennék valamit azért, hogy vége legyen ennek? – 

kérdezte. 
– Nagyon jó volna – felelte Alec –, de nem akarom, hogy a 

mamámnak baja legyen a rendőrséggel. 
Hamish már nyitotta a száját, hogy megmondja, ő maga is rendőr, ám 

aztán meggondolta magát. 
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Úgy tűnik, manapság senki nem törődik az iskoláztatással. Nem is 
emlékszik rá, mikor látott utoljára tanfelügyelőt. Fölkereshetné Alec 
anyját, vagy akár föl is jelenthetné a gyámügynél, de biztosan 
túlterheltek, és ennél sokkal drámaibb ügyekkel. 

Addig csevegett szórakozottan a gyerekkel, mígnem Alec elaludt. 
Keskeny feje és hosszú, zsíros haja együtt billegett jobbra-balra a vonat 
mozgásával. 

Amikor megérkeztek Edinburghba, Hamish leszállt a vonatról, és 
keresett egy telefonfülkét. R beszélgetést kért Rory Granthez, a Daily 
Chronicle-nál. Noha teljesen elfelejtette, hogy éjfélre jár az idő, 
szerencséjére Rory éjszakára volt beosztva, és a telefonhoz jött. 

– Mit akarsz, te nagy highlandi durva pecér? – rémesen recsegett a 
rossz vonal. 

– Miért mondod rám azt, hogy durva pecér? – kérdezte Hamish. 
– Mert nem akartam mondani, hogy kurvapecér. 
– Nahát, nahát, ez nem szép tőled – mondta döbbenten Hamish. 
– Arra használod ezt a drága távolsági beszélgetést, hogy ezt a kis 

nyelvi játékot megbeszéljük? 
– Nem. Van neked egy sztorim. – Hamish mesélt neki Alecről, majd 

ezzel fejezte be a mondókáját: 
– Szeretném, ha tennél valamit, hogy segítsünk a fiún. Olyan, mint 

egy skót Bolygó Hollandi, ha érted, mire gondolok. 
– Ez szép, humánus cselekedet. Az, hogy engem küldenek-e ki a 

vonathoz, már más lapra tartozik. Mostanság kiestem a pikszisből. Még 
a ti gyilkossági ügyetek miatt sem küldtek fel… vagy gyilkosságok 
miatt, ha jól vettem ki az ideküldött kazettákból. De megmondom, mit 
fogok csinálni. Körbetelefonálok a sztorival… Az a nagy Scottish 
Sundays is irodát nyitott Londonban. Aztán pedig cserébe te hozol képbe 
engem a gyilkosságokkal kapcsolatban. 

– Minden tőlem telhetőt megteszek – felelte Hamish. – Késő délelőtt 
találkozóm van. Ha ki tudsz jönni elém a pályaudvarra, talán 
megreggelizhetnénk valahol. 

– Megpróbálom. Ha mégsem, akkor napközben otthon hívjál. 
Hamish visszarobogott a vonathoz, és egy csinos, de barátságtalan 

tekintetű nőt talált az ülésen. Alec még mindig aludt. Így hát Hamish 
ismét fogta a sporttáskáját, és elindult szabad helyet keresni. 

Az egyetlen hely hátul volt, a jéghideg fülkében. Megadó sóhajjal 
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kivett egy kardigánt a táskájából. Azt is magára vette, majd 
elhelyezkedett, és megpróbált aludni. 

Valahol Carlisle után kikapcsolták a klímaberendezést, és 
bekapcsolták a fűtést. Hamish kialvatlan szemmel és erősen megizzadva 
ébredt. 

Amikor leszállt a vonatról, Hamish végignézett a peronon, és 
elégedetten mosolygott. Rory jól végezte a munkáját. Öt riporter és 
három fotós vette körbe Kicsi Alecet, aki büszkén tartotta a frontot. Rory 
azonban nem volt sehol. 

Hamish a mosdóba ment, villanyborotvával megborotválkozott, és 
tiszta inget váltott, majd a táskáját egy pályaudvari megőrzőben hagyta, 
és elindult reggelire vadászni. 

Tíz órakor felszállt a Chelsea-be tartó metróvonalra, majd gyalog 
folytatta útját a King's Roadon, egészen a Flood Streetig, ahol Bartlett 
kapitány nagynénjének, Mrs. Frobishernek a háza állt. 

Meleg volt, és fátyolfelhőn keresztül sütött a sárgaréz színű nap. 
Chalmers azt ígérte, hogy telefonál Mrs. Frobishernek, és tájékoztatja 

őt Hamish érkezéséről. 
Az asszony házának ajtaját rosszkedvű, fakó arcú lány nyitotta ki. 

Vállát szabadon hagyó fekete trikót, szűk fekete nadrágot és papucsot 
viselt. 

– Jó reggelt – mondta udvariasan Hamish. – Hamish Macbeth 
őrmester vagyok Lochdubh-ból, és azért jöttem, hogy Mrs. Frobisherrel 
beszéljek. 

– Eltévedt disznó – felelte a lány. Már záródott is az ajtó, de Hamish a 
résbe dugta a lábát. 

– Nahát, miért használ egy ilyen szép lány ilyen csúnya szavakat? – 
csodálkozott. 

– Ő nem akar beszélni magával. 
– Miranda! – hallatszott egy éles női hang. – Ki az? 
– Az a zsaru, akivel nem akar találkozni – üvöltött hátra a válla fölött 

a lány. 
A folyosón kinyílt egy ajtó, s egy idős hölgy jelent meg botra 

támaszkodva. A haja fehér volt, az arca csupa ránc. 
A kövér Miranda mellett kukucskált ki. 
– Maga nem tűnik rendőrnek – mondta kételkedőn. – Felhívtak 

Skóciából, hogy majd fölkeres egy rendőr, és közöltem az illetővel, bárki 
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volt is, hogy nem kívánok több rendőrt látni. 
– Ezt megértem – felelte Hamish. – Igyekszem nem sokat elrabolni az 

idejéből. 
– Maga elég ártalmatlannak látszik – jegyezte meg Mrs. Frobisher. – 

Jöjjön be. Miranda, hozzál kávét. 
A lány bosszúsan elcsattogott. A folyosó végén lévő keskeny átjáró 

mindkét falához odaverte a vállát. 
– A lánya? – tudakolta udvariasan Hamish. 
– Isten ments! – felelte Mrs. Frobisher, miközben mutatta az utat egy 

kis földszinti nappaliba. – Ahhoz már túl öreg vagyok, hogy ilyen korú 
lányom legyen. Miranda a cselédem, egy ügynökség közvetítette ki. 
Igencsak furcsa lányokat küldenek, de úgy gondolom, akinek egy csöpp 
esze van, nem áll manapság szolgálónak. Tehát, mi a csudát akar? 
Rengeteget beszéltem már a rendőröknek Peterről. Nem hiszem, hogy 
bármit is hozzá tudnék tenni. 

– Újabb fejlemény történt – magyarázta Hamish, majd beszámolt 
Vera meggyilkolásáról. 

– A mindenit! – Mrs. Frobisher tüstént leült. – Ez egyszerűen 
félelmetes. Biztosak benne, hogy nem öngyilkosság volt? Mindig is 
labilisnak tartottam azt a nőt. 

– Szerintem valaki úgy ölte meg, hogy csótányporral kevert 
süteményt sütött neki – felelte Hamish. – Ez túlságosan piszkos és 
bonyolult halál ahhoz, hogy öngyilkosság legyen. 

– Csak egyszer találkoztam vele – mondta Mrs. Frobisher –, Peter 
hozta ide. Kapzsi nőszemély. Mohó a szexben és pénzsóvár, de azt 
hiszem, tudom, ki követte el ezeket a gyilkosságokat. Csakis Diana 
Bryce lehetett. 

– És ezt miből gondolja? 
Miranda csattogott be egy tálcával – rajta kávéskanna és csészék –, 

szinte lecsapta, majd nagy robajjal távozott. 
– Nem voltam biztos benne, amikor a lövésről hallottam, de a méreg! 

Ez nagyon is Dianára vallana. Mindenféle roham jött rá, amikor Peter 
felbontotta az eljegyzésüket. Még egy éjszakai klubba is utánament, és 
szörnyű jelenetet rendezett. Peter mesélt róla. Az a szegény fiú nagyon 
aggódott, meg is tudom érteni. 

– Ön nagyon szerette az unokaöccsét – mondta szelíden Hamish. Az 
asszony öreg, barázdált arca olyan ráncos lett, akár egy újszülötté, s 
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Hamish már-már azt hitte, mindjárt elsírja magát. Mrs. Frobisher 
azonban felállt, és kávét töltött a két csészébe. 

– Igen, nagyon szerettem. Peter nem volt mindig annyira vad vagy 
oktalan. Sandhurtsben fölöttébb jeleskedett, és úgy tűnt, szép katonai 
pályafutás előtt áll. Szüntelenül új hobbikat kapott fel, aztán le is tett 
róluk. Mondogattam is neki, hogy már olyan lesz a lakásom, akár az 
elhagyott kedvtelések temetője. Van itt bélyeggyűjtemény, 
repülőmodellek, itt a komputere, a fafaragásai, a… Jaj, nagyon sok 
minden. 

– Vetnék rájuk egy pillantást, ha szabad – mondta Hamish. 
– Peter szülei meghaltak, mikor a fiú még kisiskolás volt – felelte a 

régmúltba révedő tekintettel Mrs. Frobisher. – Én viseltem gondját. 
Nekem nincs saját gyerekem. Sandhurts után azonban nem lakhatott 
nálam. Tudja, nagyon régimódi vagyok, ő pedig állandóan lányokat 
hozott haza. 

– Jessica Villiers? 
– Nem, róla nem hallottam. 
– A Helmsdale házaspár, róluk beszélt? 
Az asszony megrázta a fejét. 
Hamish türelmesen ment végig vele a Tommel kastélyban 

vendégeskedők névsorán. Csak Diana Bryce és Vera nevét találta 
ismerősnek. 

Akkor az őrmester általánosabb témákra terelte a szót, abban a 
reményben, hogy amikor visszatereli a hölgyet Peter Bartletthez, talán 
eszébe jut valami, ami akárcsak egyetlen nyomra rávezeti őt. 

Beszéd közben Mrs. Frobisher egészen föllelkesült, és Hamish 
gyanította, hogy az asszony magányos. Ott is marasztalta őt ebédre – 
ezzel kiváltva Miranda nyilvánvaló dühét. 

Éppen befejezték a hideg szalonnás lepényből és kókadt salátából álló 
gyászos kis ebédjüket, amikor Mrs. Frobisher így szólt: 

– Most jut eszembe, ugye, említette a Throgmorton nevet? Sir 
Humphrey Throgmorton? 

Hamish bólintott. 
– Eszembe jutott róla valami. Nagyon megbántotta Peter érzéseit. Az 

unokaöcsém meghívást kapott a házába, azt hiszem, uzsonnára. Várjon 
csak, mindjárt eszembe jut. Nos, szegény Peter véletlenül összetört egy 
csészét meg egy csészealjat, és ez a Sir Humphrey nem csupán rémes 
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jelenetet rendezett, hanem bepanaszolta Petert az ezredesénél, aki sosem 
kedvelte a fiút, és ez épp kapóra jött neki. Peter szerint az öreg ezt a 
levelet használta apropóként arra, hogy élete legnagyobb fejmosásában 
részesítse őt. Az unokaöcsém azt is mondta, hogy Sir Humphrey 
eltitkolja a homoszexualitását, és olyan bosszúálló, mint a bűn. Maga el 
tudja azt képzelni, hogy bárki ekkora hűhót csapjon valami régi porcelán 
miatt? 

– Nem – felelte Hamish, ámbár magában úgy gondolta, minden 
gyűjtő gutaütést kapna hasonló okok miatt. 

Mrs. Frobisher szinte szégyellősen nézett rá. 
– Van két jegyem a Hercig Hercegnőre, a ma délutáni előadásra. 

Peter halála miatt nem éreztem illendőnek elhívni valakit, de ha önnek 
volna ideje…? 

Hamish felnyögött magában. Ha megnézi Henry darabját, akkor az 
magát Henryt juttatja az eszébe, és az odavezet majd, hogy Priscillára 
gondol. Amikor az ügyre koncentrált, képes volt kiverni a lányt a 
fejéből, és nem akarta, hogy a vele kapcsolatos gondolatok 
összezavarják a fejét. 

Másrészt viszont, minél több időt tölt Mrs. Frobisher társaságában, 
annál nagyobb az esély rá, hogy több minden is az eszébe jut. 

– Boldogan elmennék – felelte hát. – Előbb telefonálhatnék egyet? 
– Természetesen. Ott a telefon, azon az asztalon az ablak előtt. Amíg 

telefonál, megyek és átöltözöm. 
Hamish ekkor Rory Grant lakását hívta, és türelmesen végighallgatta 

a riporter morgolódását, amiért fölébresztette. 
– Hány órakor kezdesz dolgozni? – tudakolta Hamish, amikor végre 

szóhoz jutott. 
– Este hétkor. 
– Talán bemegyek veled az irodába. Szeretnék megnézni néhány 

könyvtári cikket. 
– Na ne mondd! Már nem léteznek lefűzött cikkek. Minden 

számítógépen van. Nekem mi benne a jó? 
– Háttéranyag a gyilkosságokról. 
– Rendben. Az irodába akarsz jönni, vagy előbb beugrasz ide? 
– Még nem tudom, hogy állok majd idővel. Amennyiben hatra nem 

vagyok nálad, akkor majd az irodádban találkozunk. 
Hamish nemigen tudott a darabra figyelni. Bánatosan arra gondolt, 
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hogy Henrynek valahogy sikerült rávennie Priscillát, hogy ismét 
eljegyezze magát vele. Úgy határozott, színház után visszamegy Mrs. 
Frobisherrel, hátha ki tud még piszkálni belőle újabb információt. 

Az öreg hölgy elfáradt, a botjára nehezedett, de halvány pír látszott az 
orcáján. Nyilvánvalóan élvezte a kirándulást. 

Amikor megérkeztek a Flood Streetre, Hamish tétován így szólt: 
– Nem fogom sokáig igénybe venni az idejét, Mrs. Frobisher. Még 

egy telefonhívást kell elintéznem. Esetleg megnézhetném Bartlett 
kapitány néhány holmiját? 

– Az egyik emeleti szobában van minden. A rendőrség természetesen 
már átnézte a dolgait. 

Az emeletre vezette Hamisht, és kinyitotta az egyik hálószoba ajtaját. 
A helyiség csakugyan olyan volt, mint a kedvtelések temetője. 
Repülőgépmodellek lógtak a mennyezetről, kőzet- és 
kövületgyűjtemények hevertek az asztalon, egy széken pedig 
bélyegalbumok sorakoztak. 

– Mi ez? – Hamish egy vitrinhez lépett, amely a szoba egyik sarkában 
állt. Számos kecses porcelánfigura volt benne. – Ez is az egyik hobbija 
volt? 

– Igen. Azután kezdte ezeket a porcelántárgyakat gyűjteni az árverési 
csarnokokból, miután Sir Humphrey-nál járt. Furcsa, egészen a mai 
napig eszembe se jutott Sir Humphrey. Peternek amolyan szarkaelméje 
volt. A kedvteléseit valójában mások lelkesedéséből csente el. Egy ideig 
ráállt valamire, belevetette magát, majd megunta, és egy csomó holmit 
hozott ide nekem megőrzésre. 

– Ez azért egy kicsit furcsa – jegyezte meg a porcelánokat szemlélve 
Hamish. – A kapitány porcelángyűjtő lett, mégis mindenki azt hiszi, 
hogy készakarva tört el egy ritkaságnak számító poharat meg egy 
csészealjat? 

– Már amennyiben készakarva tette – felelte lojálisan Mrs. Frobisher. 
– De ezt nehéz elmagyarázni. Nem hiszem, hogy Peternek 
gyűjtőszenvedélye volt, már amennyiben gyűjtésnek lehet nevezni, ha 
valaki más emberek hobbijait gyűjti. A porcelánfázis nem tartott soká. 
Mondja, mit talált? – kérdezte az asszony, amikor egy köteg sokat 
forgatott, gyűrött kéziratlapot vett észre Hamish kezében. 

– Katonai visszaemlékezésnek tűnik – felelte az őrmester. – Ez is egy 
újabb lelkesedés? 
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– Azt hiszem – felelte Mrs. Frobisher. – Olykor írogatott. 
– Ez biztos? – kérdezte lassan Hamish. Gondosan fésülte át a szobát. 

Minden papírt megnézett, leveleket olvasott el, mígnem hallotta, hogy 
Mrs. Frobisher elrejt egy ásítást. – Jobb lesz, ha indulok – mondta 
Hamish. Megköszönte az ebédet meg a színházlátogatást, búcsúzóul 
megígérte, hogy fölkeresi az asszonyt, amikor legközelebb Londonban 
jár. 

Visszabaktatott a Sloane Square-re, onnan metróval utazott a 
Blackfriars metróállomásig, majd gyalog folytatta az utat a Fleet 
Streetig. A Ludgate Circus sarkán egy pillanatra megállt, és fölnézett a 
Szent Pál-székesegyház hatalmas épülettömbjére. 

A gyilkossággal összefüggő emberek képei száguldottak az agyában. 
Tények ütköztek tényekkel, majd a kaleidoszkóp apró darabjai nem 
forogtak tovább, és egyetlen mintába álltak össze. 

Csakhogy biztosnak kell lennie ebben. 
Szinte futva tette meg az utat a Daily Chronicle irodájáig. 
– Ittál? – kérdezte türelmetlenül Rory, amikor fölkísérte Hamisht a 

riporterek részlegébe. A rokon úgy lépkedett ugyanis, mintha vak volna. 
Nekiment a falaknak, tekintete olyan merev volt, mintha furamód 
valahová befelé nézne. 

– Dehogy – felelte lassan Hamish. – Figyelj, muszáj telefonálnom 
egyet. 

– És ha feljön az éjszakai hírszerkesztő, mivel magyarázom meg, 
hogy engedlek telefonálni? 

– Hát azzal, mert tudom, ki gyilkolta meg Bartlettet és Vera Forbes-
Grantet, és magammal vihetlek, hogy ott legyél, amikor lecsapok a 
gyilkosra. 

– Biztos vagy ebben? 
Hamish a nadrágjába törölte izzadó tenyerét. 
– Nagyon is. Már csak egy picike bizonyítékra van szükségem, és 

nagy valószínűségre. 
– Akkor menj, telefonálj, és ha a hírszerkesztő rábólint, 

mindkettőnknek foglalok helyet a repülőgépen. 
Hamish a Tommel kastélyt hívta, és közölte Jenkinsszel, keresse meg 

Mr. Chalmerst. 
– Igaza volt a csótányporral kapcsolatban – mondta a rendőrfelügyelő 

–, de az ügyek felderítésével nem jutottunk előbbre. 
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– Megvan, ki tette – felelte Hamish. 
Chalmers növekvő döbbenettel hallgatta. 
– De ez csak feltételezés! – kiáltott. – Bizonyítékot, pajtás, hol a 

bizonyíték? Csak regényekben létezik olyan, hogy a bűnös összeomlik, 
és vallomást tesz. 

– Az összes újságíró neve kell, aki jelen volt az első gyilkosság után, 
és nem maradt ott – felelte Hamish. – A Daily Chronicle irodájában 
vagyok, a riportereknél. Várni fogom a hívását. 

– Valamelyikük a tettes társa volt, erre gondol? 
– Akaratlan tettestárs – felelte Hamish. – Az a vad gyanúm támadt, 

hogy a bűnözőnk átadott valamelyiküknek egy csomagot, mondván, 
tartsa meg, amíg jelentkezik érte, vagy vigye el egy megadott címre. 

– Létezik ennyire naiv újságíró? 
– Hát persze, már amennyiben kap egy kis háttérsztorit cserébe, és az 

illető eléggé ártatlannak tűnik. 
– Olyan mókás érzésem van, hogy veszélyes helyzetbe került odalent, 

Macbeth, de amíg hívom, ne mozduljon onnan. Lehet, hogy rámegy az 
egész éjszaka, és ha egy londoni újságíró a tettes, akkor a Yardtól kell 
segítséget kérnem. 

Rory izgatott ábrázattal tért vissza. 
– Istenemre, Hamish, ha ezt megcsinálod, két hétig részeg lehetek 

egyfolytában. Most mit teszünk? 
– Várunk – felelte Hamish – és imádkozunk. 
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Tizennegyedik fejezet 

 
Úgy rémlett, 

egy hang kiált: „Ne aludj! 
Macbeth öli az álmot!” 

SHAKESPEARE: Macbeth4

 
A Tommel kastély körül haldoklott a nyár. Jeges szél száguldott a 

lápon, rázta az ablakokat, és füstpamacsokat okádott a kandalló a 
dolgozószobában. Valamennyien ott gyűltek össze délutáni teára, még 
Freddy Forbes-Grant is, akit kiengedtek a börtönből. Szívósan állította, 
hogy pusztán azért vallotta be a gyilkosságot, mert azt hitte, a felesége 
követte el. Nem volt elég erős bizonyíték ahhoz, hogy odabent tartsák. 
Blair megesküdött rá, hogy a kesztyű nem volt Freddy szobájában, 
amikor először átkutatták. MacNab és Anderson pedig ugyanezt állította. 
Freddy bajsza lekonyult, és nagyon szerencsétlenül festett. Mary 
Halburton-Smythe rezzenéstelen kézzel töltötte a teát, és igyekezett nem 
arra gondolni, hogy tisztességesebb volna Freddytől, ha a szobájában 
gyászolna, nem pedig úgy mászkálna idelent, akár egy csontváz. 

Priscilla úgy érezte, soha nem lesz vége ennek a rémálomnak. Henry 
bocsánatot kért. Azt mondta, a féltékenység kihozta belőle a rosszabbik 
énjét, és megértette, Hamish csak testvéri érzéseket táplál a lány iránt. 
Halburton-Smythe ezredes félrevonta őt, és mindent elmagyarázott neki. 
Hát ennyit a papával folytatott felnőtt beszélgetésről, gondolta keserűen 
a lány. Ismét viselte a jegygyűrűjét. Hamish nagyon meg fogja vetni őt 
ezért! Csapdába esett, mégis, úgy érezte, képtelen addig elég bátorságot 
összeszedni, és megbirkózni Henryvel, amíg nem tűnik el a gyilkosság 
árnyéka. Londonban egyszerűbb lesz beszélnie a férfival, ahol minden 
egyszerűbb és bizonytalanabb. 

A vendégekkel közölték, másnap mindenki hazamehet, feltéve, hogy 
nem utazik el sehová, vagy nem hagyja el az országot. 

– Sütit? – kérdezte vidáman Mrs. Halburton-Smythe, és egy tányér 
fölszeletelt ánizsos süteményt nyújtott Pruney-nak. 

 
4 Szabó Lőrinc fordítása. 
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A nő elsápadt, és megrázta a fejét. Mindenki óvatosan kortyolgatta a 
teát, miközben óvatosan fürkészte a többieket. 

Súlyos léptek és hangok hallatszottak az előcsarnok felől. 
– Ne, már megint! – horkant fel Lady Helmsdale. – Rengeteg 

vallomást tettem, ujjlenyomatokat adtam, végignéztem, ahogy a zsaruk 
átkutatják a fehérneműmet… Kedvem volna valamennyit lelőni. 

Nyílt az ajtó, Chalmers lépett be rajta. Mögötte jött Blair, Anderson 
és MacNab, akik körben elhelyezkedtek a helyiségben. Aztán Hamish 
Macbeth következett, mögötte – mintha önmaga alacsonyabb, zömökebb 
kiadása volna – Rory Grant. 

Hamish vajon beteg? – tűnődött Priscilla. Arca verítéktől csillogott, 
tekintete kemény volt és merev. 

– Tessék, Macbeth – mondta csöndesen Chalmers. 
Hamish már ismeri a gyilkos személyazonosságát, gondolta 

hisztérikusan Priscilla. Az őrmester egyetlenegyszer sem pillantott a 
teáskannára. 

– Bonyolult ügy volt – kezdte higgadtan Hamish. – Önök közül 
többeknek volt oka rá, hogy holtan akarja látni Bartlettet. Ám csak 
egyetlenegy volt annyira elszánt, erkölcstelen és olyannyira dörzsölt, 
hogy ne csak Bartlettet, hanem Mrs. Forbes-Grantet is megölje. És az 
egyiküknek kivételes szerencséje volt. Ezeket a bűntényeket egy 
tehetséges amatőr követte el. 

Tweed sportzakója zsebébe nyúlt, s egy jegyzetfüzetet halászott elő 
belőle. Az egyik lapra pillantott. 

Priscilla körbepásztázta a helyiséget. Minden arc görcsösen feszült 
volt. Vajon ki tette? 

– Egészen tegnap estig nem volt teljesen biztos a gyilkos kiléte – 
folytatta Hamish. 

– Maga semmit nem tud! – vetette közbe magas, éles hangon Diana. – 
Nincs bizonyítéka! Bennünket figyel, hátha valaki bűnösnek látszik. Túl 
sok filmet néz maga is, akárcsak az az ostoba szobalány. 

– Nem – felelte Hamish. – Én tudom, ki tette. Maga volt… Henry 
Withering. 

Döbbent csönd következett. 
Aztán Henry szólalt meg derűsen: 
– Ez jobb, mint a színház. Folytassa, mi a csudáért kellett megölnöm 

Bartlettet? 
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– Azért, mert Peter Bartlett kapitány írta a Hercig Hercegnőt, nem 
pedig ön. 

– Sületlenség – felelte nyugodtan Henry. – Minden újság tele volt a 
kritikákkal. A darab kasszasiker. Csak mondott volna valamit. 

– Valószínűleg ön megváltoztatta a címet. Bartlett kapitány saját 
bevallása szerint csak a lóversennyel foglalkozó újságokat olvasta. 
Annyit tudott, hogy magának sikere van. Hallott róla. Ám nem tudott 
arról, hogy ez az ő darabja, mégpedig egészen annak a partinak az 
éjszakájáig, amelyen magam is részt vettem. Miss Smythe idézett egy 
mondatot a darabból. Bartlett kapitány szemlátomást jól szórakozott 
ezen, maga viszont rettentő dühös lett, és azt mondta Ms. Smythe-nak: 
fogja be. 

Hamish megköszörülte a torkát, majd folytatta. 
– Szerintem így történt. Bartlett kapitány nagynénje, Mrs. Frobisher 

azt mesélte, a kapitánynak szarkaagya volt. Örökösen átvette mások 
lelkesedését és hobbiját. Még a porcelángyűjtésbe is belevágott, miután 
Sir Humphrey Throgmortonnál járt. 

– Hogyan?! – kiáltott fel Sir Humphrey, akit nyilván jobban sokkolt 
ez a hír, mint a gyilkos azonosítása. 

– A kapitány egy darabig magánál lakott, Henry Withering. Ön 
színdarabokat ír. Így ő is úgy döntött, ír egyet. Maga azt állította, hogy 
„alább adta”, mikor a Hercig Hercegnőt írta. Azt mondta, valami ostobát 
és laposat hozott létre, mivel a West End színházainak ez kell. Láttam a 
darabot Londonban. Csak utána kezdtem alaposabban eltűnődni rajta. 
Bárki írta is, az hitt minden egyes buta mondatában. Tehát, ha másképp 
közelítem meg, és Bartlett kapitány személyiségére gondolok, akkor 
értelmet kap az egész. 

– Hülyeségeket beszél – vetette közbe Henry. Senki nem húzódott el 
tőle, még Priscilla sem. Kétség sem fért hozzá, a szobában mindenki úgy 
gondolja, Hamish ostobaságokat beszél. 

– Bartlett kapitány otthagyta a darab kéziratát, amikor elhagyta az ön 
lakását, maga pedig megtalálta. Egy idő múlva leesett a tantusz, hogy 
talán éppen ez az, amit a közönség akar. Nyilván élvezettel szedte rá 
őket. Akárhogy is, szerintem Bartlett kapitány notórius szerencsejátékos 
és élősködő lévén a parti után kérdőre vonta. Azt hiszem, ha a maga 
érdemének akarta volna a darab sikerét, pellengérre állította volna önt a 
partin mindenki előtt… Megmentve ezzel az életét. Gondolom, azt 
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mondta magának, megtarthatja a hírnevét, amennyiben az összes 
megkeresett pénzt nekiadja. Magában ennek dacára volt valami, ami 
még a merész kapitányt is aggasztotta. Azt mondta nekem, biztos benne, 
hogy valaki el akarja őt kapni. Ezért biztosítás gyanánt elmondta a 
dolgot Vera Forbes-Grantnek. Miss Smythe véletlenül meghallotta, 
amint Vera ezt mondja: „Az nem lehet! Egy szót sem hiszek el ebből, 
hogy éppen te…” 

Hamish most Freddyhez fordult. 
– Volt a feleségének saját pénze, Mr. Forbes-Grant? 
– Nem – válaszolt gyászosan Freddy. – Egy pennyje sem. Bőkezű 

járadékot biztosítottam neki, de nem túl sokat. Ha többet kapott volna, 
biztosan elhagy. Ostobának tartott, azt hitte, nem tudtam a Bartlett-tel 
folytatott viszonyáról. Csak nem akartam elveszíteni, szerettem őt – 
mondta végtelen szomorúsággal, s potyogni kezdtek a könnyei. 

– A felesége szerette a kapitányt – mondta Hamish –, azonban a pénzt 
mindennél vagy mindenkinél jobban szerette. Már tudta azt, amit a 
kapitány tudott. Nos, Henry ébren volt a parti után azon az éjszakán. 
Figyelt és várt. Talán azt tervezte, Bartlett után megy, amikor a kapitány 
a tervek szerint kimegy a lápra Mr. Pomfrettel, megvárja, amíg 
különválnak, lelövi Bartlettet, majd Mr. Pomfretre tereli a gyanút. 
Csakhogy történetesen látta, amint a kapitány jóval a kitűzött idő előtt 
indul útnak. Öngyilkosságnak állította be a jelenetet, majd visszatért a 
kastélyba, és lefeküdt. Mégpedig abban a biztos tudatban, hogy soha 
senki nem fogja kideríteni a dolgot. Vele volt a szerencse. Senki más 
nem volt ébren, amikor a kapitány kiment a kastélyból. Ám később Vera 
elmondta neki, hogy tudja, ki volt a darab igazi szerzője. Henry 
valószínűleg rábólintott a zsarolásra, és várta a megfelelő esélyt. 
Ahogyan az első gyilkosság esetén is, a megfelelő alkalomra várt, és 
azonmód le is csapott. Kivett egy doboz csótányirtót az iskola 
konyhájában, a mosogató alatti szekrényből, beleöntötte a tartalmát egy 
süteménytésztába, majd ő maga sütötte meg azt a tepsinyi tésztát. 
Könnyen ment. Mindenki ott nyüzsgött, tésztát kevertek be, és pakolták 
a süteményeket ki-be a sütőből. 

– De Vera nem gyanakodott Henryre! – kiáltotta Priscilla. – Ő azt 
hitte, Freddy tette, még büszke is volt rá. 

– El akarta hinni, hogy Freddy követte el a gyilkosságot. Mindig is a 
végzet asszonya szeretett volna lenni. Ettől Henry minden félelme 
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elszállt. Nyilván letagadta, hogy ő ölte meg Bartlettet, hiszen semmiképp 
sem akarta, hogy Vera ezt is tudja. Kétszer annyi pénzt kért volna tőle. 
Henry vitte be a kesztyűket Freddy szobájába. Ez ügyetlen trükk volt, de 
bejött. Freddy azt hitte, Vera ölte meg Bartlettet, ezért vállalta magára a 
gyilkosságot. 

Hamish lélegzetvételnyi szünetet tartott, majd folytatta. 
– Magam is rengeteg süteményt szállítottam a vásárra, de mások is 

feljöttek, és fuvaroztak oda cuccokat. Henry és Priscilla például Mr. és 
Mrs. Wellingtonnal érkezett. Abban a kocsiban is voltak süteményes 
dobozok. Henrynek mindössze annyit kellett csak tennie, hogy 
eltávolítsa a saját dobozát, majd a többi holmihoz tegye, amelyeket a 
vásáron vett. Azt hiszem, még csak oda se kellett adnia Verának a 
süteményt. Tudta, mennyire édesszájú. Csak annyit kellett tennie, hogy 
beteszi a tálka süteményt a nő szobájába. Henrynek az ágy fölött lógó 
bábuhoz az égvilágon semmi köze. A megyei rendőrfőnök már tudja, 
hogy ez Jessica Villiers és Diana Bryce különösen mocskos tréfája volt. 

Jessica sírva fakadt, Diana azonban dacosan nézett körül. 
– Egy tréfáért nem tartóztathat le minket – mondta. – Mi nem öltük 

meg Petert. 
– Henry Withering azonban igen – mondta kereken Hamish. 
Henry a szék támlájának döntötte a fejét. Fölöttébb nyugodtnak és 

derűsnek látszott. 
– Maga csak találgat, és tisztában is van ezzel – mondta. – Egy 

fikarcnyi bizonyítéka sincs. 
Hamish kiment az előcsarnokba, majd egy nagy dobozzal tért vissza. 
– Miután Bartlett állítólagos öngyilkosságáról kiderült, hogy 

gyilkosság volt, ön ezt a csomagot átadta Charles Frenchnek, a London 
Television Newstól. Azt mondta neki, ruhák vannak benne, amelyekre 
nincs szüksége, és tegye meg neki, hogy otthagyja Londonban a 
recepciójukon, és maga majd elmegy érte, amikor visszatér délre. French 
egy pillanatig sem gondolkodott. Elvégre maga híres drámaíró, talán ad 
neki valami exkluzív anyagot. 

Hamish kinyitotta a dobozt. 
– Ebben egy tisztítókészlet van a fegyverszobából és egy pár vékony 

műanyag kesztyű. Olyan, amilyet a nők viselnek, amikor a hajukat 
szőkítik. A fürdőszoba szekrényében mindenféle holmit talált. A szobája 
előző lakói hagyták ott. Többek között egy doboz szőkítőt is talált a 
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szekrényben. Nos, van még itt egy esőköpeny fegyverolajtól származó 
folttal. Nagyon okos húzás volt. A postahivatal nyilván szólt volna 
nekünk, ha a kastélyból bárki felad egy csomagot – Hamish bólintott 
Anderson és MacNab felé. 

– Egy pillanat – szólalt meg Halburton-Smythe ezredes. – Nem 
tartóztathatja le Mr. Witheringet. Ő a lányom vőlegénye! 

– Semmi gond – felelte Henry. – Most, hogy maguknál van ez a 
csomag, semmi értelme a további tettetésnek. De miért nem lehetett 
valaki más, mint épp maga, Macbeth? Egy ilyen bugrisnak kellett 
rájönnie! 

Henry harsányan fölnevetett. 
– De úgy történt, ahogyan előadta. Peter meg én egy lakásban 

laktunk. Igaza volt, ő adoptálta mások lelkesedését. Épp egy darabon 
dolgoztam, az Állati Bt-n, és akkor Peter azt mondta, hogy azért nem jár 
színházba, mert már nem lehet vidám darabokat látni. És akkor azt 
mondta, majd ő ír egyet. Istenem, hogy nevettem! Csakhogy elképesztő 
energiája volt, szinte nem is aludt. Éjt nappallá téve dolgozott. Mielőtt 
bárkinek is elküldte volna a darabját, valami lányt kezdett el kajtatni, 
már nem emlékszem a nevére, és teljesen elfeledkezett a színdarabról. 
Egyébként nem fizetett lakbért, ezért azt mondtam, menjen el. Aztán egy 
este bukkantam rá az ostoba darabjára, éppen akkor, amikor az Állati Bt-
t, a legjobb darabot, amelyet valaha is írtam, visszautasította a Nemzeti 
Színház. Peter darabja rémes volt, értéktelen. Már ki akartam dobni, 
amikor hirtelen eszembe jutott, mi volna, ha feldobnám egy kicsit, és 
megváltoztatnám a címét. Ez talán tetszene a világ összes Peter 
Bartlettjének, akik olyasmit akarnak, ami nem erőlteti meg az agyukat. 
Odaadtam hát egy impresszáriónak. Ő találta ki, hogy öltöztessük a 
szereplőket méregdrága ruhákba, és hozzuk vissza a színházi élet néhány 
híres lordját és dámáját. A bemutató után úgy gondoltam, jobb lesz 
megkeresnem Petert, és lefizetnem, de nem tudtam megtalálni. 
Fogalmam sem volt róla, hogy ismét beállt a seregbe. Amikor már 
mindenütt reklámozták, és Peter még mindig nem lépett kapcsolatba 
velem, azt hittem, biztonságban vagyok. Más volt a cím, és számos 
párbeszédet én írtam… legalábbis felpolíroztam Peter mondatait. 
Amikor itt találkoztam vele, görcsbe rándult a gyomrom. De hamarosan 
rádöbbentem, hogy Peternek fogalma sincs arról, hogy felhasználtam a 
darabját. Valószínűleg meg sem nézte volna. Réges-régen be sem tette a 
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lábát színházba. Aztán Pruney idézni kezdett a darabból. Peter aznap 
éjszaka feljött a szobámba. Közöltem vele, nem tudja bizonyítani, hogy 
ez az ő darabja, mire azt felelte, elő tud ásni régi barátokat, akiknek 
annak idején beszélt róla, és éppen elég egy kis botrány ahhoz, hogy 
kétséget támasszon a szerző kilétét illetően. Utána azt mondta, 
megtarthatom a hírnevet, ha övé lesz a pénz… Az összes. Beleegyeztem, 
de tudtam, hogy meg kell ölnöm. Előbb vagy utóbb elmondaná 
valakinek. Végtére is büszke volt, mert bemutatták a darabot, és amolyan 
híres viccnek gondolta. Nem tartotta volna sokáig titokban. Amilyen 
mértékben ivott, semmiképp. 

Henry elhallgatott. Anderson és MacNab elindultak felé, ám amikor a 
férfi ismét beszélni kezdett, megtorpantak. 

– Nem akartam lelőni, először nem. Egész éjjel fennmaradtam, és 
figyeltem az ajtaját. Láttam bemenni Verát és Pruneyt is, aki 
hallgatózott, de nem mehettem közelebb, hogy halljam, mi hangzik el. 
Úgy gondoltam, amikor Peter kijön, és elindul prédát keresni, lelököm a 
lépcsőn, vagy valami hasonló. Majdnem elaludtam, amikor kijött teljes 
vadászfelszerelésben. A többi már úgy történt, ahogy maga leírta. A 
fegyvertisztító holmit meg egy esőkabátot abba a dobozba tettem, és 
elrejtettem egy bokorba az egyik oszlop mögött ott a kapunál. Tudtam, 
hogy el kell vinnem onnan, mert a rendőrség előbb vagy utóbb 
megtalálja. Furcsa, ha csak letöröltem volna az ujjlenyomataimat 
mindenről, és kidobom… de én sem gondolhatok mindenre – mondta 
kísérteties társasági mosollyal Henry. – Odaadtam a csomagot annak az 
újságírónak. Egy percig sem tartotta furcsának, mindvégig szerencsém 
volt. Igen, Vera megzsarolt. Le kellett feküdnöm vele, hogy 
meggyőzzem, gyöngéd, szerető lélek vagyok, nem pedig gyilkos. Pénzt 
ígértem neki a hallgatásáért a darabbal kapcsolatban, viszont tudtam, 
meg kell szabadulnom tőle is. 

Henry a székén Priscilla felé fordult, aki elhúzódott tőle. 
– Ha nincs reklám, az rossz reklám. Igazam van drágám? 
Amikor Anderson és MacNab a férfi mellé lépett, Henry felállt. 
– Látniuk kellene, milyen ostoba képet vágnak – mondta. Aztán 

nevetni kezdett. Még akkor is nevetett, amikor kivezették őt a 
dolgozószobából. 

Henry Withering esküdtszéki tárgyalása a velejáró publicitással 
együtt végre befejeződött. Priscilla Halburton-Smythe, aki nem tudta 
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eldönteni, visszatérjen-e a munkahelyére, inkább a Tommel kastélyban 
maradt. A sutherlandi hegyekre leszállt a tél. 

Halburton-Smythe ezredest és a feleségét megdöbbentette és 
megrázta Henry Withering letartóztatása. Döbbenetük mit sem 
változtatott a lányukkal való viselkedésükön. Sőt, a „mi történhetett 
volna” félelmek miatt még inkább amolyan törékeny virágszálként 
bántak vele. Egyfolytában könyörögtek neki, hogy ne térjen vissza 
Londonba, maradjon Sutherlandben, ahol „biztonságban” van az olyan 
kétes hírű udvarlóktól, mint Henry. 

Priscilla akkor döntötte el, hogy visszamenekül Londonba, amikor 
szülei közölték vele, meghívták vacsorára Jeremy Pomfretet, és 
nyilvánvalónak tűnt, hogy kezdenek úgy tekinteni rá, mint lehetséges 
vőjelöltre. 

Noha Jeremy megesküdött rá, hogy soha többé nem száll meg a 
Tommel kastélyban, mégis elfogadta a meghívást. Voltaképp élvezte az 
esküdtszéki tárgyalással járó reklámot, az újságokban megjelenő fotóját, 
így aztán a hideg kastély végül bizonyos szépséget nyert a szemében. 
Csekély vigaszt nyújtott Priscillának, hogy őrá nyilvánvalóan nem 
terjedt ki ez a megszépítés. Hamisht azon a napon látta utoljára, amikor 
megvádolta Henryt a gyilkossággal. Szülei valamilyen irracionális okból 
haragudtak Hamishre, titokban őt hibáztatták, amiért hírhedtté vált az 
otthonuk. 

Priscilla azt hitte, Hamish elköltözött Strathbane-be, hiszen két 
gyilkosság megoldása biztosan elegendő arra, hogy egy falusi rendőrt 
azonnal előléptessenek. Egy reggel meglepetten hallgatta Jenkins 
panaszáradatát, miszerint Hamish Macbeth napról napra egyre lustább és 
gorombább. 

Priscilla tüstént látni akarta Hamisht, hogy beszéljen vele a 
gyilkosságról. Annyit akart kibeszélni róla, amennyi csak lehetséges, a 
Tommel kastélyban ugyanis tiltott téma volt. 

Lehajtott Lochdubh-ba. Hallotta, amint a kerekek alatt megroppan a 
jég az út pocsolyáin, s látta a világoskék égbolt előtt megcsillanni a 
hósapkás hegyeket. 

A rendőrőrs épülete lakatlannak látszott, s egy percig arra gondolt, 
Jenkins talán tévedett, és Hamish mégis elment. Az épület hátába került. 
Hamish épp akkor mászott át a kerítésen az udvarába, kezében két üres 
tápos vödörrel. Vörös haja lángolt a napfényben. Cingár, hórihorgas 
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alakja biztonságot és bátorítást sugallt. 
Egy percig csak állt, és nézte a lányt, aztán feléje indult. 
– Nem hittem volna, hogy még egyszer szóba állsz velem – mondta. 
Priscilla mosolygott. 
– Szomorú voltam, és sokk ért, Hamish, de már túl vagyok rajta. Azt 

hiszem, a jövő héten elutazom Londonba. 
– Aha. Ugyanabba az állásba mész vissza? 
– Nem, azt már elvesztettem. Egyébként is buta kis munka volt, 

nyomorúságos fizetéssel. Talán elvégzek valami tanfolyamot… 
komputert vagy valamit. 

– Gyere a konyhába, készítek teát. 
Priscilla követte a férfit, és leült a konyhaasztal mellé. Mackó az 

ölébe tette a fejét, és lelkesen nézett föl rá. 
– Azt hittem, előléptettek – mondta a kutya fejét simogatva Priscilla, 

és figyelte, amint Hamish kipakolja a szekrényből a teafőzéshez 
szükséges dolgokat. 

– Hát nem hallottad? Szegény Mr. Chalmers meghalt. Szívinfarktus. 
Blair aratta le a babért mindenért. Nem olvastad az esküdtszéki 
tárgyalásról szóló tudósításokban? 

– Engem nem hívtak tanúskodni – felelte a lány –, mami és papa 
pedig megmondta a személyzetnek, hogy ne hozzanak fel többé 
napilapot. 

– Gondoltam, Jeremy Pomfret talán beszámolt róla neked. – Hamish a 
szeme sarkából figyelte Priscillát. 

– Jessie pletykál ezt-azt – felelte a lány. 
– Nekem úgy tűnik, még Mrs. Pomfret lesz belőled. 
– Ne beszéljünk Jeremyről. Még az a két detektív sem mondta meg 

senkinek, hogy te oldottad meg a gyilkossági ügyet? 
– Dehogy, nekik együtt kell dolgozniuk Blairrel. 
– De Rory Grant drámai tudósítást írt arról, hogyan oldottad meg az 

ügyet. 
– Kizárólagosságot kapott. A többi újság – és némelyikük sokkal 

nagyobb példányszámban jelenik meg –, Blair verzióját hozta le. 
Részleteket egyébként is csak az esküdtszéki tárgyalás befejezése után 
írhattak. Amire az ügy bíróság elé került, Chalmers már meghalt. 
Bizonyos tekintetben örülök, mert szeretek itt lenni. 

– Igen – mondta Priscilla, és nem először tűnődött el azon, hogy 
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Hamish otthonos, mindenfélével telezsúfolt rendőrőrse miért tűnt mindig 
biztonságosabb, lakályosabb és jóval barátságosabb helynek, mint a 
Tommel kastély. 

Egy csésze teát tett a lány elé. 
– Hozd be magaddal a nappaliba – mondta –, történt ott egy s más. 
Priscilla szófogadóan átment a nappalihoz, majd megállt és 

körülnézett. A padlón bolyhos, meleg, piros színű új szőnyeget látott, a 
falakat frissen tapétázták és két szép, vászonkárpitozású karosszék állt a 
kandalló előtt. 

– Ez gyönyörű, Hamish! Hogy a csudába engedhetted meg mindezt 
magadnak? Tudom, hogy az utolsó filléredet is hazaküldöd. 

Hamish elvigyorodott. 
– Egy kicsit megtartottam magamnak a fajdpénzből. 
– Fajdpénz? 
– Aha, a gyilkosság reggelén történt. Angust, az orvvadászt 

holtrészegen találtam a kikötőnél. A hátsó zsebében egy pár fajd volt. 
Vissza akartam vinni őket apádnak. Hát, akkor történt a gyilkosság meg 
minden. Az a helikopter ott állt, és miután fölvettem a pilóta vallomását, 
eszembe jutott, amit Bartlett kapitány mondott: a pilóta azt az utasítást 
kapta, hogy kétezer fontot adjon át az első pár fajdért. Így aztán 
visszaballagtam a kocsimhoz, mert ott hagytam Angus madarait, fogtam 
őket, és átadtam a pilótának. 

Hamish büszkén mosolygott a lányra. 
Priscilla óvatosan letette a csészéjét, és felállt. 
– Egy embert megöltek. Szétlőtték a mellkasát – mondta vékony 

hangon. – Te pedig, te nagy tolvaj szarka, csak arra tudtál gondolni, 
hogyan fordíthatod ezt a magad előnyére! – Megfordult, és kirohant a 
házból. 

Hamish egy percig dermedten meredt arra a helyre, ahol az imént 
Priscilla állt. 

Aztán kiviharzott a szobából, ki a házból a kertbe. 
Priscilla a kocsija mellett állt, fejét a tetőre hajtva. Rázkódott a válla. 
Hamish óvatosan mögé lépett. 
– Nem kell ezt annyira a szívedre venni – könyörgött –, hiszen nem 

én vagyok a gyilkos. 
A lány megfordult, és Hamish vállába temette az arcát. 
– Priscilla – mondta gyanakodva a férfi –, olyan érzésem van, hogy te 
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nevetsz. 
Fölemelte a lány fejét. 
– Jaj, Hamish – kuncogott Priscilla. – A legmegdöbbentőbb férfi 

vagy, akit ismerek. 
Hamish az égre meresztette a szemét. 
– Hallod? – kiáltotta egy fölöttük elrepülő sirálynak. – Itt van ez a 

lány, aki bűnözőkkel jegyzi el magát, és azt mondja a lochdoubh-i rend 
és törvény őrének, hogy megdöbbentő. Akkor gyere, Priscilla, összeütök 
magunknak valami ennivalót. 

– Mi lesz, fajd? – kérdezte még mindig nevetve Priscilla. 
– Aha, talán akad egy kevés. 
Pajtáskodón átölelve a vállát, a rendőrőrs felé vezette a lányt. 

Gyöngéden betolta a házba, majd követte őt, és határozottan becsukta 
maguk mögött az ajtót – kizárva a komisz külvilágot. 
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