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I. FEJEZET 

 
A Csendes-óceán valamennyi tenger között a legsivárabb. Hömpölygő sivatagján úgy 

érzi az utas, hogy hajója belevész az ég és a víz végtelenjébe. De aki a Déli-tenger 
korallszigeteiről igyekszik Kalifornia partjai felé, azt váratlan felüdülés éri. Ez történt az 
Oceanic utasaival is egy csöndes júliusi reggelen, mindjárt napkelte után. 

Barnán ködlő csúcsok emelkedtek ki a tenger síkjából, valószínűtlenül, hihetetlenül. De 
percről percre valószerűbbek lettek, és a korlátnál összesereglett kíváncsiak nemsokára 
megpillantották Oahu szigetének ragyogó zöldjét, amelyen itt-ott sötétebb foltok jelezték 
a völgyekben lappangó esőt. 

Az Oceanic az öböl szájához kanyarodott, és máris előttük állt a Diamond Head, mint 
ugrásra kész, hatalmas oroszlán - ha szabad az elnyűtt hasonlattal élnem. A hátsó 
fedélzeten jobboldalt egy fiatalasszony hajolt ki a korláton. Bámulva nézte Waikiki 
kanyargó partját és fölötte Honolulu fehér falait, amelyeket félig elfödött a lombozat az 
Aloha-torony mögött. Szép asszony volt, alig több harmincévesnél. Az utasok érdeklődését 
állandóan ébren tartotta, az egész unalmas hajózás alatt, amióta elindultak Tahitiból. 
Mindenki tüstént ráismert, ha az Isten háta mögül jött is, mert az asszony Shelah Fane 
volt, a filmcsillag, akinek híre messzebb terjedt, mint akármelyik királyé vagy köztársasági 
elnöké. 

- Nagy kincs - mondogatták róla a filmügynökök nyolc év óta. De mostanában csóválni 
kezdték a fejüket. - Nem a régi már, lefelé megy! Aranykisasszonyok és aranyúrfiak 
csakúgy por és hamu lesznek, mint a kéményseprők. 

Erre gondol néha a filmsztár is, ha éjszaka nem jön álom a szemére. Shelah rosszul aludt 
mostanában. 

Ismerős lépéseket hallott és hátrafordult. Széles vállú, merész arcú férfi mosolygott rá. 
Kemény vonásait barnára égette a trópusi nap. 

- Oh, Alan?!... Hogy van ma reggel? 
- Gondban vagyok - felelte a férfi. Megállt mellette a korlátnál. - Vége az utazásnak, 

Shelah - mondta -, legalábbis a maga számára. - Kezét a nőére tette. - Bánja? 
Shelah hallgatott egy pillanatig. 
- Bánom egy kicsit, igen, szívesen elhajóznék így akármeddig. 
- Én is - felelte a férfi. 
A hajó megállt az öböl bejáratánál, és kis motoros közeledett hozzá. Fináncok ültek 

benne, meg az orvos. 
- Nem felejtette el? - Alan szembefordult a színésznővel. - Az én utam nem itt ér véget. 

Itt kell hagynom magát még az este. Továbbmegyek ugyanezzel a hajóval... és tudnom kell 
a válaszát, mielőtt indulok. 

Shelah rábólintott. 
- Meglesz, mielőtt indul, ígérem. 
A férfi egy percig némán fürkészte a szép, talányos arcot. Érdekes változás tükröződött 

rajta, amióta a szárazföld közelébe értek. A hajó kicsiny világából visszatért a nagyvilágba, 
amelynek hódolatát várta és szerette. Nem élvezte már a csöndet és a magányt, szemében 
nyugtalan láng lobogott, kis lába idegesen dobogott a fedélzeten. Hirtelen félelem vett erőt 
a férfin, úgy érezte, hogy Shelah, akit ezekben a hetekben ismert meg, de máris imádott, 
örökre elszakad tőle. Közéjük férkőzött valami... 

- Mire vár? - kérdezte izgatottan. - Adjon választ most mindjárt. 



- Nem, nem... most nem lehet, majd később... de még ma -felelte a nő, és elnézett a férfi 
válla fölött. 

Magas, jóképű fiatalember tűnt fel hirtelen. Kalap nélkül volt, szőke haja lobogott a 
reggeli szélben. 

- Jó reggelt, Miss Fane! Emlékszik rám? Akkor is láttam, amikor dél felé menet elhaladt 
erre. Jim Bradshaw vagyok, az Idegenforgalmi Irodából, a „Szépség sajtóügynöke”, kalauz 
a Paradicsom útján. - Illatos virágkoszorút vetett a művésznő nyakába, míg az angol 
csöndesen odébbsétált. 

 
- Nagyon kedves - mosolygott Shelah Fane -, persze hogy emlékszem. Örült nekem 

akkor is, és most is örül, ahogy látom. 
A fiú mosolygott. 
- Ó, ez a mesterségem. Én vagyok a szőnyeg Hawaii küszöbén, „Isten hozott” jelszóval 

én vagyok szigetünk vendégszeretete, és kötelességem bebizonyítani, hogy hirdetéseink 
igazat mondanak. De a maga esetében, higgye el, művésznő, egy csöpp megerőltetésembe 
se kerül a kötelességem. - Észrevette, hogy a sztár szeme mintha keresne valamit a háta 
mögött. - Igazán sajnálom, de úgy látszik, az újságírók még mind az igazak álmát 
alusszák... Nem veheti rossz néven: a passzátszelek suttogása a kókuszpálmák között 
frissítő álomba ringatja őket... No, de ezt majd máskor szavalom tovább. Parancsoljon 
velem, mit írjanak a lapok? Befejezték a nagy filmet Tahitiban? 

- Nem egészen - felelte Shelah -, néhány jelenetet még itt veszünk fel Honoluluban. Itt 
kényelmesebb és a háttér éppen olyan szép, hiszen tudja! 

- Egzotikus virágok, rügyező fák, viruló zöld lombok, sötétkék ég fehér 
bárányfelhőkkel... álomvilág ez. A trópusok hervadatlan szépsége és az örök tavasz... Hogy 
is van csak? Éppen tegnap írtam... 

- Nagyszerű! - nevetett Shelah. 
- Most itt marad egy darabig Honoluluban, ugye, Miss Fane?  
A művésznő bólintott. 
- Iderendeltem a személyzetemet. A parton már villát is béreltek, mert a szállodát nem 

bírom. Tudja, ott mindenki engem bámul. Remélem, szép tágas a ház. 
- Hogyne - vágott közbe Bradshaw -, éppen tegnap néztem meg. Már türelmetlenül 

várják. Láttam a főudvarmesterét és a titkárnőjét, Julie O'Neill kisasszonyt. Ha már róla 
beszélünk: nem árulná el, hol lehet ilyen titkárnőkre szert tenni? 

Shelah mosolygott. 
- Ó, Julie sokkal több, mint titkárnő, azt mondhatnám, hogy a leányom, bár ez 

képtelenség, mert majdnem egyidősek vagyunk. 
- Csakugyan? - dünnyögte a fiú, inkább magának. 
- Julie anyja kedves barátnőm volt, és most négy éve, amikor meghalt, magamhoz 

vettem a kislányt. 
- Julie említette, hogy maga milyen jó hozzá. 
- Busásan visszafizeti. Drága teremtés. 
- Ugye? - bólintott a fiú meggyőződéssel. - Ha kéznél lenne a rímszótáram, mindjárt 

megverselném a jellemrajzát. 
Shelah hirtelen ránézett. 
- De hiszen Julie csak két napja van itt! - szólt csodálkozva. 
- Igen... és én is. Átruccantam Los Angelesbe, és onnan véletlenül együtt jöttünk hajón. 

Soha ilyen szép tengeri utam nem volt. Tudja: holdvilág, ezüstös habok, gyönyörű lány... 



- Majd megvizsgáljuk az ügyet - csóválta a fejét a színésznő.  
Két utas közeledett hozzájuk: az egyik komor arcú férfi, a másik szép húszéves lány. 

Shelah nem térhetett ki a bemutatás elől. 
- Mr. Bradshaw, az Idegenforgalmi Hivatal munkatársa... Miss Diana Dickson, az új 

filmünk egyik fontos szereplője és Huntley van Horn, az első számú partnerem. 
Miss Dickson azonnal nekilendült. 
- Milyen csodaszép ez a Honolulu! Mintha Tündérországban járnék, valahányszor 

ideérkezem... mennyi szín... 
- Ne fáradjon, kedvesem - vágott közbe a sztár. - Mr. Bradshaw ezt már mind tudja, és 

sokkal jobban tudja! 
- Boldog vagyok, ha visszhangra talál a rajongásom - hajlongott a fiú. - Különösen, ha a 

szövetséges ilyen bájos hölgy... Mr. van Horn, önt már ismerem a vászonról. 
Van Horn cinikusan mosolygott. 
- Azt hiszem, a borneói bennszülöttek is elmondhatják ugyanezt... Mesélt már Shelah a 

legújabb hőskölteményünkről? 
- Nagyon keveset... jó szerepe van? 
- Az én szerepem mindig jó - vonta föl a vállát van Horn. -Csavargó vagyok, tudja, aki 

egyre mélyebbre züllik, fetreng a mocsárban... 
- Úgy van - bólintott a sztár. 
- Szóval, fetrengek a mocsárban, és egészen jól érzem magam - folytatta a színész -, 

amikor egyszerre csak... akár hiszi, akár nem: megváltanak. Megvált egy egyszerű barna 
bőrű gyermek szerelme. 

- Miféle gyermeké? - kérdezte Bradshaw bambán. - Miss Fane, természetesen! 
Nagyszerű lehet, de ne mondja el, ne mondja el! - Most megint a sztárhoz fordult. - 
Borzasztóan örülök, hogy itt folytatják a forgatást. Az Idegenforgalmit boldoggá teszi az 
ilyesmi! De most hadd menjek tovább, van még néhány híresség a hajón... valami Alan 
Jaynes nevű dúsgazdag ember... 

- Vele beszéltem éppen, amikor maga feljött a hajóra - mondta Shelah. 
- Köszönöm, megyek és elcsípem. Gyémántbányái vannak Dél-Afrikában... nagyszerűen 

cseng a neve. Tudja, mi lelkesedünk itt Hawaiiban a művészetért, de a pénz... a pénz, well: 
a lobogónkat csak akkor bontjuk ki igazán a kikötőben, amikor megjelenik a pénz... A 
viszontlátásra! 

Eltűnt a lépcsőn, és a három színész a korláthoz ment. 
- Jön már Val is - mondta Huntley van Horn. - Olyan képet vág, mintha ő teremtette 

volna a trópusokat. 
Ez Martinónak szólt, aki a készülő új Shelah-film rendezője volt. A zömök, deresedő 

hajú férfi makulátlan fehér selyemruhát viselt. Széles, kemény arca csaknem olyan 
égőpiros volt, mint kifogástalan eleganciával megkötött nyakkendője. Látszott, hogy ez az 
ember sose törődött se vérnyomással, se diétával. 

- Na, csakhogy itt vagyunk, hála Istennek! - kezdte. - Tahitit hát elintéztük volna. 
Ezentúl ott élvezem a trópusokat, ahol az amerikaiak már elrontották egy kicsit... Újságíró 
volt, akivel az imént beszélt, Shelah? 

- Nem egészen. Az Idegenforgalmi embere. 
- Remélem, alaposan informálta a filmünkről. Szükségünk van a lehető legnagyobb 

reklámra. 
- Ugyan, hagyjuk már ezt a filmet - mondta a sztár egy kicsit bosszúsan. 
 



Az Oceanic lassan közeledett a kikötőhöz. Szerény kis csoport várta a parton. Shelah 
Fane kíváncsian és kicsit csalódva nézte az embereket. Talán azt remélte, hogy fehér ruhás 
diáklányok fogadják, virággal és koszorúkkal?... Hiszen úgy is volt idejövet, de hát a 
történelem eseményei nem szoktak megismétlődni! No meg aztán csakugyan, még csak 
reggel hét óra volt. 

- Julie! - kiáltott fel hirtelen. - Ott, ott integet a kikötő vé-gében! - És visszaintett neki. 
- De ki van mellette? - kérdezte van Horn. - Úristen, csak nem Tarneverro? 
- Bizony, Tarneverro! - felelte Miss Dickson. 
- Ugyan mit keres itt? 
- Alighanem engem, üzentem neki - mondta Shelah.  
Most a fekete ruhás komorna lépett a művésznőhöz. 
- Mi újság, Anna? 
- Itt vannak a vámosok. Madame, összeturkálnak mindent. Jobb lenne beszélni velük. 
- Majd elintézem őket - mondta a sztár nyugodtan, és elment a lánnyal. 
- Tessék! - bosszankodott a direktor Shelah után nézve. - Most nyakunkra hozta 

Hollywoodból ezt a szélhámos jövendőmondót. 
- Miért volna szélhámos? - vágott közbe Miss Dickson. -Nagyszerű ember ez a 

Tarneverro. Olyan dolgokat mondott nekem a múltamról, meg a jövőmről is, hogy az 
csuda. Soha nem teszek fontosabb lépést a tanácsa nélkül, és Shelah sem.  

Marino bosszúsan rázta hatalmas fejét. 
- Botrány, kész botrány, ahogy ti, hollywoodi nők, belehabarodtok ebbe a varázslóba. 

Kikotyogjátok neki minden titkotokat. Mi lesz aztán, ha egy szép napon közzéteszi az 
emlékiratait? 

- Van Horn a kikötő vizén át a jövendőmondó magas alakját nézte. - Szegény Shelah - 
folytatta cinikusan -, megható az ilyen vak hit, bizonyosan azt akarja megtudni a jóstól, 
hozzámenjen-e Alan Jayneshez vagy sem. 

- Persze hogy azt - bólintott rá Miss Dickson. - Tudni akarja, boldog lesz-e vele. 
Sürgönyzött Tarneverrónak, rögtön azután való nap, hogy Jaynes megkérte a kezét. Nem 
is csodálom: a házasság mégiscsak komoly dolog... 

Martino vállat vont. 
- Kár, hogy nem engem kérdez. Én gyorsan ráolvasnám a jövőt. A mozival körülbelül 

végzett, ezt tudhatná. Hat hónap múlva lejár a szerződése, és véletlenül pontos 
értesülésem van... de köztünk maradjon persze!... nem fogják megújítani. Mintha már 
látnám: akkor nagy körútra indul, áthajózik Európába, és ott próbálkozik. Mindig ez a 
vége. Hát nem okosabb, ha nyakon csípi ezt a gyémántkirályt, mielőtt meggondolja magát? 
Ő meg ezzel a jóssal mókázik. De hát ti már csak ilyenek vagytok, sose nő be a fejetek lágya! 
- mérgelődött Martino és továbbment. 

A kikötés formaságain hamar átestek, és az Oceanic parthoz állt. Shelah Fane volt az 
első, aki a hídra lépett, és titkárnője tárt karokkal fogadta. Julie fiatal volt, üde és 
temperamentumos, az öröme kitörő és közvetlen. 

- A villa már készen vár, Shelah! Olyan szép, hogy nincs párja. Jessop is itt van már, és 
sikerült szereznünk egy kínai szakácsot: valóságos művész. Ott az autó. 

- Örülök, drágám. 
A filmsztár tekintete egy sötét szempárral találkozott: Julie mögött a jövendőmondó 

szálas alakja magasodott. 
- Taneverro... nagy könnyebbség nekem, hogy itt látom. Tudtam, hogy számíthatok 

magára. 



- Mint mindig - mondta nyomatékkal a jós. 
Zajgott, kavargott a kikötőparti kis embercsoport. Anna, a komorna szinte eltűnt a 

kofferek és táskák sokaságában, és Tarneverro, ahogy ezt észrevette, a segítségére sietett. 
Nem volt a modorában leereszkedés, ugyanolyan világfias udvariassággal érintkezett vele, 
mint a színésznővel. 

Alan Jaynes és Bradshaw jött le most. Bradshaw olyan melegséggel üdvözölte Julie-t, 
mintha hosszú utazás után látná viszont. Jaynes gyorsan a színésznőhöz lépett. 

- Nem lesz nyugtom egész nap - mondta. - Szóval... ma délután jöhetek? 
- Természetesen - bólintott a sztár. - De most hadd mutatom be... Julie, a titkárnőm. 

Légy oly kedves, Julie, mondd meg a címünket. 
- A Grand Hotel mögött vagyunk, a Kalakaua Avenue-n. -Julie megmondta a számot, és 

a gyémántkirály elköszönt. 
- Várjon egy percig - tartóztatta a művésznő. - Be akarom mutatni egy hollywoodi jó 

barátomat... 
A jós két útitáskát adott át Shelah sofőrjének, aztán odalépett. Jaynes meglepődve 

fordult felé. 
- Tarneverro - kezdte Shelah -, meg akarom ismertetni Alan Jaynesszel... 
Kezet fogtak. 
- Örvendek - mondta a dél-afrikai, de amint a másiknak a szemébe nézett, mély 

ellenszenv ébredt benne. Megérezte ennek az embernek az erejét. Nem fizikai erő volt az, 
amilyen az övé, amit ismert, hanem valami különös, rejtelmes erő, érthetetlen és zavaró. - 
Sajnálom, de most sietnem kell - tette hozzá gyorsan, és eltűnt a tömegben. 

Shelahék az autóhoz mentek. Tarneverro is velük tartott. 
Felhőtlen kék ég alatt gördült a kocsi Honolulu utcáin. A King Street sarkán egy 

újságárus gyerek kínálta a reggeli lapot, és egy barna bőrű rendőr lusta mozdulattal 
megállította a gyalogosokat, hogy az autó átmehessen. Shelah Fane-t, éppen úgy, mint 
minden idegent, aki Honoluluban partra száll, valósággal elkápráztatta a színpompa és 
ragyogás. 

- De jó, hogy itt vagyok! - mondta örömmel. - Sohase maradhattam még itt egy napnál 
tovább. Hála Istennek, hogy végre hátat fordíthattunk a Déli-tengernek. 

- Pedig nagyon regényes, azt mondják! - sóhajtott föl Julie vágyakozva. 
A művésznő vállat vont: 
- Nem akarom elrontani az ifjúkor ábrándjait, de nekem nem tetszett annyira. 
- Nem egészen olyan, amint a könyvek leírják - bólintott rá Tarneverro. Ahogy ott ült 

Shelah mellett, még a ragyogó napfényben is titokzatosság vette körül. - Magam is 
tapasztaltam annak idején, amikor arra jártam. Szóval most itt marad egy darabig, 
Shelah? 

- Egy hónapig, remélem. Vagy két hétig tartanak még a felvételek, aztán pihenni 
szeretnék. Fáradt vagyok! 

- Mondania se kell... van szemem. 
Csakugyan: szeme az volt, hideg és átható, nyugtalanító két szem.  
Az autó elrobogott a régi királyi palota és a törvényszék épülete előtt, aztán befordult a 

Kalakaua Avenue-re. 
- Örülök, hogy eljött - mondta Shelah. 
- Ugyan... ez csak természetes! - legyintett Tarneverro. -Huszonnégy órával azután, 

hogy megjött a sürgönye, már indultam is. Különben nekem is esedékes volt a pihenés... 
tudja, a mesterségem nem éppen pihentető. És aztán: azt sürgönyözte, hogy szüksége van 



rám, s ez elég. Mindig elég is lesz! 
Julie a szigetről kezdett csevegni, a Waikiki-part lágy, becéző vizeiről, a bennszülöttek 

bizsergető muzsikájáról, amely felhangzik a bíboros éjszakában, az utcák tarka 
látványáról... 

A művésznő elmosolyodott. 
- Ez úgy hangzik, drágám, mintha James Bradshaw mondta volna. 
A leány nevetett. 
- Csakugyan, lehet, hogy Jimmyt idézem. Találkoztál vele? - kérdezte élénken. 
- Igen, láttam. 
- Ugye, kedves? 
Feltűntek a Grand Hotel rózsaszínű falai az óriás pálmák lombjai mögött, és a sofőr a 

kapu elé kanyarodott. 
- Beszélnem kell magával, Tarneverro, minél előbb! - szólt most Shelah idegesen. - 

Annyi kérdeznivalóm van... Nézze... 
A jós fölemelte kékeres, fehér kezét. 
- Sose magyarázza - intette le mosolyogva.  
A sztár meglepődve nézett rá. 
- Már sejti?... Csakugyan, a tanácsát akarom kérni, Tarneverro, segítsen most is, ahogy 

már annyiszor segített! 
- Megpróbálom. Hogy milyen eredménnyel... ki tudhatja? Látogasson meg tizenegy 

órakor... első emelet tizenkilenc. Mindjárt, ahogy belép a hallba, néhány lépcső balra a 
folyosón. Várni fogom. 

- Igen, igen! - A sztár lágy hangja megremegett. - El kell döntenem még ma... ott leszek! 
Tarneverro meghajolt, és ahogy az autó továbbgördült, Shelah érezte, hogy a szép kis 

titkárnő nyílt, fiatal szeme rosszallóan néz rá. A főajtónálló megérintette Tarneverro 
kabátja ujját. 

- Bocsánat, egy úriember várja... 
A jós felé egy hatalmas termetű kínai közeledett, meglepően könnyed léptekkel. 

Elefántcsontszínű arcán kicsit bamba kifejezés ült, fekete szeme fátyolosan, álmosan 
nézett. 

- Nem lehet nagyon intelligens - gondolta Tarneverro -, vajon mit akarhat? 
A kínai széles mellére tette egyik kezét, és pocakos ember létére mélyen meghajolt: 
- Ezer bocsánat... ha nem csalódom, a nagy Tarneverrót van szerencsém megszólítani... 
- Tarneverro vagyok - felelte kurtán a jós. - Mit óhajt? 
- Engedje meg, hogy bemutatkozzam - folytatta a kínai -, bár bizonyosan nem vagyok 

méltó a figyelmére. Harry Wing a nevem, szerény üzletember vagyok a szigeten. Nem 
tudom, túlságos vakmerőség-e, ha megkérem, hogy négyszemközt beszélhessünk... 

- Milyen ügyben? 
- Nagyon-nagyon fontos ügyben. Ha megengedné, fölkeresném a szobájában. 
A jós fürkészve nézte még egy percig az álarcszerű ábrázatot, amely mögött mintha nem 

is lett volna élet. Megadta magát. 
- Tessék! - bólintott. Átvette a kulcsot a portástól, és előrement. 
Beléptek a tizenkilences szoba ajtaján. A különös vendég zajtalan léptekkel követte a 

jóst, aki most félrevonta a fogadószoba függönyét. A szobába beáradt a reggeli napfény. 
Tarneverro szokott gondosságával a hegység felé eső fronton választotta ki lakosztályát, 
mert a Koolau-hegy felől rendszerint hűs szellők fújdogáltak. 

Szembefordult a vendégével. A kínai rezzenéstelen arccal viszonozta kutató pillantását. 



- Nos, uram? 
- Ön a híres Tarneverro mester - kezdte Harry Wing hódolatteljes és dallamos 

hangsúllyal. - A hollywoodiak tisztelettel emlegetik önt, mint aki fel tudja lebbenteni a jövő 
sötét fátylát, és rávilágít az elkövetkezők útjára. A jövendő, amely a közönséges ember 
szemének fekete, mint a lakk, az ön tekintete előtt átlátszó lesz, mint az üveg. Hírneve 
eljutott Hawaiiba, és nyomon kíséri, mint az árnyék. Titokzatos tudományának dicsérete 
betölti Honolulu utcáit... 

- Szép, szép - türelmetlenkedett Tarneverro. - De térjünk talán a tárgyra, uram. 
- Szerény üzletember vagyok, mint voltam bátor említeni, jelentéktelen mindenki 

számára, önmagamat kivéve. Egyesíthetném az üzletemet egy rokonoméval az északi 
tartományokban. Gyönyörű kilátásaim vannak, de aggódom. Elérem-e a sikert, amit 
remélek? Olyan becsületes ember-e leendő társam, mint az én rokonomnak természet 
szerint lennie kellene? Megbízhatom-e benne? Szóval... föl szeretném lebbentem a sötét 
fátylat, és ön az az ember, aki ezt megteheti! Nem leszek fukar, ha arról lesz szó, hogy 
megszolgáljam a jó tanácsot. 

Tarneverro összevont szemöldökkel vizsgálta a váratlan kuncsaftot, aki az ő portékáját, 
titkos tudományát kereste itt. A kínai várt, mozdulatlanul, akár egy Buddha-szobor: két 
kezét nadrágja zsebébe süllyesztette, kabátja szétnyílt a mellén. A jövendőmondó szeme 
egy percre megakadt a mellényzseben, amelyben töltőtollat hordta a kínai. 

- Lehetetlen! - mondta hirtelen elhatározással. - Én pihenni jöttem ide, és itt nem 
gyakorlom a mesterségemet. 

- Úgy beszélik - vetette ellene a vendég -, hogy uraságod egyszer-másszor már volt szíves 
itt is a kristályhoz folyamodni. 

- Egy-két hotelbeli tisztviselőnek megtettem puszta szívességből, minden honorárium 
nélkül. A nagyközönség számára azonban itt nem vagyok kapható. 

- Nagy csalódás nekem - mondta Harry Wing bánatosan.  
A jós sötét arcán furcsa mosoly villant át. 
- Üljön le, kérem - szólt. - Tudja, én is jártam Kínában valamikor, és tapasztaltam, 

milyen nagy ott az érdeklődés a mi mesterségünk iránt. Ezért egy percig, mialatt elmondta, 
hogy miért jött, el is hittem, hogy igazat beszél. 

A látogató összeráncolta a homlokát. 
- Most aztán igazán kezdem nem érteni uraságodat - szólt érdesen. 
Tarneverro még mindig mosolygott. Ő is leült, és a szemébe nézett a sárga embernek.  
- Igen, Mr. Wing, ha jól értettem. Egy pillanatig megtévesztett, de azután megsegített 

az én kis tudományom. Volt szíves említeni a sikereimet. Nos, a sikereimet annak 
köszönhetem, hogy vannak bizonyos megérzéseim, Mr. Wing. 

- A kínai embernek is vannak megérzései. 
- Azonnal rátérek arra is - bólintott a jós. - Ahogy hallgattam a beszédét komoly arcú 

emberek tűntek föl előttem, a rend őrei, akik a kapitányságon ülnek, különböző 
szobákban, azzal az eltökélt szándékkal, hogy érvényt szereznek a törvény parancsának... 
Detektíveket láttam, akik üldözik és kézre is kerítik a gonosztevőket. Majd egy 
tárgyalóterem képe rajzolódott ki lelki szemeim előtt: a bíró magas székéről igazságot 
tesz... Ez volt az érzésem, ezek voltak a meglátásaim... Nem különös, mit gondol? 

 
A vendég arcáról egyszerre eltűnt minden bambaság. A kis fekete szemekben elismerés 

és csodálat villant. 
- Nagyszerű! Elsőrendű! - bólintott elmosolyodva. - Azonban engedje megmondanom: 



észrevettem az imént, hogy a szeme élesen rászegeződött mellényemnek arra a helyére, 
ahonnan csak nemrég vettem le a detektívjelvényt. A tű nyoma határozottan meglátszik. 
Elsőrangú detektívteljesítmény, gratulálok. 

Tarneverro hátradőlt a széken és nevetett.  
- Touché! - kiáltotta. - Szóval ön detektív, Mr... izé... 
- Chan - felelte a termetes kínai széles mosollyal. - Chan felügyelő. Azelőtt őrmester, de 

a honolului rendőrség kebelében történt alapos változások folyamán érdemeimen felül 
kitüntettek, és így most már felügyelő vagyok. Legyen szabad saját igazolásomra 
megjegyeznem, hogy az iménti kis cselfogást, amellyel annyira felsültem, nem magam 
eszeltem ki. Azonnal megmondtam a főnökömnek, hogy nem fog sikerülni, hacsak ön nem 
túlságosan... izé... tompa elméjű. Mivel pedig ön minden várakozáson felül éles eszű, hát 
természetesen nem is sikerülhetett. Ne nehezteljen, uram. Csak arra akarom felhívni 
szíves figyelmét, hogy a nálunk érvényes rendelet engedélyhez köti az okkult tudomány 
gyakorlását. Kevés szóból ért a bölcs, és így, azt hiszem, fölösleges tovább zavarnom önt. 

Tarneverro felállt. 
- Ahogy mondtam, nem is áll szándékomban itt „gyakorolni a mesterségemet” - 

jelentette ki. - Örülök, hogy megismerhettem, inspektor úr. Egyébként detektív-
tehetségemnek elég jó hasznát veszem a magam mesterségében is. 

- De az ilyen talentumot, mint az öné, uram, a társadalom szolgálatába kellene állítani. 
Elégszer megesik Los Angelesben, hogy rejtélyes bűntényt fedeznek fel, és senki sem akad 
a titok nyitjára... A Taylor-ügy például megdöbbentő bűneset volt, és sötétség fedi még ma 
is. Vagy ott van a Denny Mayo-ügy, amikor a híres színészt holtan találták a lakásán éjjel... 
Hány éve is?... Három, talán több is! És Denny Mayo halálát mind a mai napig nem torolta 
meg a Los Angeles-i rendőrség és bíróság. 

- Nem is fogja soha - rázta fejét a jós. - Nem, inspektor úr, az nem az én kenyerem. 
Inkább a jövendő szövedékét bontogatom. Hollywood múltja nem érdekel. 

- Akkor bizonyosan mindig be is válik a tudománya - vélte Chan. - De azért, ismétlem: 
örömmel fogadnám a segítségét, ha egyszer megint amolyan igazi rejtvénnyel kerülök 
szembe... Isten önnel, Tarneverro. Éles eszére sokáig emlékezni fogok. 

A detektív csöndesen kiment, és Tarneverro az órájára nézett. A szoba közepén álló 
asztalkára csillogó kristálydarabot tett, aztán félig elhúzta a függönyt, a ragyogó fény jó 
részét kizárta a szobából. Körülnézett az elhomályosított helyiségben, és megcsóválta a 
fejét: nem volt olyan hatásos, mint Los Angeles-i stúdiója, de majd csak megteszi ez is. Az 
ablakhoz ült, vastag levelet vett ki a zsebéből, fölvágta a borítékot és olvasni kezdte. 

A passzátszél besurrant az ablakon, meglibbentette a függönyt, és felborzolta a jós sötét 
haját... 

 
Tizenegy óra felé Shelah Fane kopogott az ajtón, és Tarneverro bevezette. A művésznő 

fehér ruhában volt, fiatalabbnak látszott, mint a kikötőben, de a szemét gond árnyékolta. 
Tarneverro most szertartásos modorban érintkezett vele, tartózkodóan, szinte 
részvétlenül. Leültette az asztalhoz a kristály mögé, aztán egészen összehúzta a függönyt, 
és a szoba teljesen elsötétedett. 

- Tarneverro, magának kell megmondania, hogy mit tegyek - kezdte a színésznő, és 
egyenesen szembefordult vele. 

- Várjon! - mondta a jós parancsolóan. Erősen a kristályba nézett. - Látom a gőzös 
fedélzetén, a korlátnál, ragyogó holdfényben. Estélyi ruhában van, az aranydísz versenyt 
csillog a hajával, aranyos sálja a vállára vetve... Férfi áll maga mellett, valamit mutat és 



odanyújtja a messzelátót. Maga a szeméhez emeli... Papeete partjának lámpasora utolsó 
sugarait küldi... néhány órája, hogy eljöttek onnan. 

- Igen, igen - suttogta Shelah Fane. 
- A férfi megfordult. Csak homályosan látom - folytatta -, de azt hiszem, ráismerek. Ma 

a kikötőben... igen, Alan Jaynes... nem úgy hívják? Ő az, valamit kérdez. Talán házasságról 
beszél... De maga a fejét rázza, elhúzódik... Igent szeretne mondani, küszködik, és mégse 
mond igent. Elhárítja a kérdést... Miért?... Úgy érzem, szereti azt az embert. 

- Szeretem! - kiáltotta Shelah. - Oh, Tarneverro, igazán szeretem. Csak ott ismertem 
meg Papeeteben. Mindössze egy hete. Olyan gyönyörű volt minden... az első éjjel, amikor 
kinn voltunk a tengeren... Igen, pontosan úgy történt, ahogy mondta, akkor megkért, még 
nem adtam választ, hozzá akarok menni, egy kis boldogságra vágyom... megérdemlem, azt 
hiszem. De... félek! 

A jós elfordította átható tekintetét a kristályról. 
- Fél - bólintott megértően. - Valami van a múltjában, fél, hogy visszajár és kísérteni 

fog... 
- Nem, nem! - kiáltotta az asszony hevesen. 
- Valami, ami már nagyon régen történt - folytatta a jós ridegen. 
- Nem, nem!... Nem igaz! 
- Engem nem lehet becsapni. Mikor történt? Nem látom egészen tisztán, tudnom kell! 

- szólt most parancsoló hangon. 
A szél megsuhogtatta a függönyt, Shelah tekintete tehetetlenül imbolygott a sötét 

szobában, aztán ismét Tarneverróra tévedt. 
- Mikor? - kérdezte újra a jós.  
Shelah nagyot sóhajtott. 
- Múlt hónapban volt három éve - mondta olyan halkan, hogy a jós is alig hallotta meg. 
Tarneverro hallgatott egy percig, az esze dolgozott, mint a gőzgép.  
- Júniusban három éve!...  
Élesen a kristályba nézett, az ajka mozgott. 
- Denny Mayo - mondta lassan. - Denny Mayo halála... ugye? Most már látom! 
A szélroham széttárta a függönyszárnyakat, és vakító világosság áradt Shelah Fane 

arcára. Szemében rémület ült. 
- Nem kellett volna idejönnöm! - nyögte. 
- Mi történt Denny Mayóval? - folytatta Tarneverro hajthatatlanul. - Mondjam meg 

én?... Vagy elmondja? 
Az asszony az ablakra mutatott. 
- Az erkély... erkély van ott! 
Mint aki gyermeket nyugtat meg, a jós fölkelt és kinézett, aztán visszatért az asztalhoz. 
- Az erkély üres, nincs ott senki. 
Visszaült a helyére, parancsoló szemét az asszonyéba kapcsolta. A sztár kelepcében volt, 

tehetetlenül vergődött. 
- Most! - mondta a nagy Tarneverro. - Beszélni! Gyorsan! 

II. FEJEZET 

Magányos lámpa világított Shelah Fane villájának tágas szalonjában. Ritka becsű 
helybeli fákból készült a bútorzat, és a berakott falak halványan csillogtak a félhomályban. 
Délszaki növények zöldelltek körös-körül. Az utcára nyíló üvegajtók zárva voltak, de a 
tenger felé tárva-nyitva állt a széles verandára nyíló ablak. A hullámverés szabályos 



egyhangúsággal morajlott odakint. 
Shelah gyors, ideges taglejtéssel lépett a szobába, a szemében aggódás, szinte rémület 

tükröződött. Amióta visszatért Tarneverrotól a Grand Hotelből, ez a rémült kifejezés egy 
pillanatra se tűnt el a szeméből. 

- Miért tette? - kérdezte magában mindig újra. - Miért tette? Micsoda titkos hatalma 
van ennek a sötét embernek, hogy kicsalta lelke mélyéből azt a régi történetet, amelyről 
azt hitte, hogy mindörökre eltemette! 

Mihelyt kiszabadult a jós különös hatása alól, önmagát vádolta, amiért fecsegett, de már 
késő volt a bánat. 

Jessop, a komornyik jött be, szikár, korosodó angol, aki szintén Hollywoodban találta 
meg az ígéret földjét. Virágdobozt tartott a kezében. Shelah felnézett. 

- Jó, hogy jön, Jessop. Szólt már Julie kisasszony? Fél kilencre kérjük a vacsorát. 
- Értem, Madame. 
- Páran a fiatalok közül még úszni akarnak egyet vacsora előtt. Mr. Gradshawt vezesse 

majd a kék hálószobába. A fürdőházak még sötétek és nincsenek kitakarítva. Miss Julie és 
Diana a szobájukban öltöznek át. 

Julie már jött is. Nappali ruhában, kendőzetlen arccal, lelkesen, boldogan, fiatalon. Az 
irigység árnyéka futott át a művésznő szép szemén. 

- Ne legyen gondod, Shelah - mondta Julie. - Jessop meg én már kiterveltünk mindent. 
Pompás lesz, mint mindig, ha társaság van nálad. Mi az, Jessop, virág? 

- Miss Fane számára. 
A komornyik átadta a dobozt és kiment. Shelah körülnézett. Egy kis ránc volt a 

homlokán. 
- Igazán nem tudom, Julie, hogy jön itt be az ember. Legalább egy kis emelkedés vagy 

lépcső volna! 
Julie nevetett. 
- Hát bejöhetsz a verandáról, ukulelét pengetve, valami hawaii dallal... Vagy tudod, mit? 

Jöjj be egyszer természetesen, Shelah. Az újdonság varázsa sem megvetendő! - Felvágta a 
zsineget és kinyitotta a dobozt. - Ó, micsoda remek orchideák! 

A sztár közömbösen fordult el... Orchideák... Shelah Fane-nek ez igazán nem volt újság! 
- Kedves ez az Alan - mondta unottan. Julie a fejét rázta. 
- Tévedsz: nem Jaynes küldte! - Hangosan olvasta, ami az aláíratlan kartonlapra írva 

volt: „Szeretettel, akit rég elfelejtett”... Ki lehet ez? 
- Ki nem lehet? - mosolygott kicsit kesernyésen a díva. De aztán hirtelen érdeklődéssel 

pillantott újra az írásra. „Szeretettel...” Hirtelen felvillant a szeme: - Hiszen ez Bob írása! 
Drága öreg Bob! Nézd csak: „Szeretettel”... annyi év után! 

- Bob? 
- Bob Fyfe, igen... az első, az egyetlen férjem. Te nem ismerted... régen volt. Kölyöklány 

voltam akkor, kórista az egyik New York-i revüben. Bob pedig színész, komoly és jó 
színész... Hogy imádtam. De aztán jött Hollywood, és elszakadtunk, elváltunk. És most... 
„szeretettel”... igazán lehetséges?! 

- És mit csinál Honoluluban? 
- Jó helye van, vezető színész itt az egyik színházban. Rita Ballou mondta ma reggel, 

amikor telefonon beszéltünk. 
Kezébe vette a virágot. 
- Ezt tűzöm fel ma este. Álmomban sem hittem volna, hogy akár csak beszélünk is 

valaha! Látod, ez elérzékenyít... Látni szeretném. - Hirtelen elkomolyodott. - Azonnal 



látnom kell! Olyan jó, olyan okos volt mindig!... Hány óra most? - Megnézte csuklóján a 
kis órát. - Negyed nyolc múlt. Milyen színház is? Rita megmondta... Royal?... Igen, azt 
hiszem, az. 

Élesen szólt a csengő, hangos beszéd hallatszott be a hallból és berontott Jimmy 
Bradshaw. Nyilván zajos kedvében volt. 

- Együtt vagyunk! - kiabálta. - Mindenki itt van, aki számít. No, Miss Fane, hogy van itt 
nálunk? Munka és gond nélkül, szabadon, pálmáktól szegélyezett parton, a langy vizű 
tenger mellett? 

- Igazán szép és pihentető - mondta Shelah azzal a megvesztegető mosollyal, amely a 
legbanálisabb szónak is különös varázst adott. - Egy perc múlva itt vagyok megint - szólt 
oda Julie-nek. - Csak feltűzöm a virágot. 

Eltűnt a hallban. Bradshaw pedig szembefordult a lánnyal. 
- Hogy maga milyen szép ma! - kiáltott föl lelkesedve. - Ezt a mi éghajlatunk teszi. Igaz, 

hogy amikor elindultunk, akkor is meg lehetett nézni éppen. 
- Arra vagyok kíváncsi, hogy Shelah hogy tetszik magának. 
- Shelah? - Kis szünet. - Szép, kedves, de... kicsit mesterkélt. Színésznő tetőtől talpig. 

Tudja, elég filmsztárral volt dolgom az utóbbi időben, akár új Hollywoodot is alapíthatnék 
velük. De mindig csak azt gondolom, mélyen kalapot emelve Dél-Kalifornia felé, tőlem 
ugyan megtarthatjátok valamennyit! 

- Maga még nem ismeri Shelah-t! - tiltakozott a lány. 
- Nem, persze. Különben az én szememben van egy nagy érdeme: hogy magához jó és 

kedves. De ha az én egyéni ízlésemet kérdezi... nőkről lévén szó... pedig alaposan 
körülnéztem köztük... 

- Igazán? 
- Az én ideálom - folytatta Jimmy -, ha már kérdi, és örülök, hogy érdekli a dolog... az 

én ideálom egészen más! Az én ideálom... csupa báj, persze fiatal, ártatlan, természetes és 
egy kicsit... hm... bolond, ha arról van szó, hogy... tudja ugye, hogy mire gondolok? Hát ez 
az én esetem! 

Diana jött be. Nappali ruhában volt ő is. 
- Halló, fiatalember! - mondta. - Hát úszunk vagy nem úszunk? 
- Hogyne úsznánk! - felelte Bradshaw. - Gyerünk, mielőtt a hold fölkel, ez a legszebb 

idő. Jön még valaki, vagy csak mi hárman? 
- Senki más, úgy látszik - mondta Julie. - A többiek féltik a szép bőrüket. 
- Ez az előnyünk nekünk, ifjaknak a hajló korral szemben! - kacagott a fiú. - Hát akkor 

előre! 
Shelah jött most vissza, virággal a vállán. 
- Megyünk és megmártjuk magunkat Waikiki világhírű habjaiban - jelentette Jimmy. - 

Nem tart velünk? 
- Majd máskor. Ma, tudja, háziasszony vagyok. 
- Pedig szenzációs élményt mulaszt el - csábította Bradshaw lelkesen. - Ezüst habok 

verődnek a korallpartra, fölöttünk a csillagos ég, a holdfényben szivárvány rezeg... 
„Rendes hajójáratok Los Angelesből San Franciscóba és San Franciscóból Honoluluba 
hetenként egyszer, mindenki elérheti”... 

Újra csengettek, és a fiatalok Shelah-val együtt kimentek a hallba. 
- Vegye föl a fürdőruháját, de gyorsan! - mondta Julie a fiúnak. 
- Majd megmutatom, hol. 
Fölszaladtak a lépcsőn, közben újra csöngettek. Shelah ott állt az ajtó mellett, de nem 



nyitotta ki. Visszament a szalonba és megvárta, amíg Jessop beereszti a vendégeket. 
Shelah elébük ment. Fekete hajú, kissé hervadt fiatalasszony jött, lehetett vagy 
harmincéves. Kövéres, szőke férje önérzetesen lépkedett mellette. 

- Rita Ballou! - kiáltotta a sztár. - Száz év óta nem láttalak! És Wilkie! - igazán örülök. 
Rita a nyakába borult, az ura pedig idegenkedve nézett körül az üres szalonban. 
- Korán jöttünk, Shelah? - kérdezte kelletlenül. - Mikorra is hívott bennünket? 
- Fél kilencre... de nem tesz semmit.  
Ballou a feleségéhez fordult: 
- Hogy maga soha semmit se ért meg pontosan! 
- Ugyan, hát már ez is baj? - vonta föl vállait az asszony. - Miért ne trécselhetnénk egy 

kicsit Shelah-val, mielőtt összejön a társaság? 
- A barátnőjéhez fordult: 
- Úgy sajnáltam, hogy nem láttalak, amikor erre jöttetek dél felé. Mi éppen akkor a 

kontinensen voltunk. 
- De most aztán szerencsénkre pótolhatjuk a mulasztást - tette hozzá Wilkie Ballou. - 

Shelah, szavamra mondom, maga virulóbb, mint valaha. 
- Igazán, hogy csinálod ezt? - kérdezte Rita, és hideg szemében irigység lobbant fel, 

ahogy a sztárt nézte. 
- Megtalálta az ifjúság örök forrását - jelentette ki Wilkie hódolattal. 
A művésznő mosolygott. 
- Hisz egyre azt hirdetik, hogy Hawaiiban van a bizonyos forrás! - csapta össze a kezét. 

Kutatva nézte Ritát, és a tekintete azt mondta: pedig úgy látszik, nem itt van. 
Megint csöngettek. Jessop ajtót nyitott, és csakhamar Alan Jaynes lépett be. Szép, 

férfias alakján feszült a szmoking, Shelah szíve megdobbant. Bemutatta a Ballou 
házaspárnak. Julie és Bradshaw élénk színű strandruhájukban átmentek a szobán. 
Kénytelen-kelletlen ők is megálltak bemutatkozni. 

- Hát Miss Dickson? - kérdezte a fiú. - Csak nem előzött meg bennünket? 
- Hogyisne! - vágta rá Julie. - Diana száz évig csinál toalettet. 
- Akkor kettőnk közt áll a verseny! - mondta Jimmy, és kiugrott az ablakon a verandára, 

Julie a nyomában. 
- Jóképű fiú - jegyezte meg Rita. - Ki az? 
Shelah megmagyarázta, milyen helyet foglal el Mr. Bradshaw a világ gépezetében. Rita 

felállt. 
- Hát gyerünk mi is legalább a partra. 
- Ebben a magas sarkú cipőben? - tiltakozott Wilkie. 
- Majd levetem, ha kedvem tartja - mondta bosszúsan a fiatalasszony. 
- Jó, csak menjetek előre, azonnal megyünk mi is - küldte őket a sztár. 
Wilkie kelletlenül követte a feleségét. Shelah pedig halk, ideges nevetéssel fordult a 

gyémántkirályhoz: 
- Szegény Wilkie, nagyon féltékeny és attól tartok, van is rá oka. Azelőtt legalábbis volt. 
Jaynes egészen közel lépett a művésznőhöz. 
- Nagyon sajnálom, hogy ma délután nem láthattam, Shelah. Nem fáj már a feje? 
- Nem, dehogy. 
- Hoztam itt valami apróságot... nem méltó magához, tudom.  
Kibontotta a virágot, amit útközben vett Shelah-nak. Ritka, különleges fajta rózsák 

voltak. 
- Gyönyörű! - mondta jutalmazó pillantással az asszony. 



- Elkéstem, úgy látszik - jegyezte meg Jaynes. - Látom, másnak a virágát viseli... 
Shelah az asztalra tette a rózsákat. 
- Igen, Alan. 
- Remélem, ez nem azt jelenti - kezdte elkomorodó homlokkal a férfi -, ó, Shelah, nem 

jelentheti azt... Én... én nem lehetek meg maga nélkül. 
A sztár szembefordult vele. 
- Pedig meg kell lennie, Alan. Nagyon-nagyon sajnálom, de... nem lehetek a felesége.  
- Hát akkor igaz! - fakadt ki a férfi szenvedélyesen. 
- Mi igaz? 
- Amit van Horn mondott ma délután. Nem akartam elhinni... Annyira gyerekes, 

annyira értelmetlen, hogy nem bírtam elhinni magáról. Idehívta ezt a nyomorult jóst, ezt 
a sarlatánt, és most ő határozott maga helyett! Ő tanácsolta, hogy ne fogadjon el engem! 

Elfordult. Arcát elöntötte a harag pírja. 
- Ha bármilyen komoly oka lenne rá - kezdte újra, nagy nehezen türtőztetve magát -, 

megadással bevenném a mérget. De ez... ez már sok a jóból. Hogy ez a fakír, ez a 
kristálytudós, ez a közönséges csaló álljon közénk? Nem, ebbe nem nyugszom bele! A 
hajón azt hittem, és joggal hihettem, hogy szeret. 

- Lehet, hogy szerettem - mondta Shelah szomorúan. 
- Akkor nem választhat el bennünket semmi ezen a világon! 
- Várjon, Alan, várjon az Istenért! - szólt közbe a sztár hirtelen. - Hiszen a maga kedvéért 

teszem, a maga érdekében. Higgye el, hogy nem lehetnénk boldogok. 
- Úgy? - csattant föl Alan. - Ezt mondta magának az a... sarlatán?! 
- Ő csak megerősített abban, amit a szívem súgott - sóhajtott föl Shelah szomorúan. - 

Mert a múlt Alan... a múlt nem hal meg soha. 
- Már mondtam egyszer, Shelah: nem törődöm a múltjával! 
- De hiszen maga nem is tudja, Alan... és én nem mondhatom meg. Azt akarom tenni, 

ami helyes. Maga olyan jó, olyan egyenes, gáncstalan, igazi gentleman... nem szabad, hogy 
a porba rántsam. Kérem, Alan, nagyon kérem, értse meg... 

- Nem értem és nem is akarom érteni! - kiáltotta Jaynes. - Nem akarok senkit és semmit, 
csak magát, hogy szeressem és gondját viseljem... Nézze, rövid az időm, gyötrelmesen 
rövid. Még ma éjfélkor tovább kell utaznom, hiszen tudja! Felejtse el azt az ostoba 
javasembert. Nem értem, hogy tud hinni benne, nem értem, és nem helyeslem. De nem 
ítélem el azért. Tudom, hogy magát nem lehet hibáztatni. A temperamentuma, eddigi élete 
sodorta erre az útra. Csak felejtse el, drága Shelah, és adja a szavát nekem, mielőtt 
elmegyek! 

A színésznő a fejét rázta. 
- Nem tudom - mondta megtört hangon - nem tehetem. Jaynes egy hosszú percig nézte 

az asszonyt, aztán nagy méltósággal sarkon fordult. 
- Hová megy? - kiáltotta Shelah. 
- Nem tudom, végig kell gondolnom. 
- De azért remélem, velünk vacsorázik! 
- Nem tudom - ismételte Jaynes. - Nem társaloghatok most a barátaival, egyedül akarok 

lenni. Talán még visszajövök. - Zavarodottan, bizonytalanul tett néhány lépést. Shelah 
utánasietett, és kezét a férfi karjára tette. 

- Alan, végtelenül sajnálom... nagyon boldogtalan vagyok.  
A férfi megfordult és megölelte. 
- Shelah - mondta lágyan -, a hajón éreztem, hogy szeret, és nem... nem mondok le 



magáról, nem tudok lemondani! 
Pillantása az orchideákra esett, amelyeket finom gyémánttű erősített a ruha vállára. 
- Senki se veheti el tőlem! - kiáltotta. Aztán elengedte az asszony vállát, és gyorsan 

kiment. 
Shelah Fane lassan a székhez ment, és beleroskadt. Szép arcán gyötrődés, kétségbeesés, 

boldogtalanság tükröződött. Most nem játszott, nem színészkedett. Révetegen ült néhány 
percig, aztán lassan föleszmélt. Az órájára nézett. Háromnegyed nyolc. Hirtelen fölkelt és 
az üvegajtóhoz lépett. 

A hold még nem jött fel, és a széles pázsit teljes sötétségben pihent a ház és a torlódó 
habok között. Hallotta Julie ujjongó kiáltásait, amint a hullámokkal birkózott. Jimmy 
Bradshaw felelgetett neki. Türelmetlen várakozással lépett a verandára, és kinézett a 
pázsitra nyíló ajtón. A közeli fa árnyéka alól mintha még feketébb árnyék vált volna ki. Az 
árnyék hirtelen megmozdult... Shelah a megismerés halk kiáltásával felrántotta az ajtót és 
elébe rohant a füvön... 

 
Alan Jaynes komoran ment végig a Kalakaua Avenue-n a Grand Hotel felé. Pár perc 

múlva a híres szálloda hűvös előcsarnoka elé érkezett. A portásnak arcára fagyott az 
üdvözlő mosoly, mikor a gyémántkirály szemébe nézett. 

Jaynes továbbment. A nagy tükörablak mögül keleti selymek és drágakövek csillogtak. 
Rámosolygott a virágáruslány, akinél odamenet Shelah-nak a rózsákat vette, amelyek 
most mellőzve hevertek a művésznő asztalán. Befordult a szálloda másik frontjára, a tágas 
kerthelyiség felé, és megállt a lefelé vezető lépcső tetején. 

Szép helyiség volt. A nagy ívek a bejáróval szemben mintha a trópusi ég hármas képét 
keretezték volna be. De Jaynes ma este közömbös volt minden szépség iránt. A vendégek 
nagyrészt vacsorázni mentek és a kert elhagyatott volt. De nem messze, idős házaspárral 
meghitt beszélgetésben ott ült az, akit Jaynes keresett. Lement a lépcsőn, egyenesen 
Tarneverro felé tartott. 

- Jöjjön, kérem! - szólt rá rekedt, parancsoló hangon. A híres jós közömbös 
nyugalommal nézett fel rá. 

- Kissé több udvariassághoz vagyok szokva - mondta hűvösen. - Különben is, alig 
ismerem önt. 

- Jöjjön velem! - ismételte Jaynes. - Beszédem van önnel. 
A nagy Tarneverro végigmérte a vállas alakot, aztán bocsánatot kért az öregektől és 

Jaynesszel a hosszú helyiség túlsó végébe ment. 
- Mit jelentsen ez? - kérdezte. 
Megálltak a bolthajtás alatt, a kijáró közelében. Odakint ragyogó ívlámpa vetette fehér 

világát a hotel előtti pázsitra. Valóságos színpad volt az, alkalmas keret egy egzotikus 
dráma játszására. De a színpad üres volt, és a dráma odabenn folyt, az oszlopokon belül. 

- Magyarázatot kérek! - szólt Jaynes nyersen. - Én megkértem Miss Shelah Fane-t, hogy 
legyen a feleségem. Volt okom hinni, hogy szívesen fogadja a kérésemet. És ma öntől kért 
tanácsot ebben a dologban... olyan dologban, amelyhez önnek egyáltalában semmi köze 
sem lehet. És ön lebeszélte erről a házasságról. 

Tarneverro vállat vont. 
- Ami a rendelésemen történik, arról nem szoktam beszélni mással - vetette oda 

hanyagul. 
- Velem fog beszélni róla, biztosítom! - tört ki Alan. 
- Még ha hajlandó lennék is erre: akkor is mit érne? Azt mondom a klienseimnek, amit 



a kristály mutat - felelte a jós. 
- Azt mesélje másnak! - kiáltotta Jaynes. - Azt mondja nekik, amit akar! Mi oka volt rá, 

hogy ilyen tanácsot adjon? - Közelebb lépett a jóshoz és az arcába bámult. - Talán 
szerelmes belé? 

Tarneverro arcán mosoly futott át. 
- Miss Fane elragadóan bájos... 
- Fölösleges, hogy ezt megállapítsa! 
- Elragadóan bájos, mondom, de sohasem engedtem meg magamnak azt a fényűzést, 

hogy érzelmi viszonyba bonyolódjam a klienseimmel. Azért adtam neki azt a tanácsot, 
mert nem látom a boldogság lehetőségét ebben a házasságban - folytatta Tarneverro, s a 
hangja most komolyra vált. - És akár méltányolja, akár nem, elhiheti, hogy nagy 
szolgálatot tettem ma önnek. 

- Köszönöm - jelentette ki Jaynes gőgösen -, nem tartok igényt szemfényvesztők 
szolgálataira. 

Tarneverro homloka elvörösödött. 
- Semmi értelme, hogy folytassuk ezt a beszélgetést - mondta, és sarkon fordult. 
De Jaynes megragadta a karját. 
- Folytatni kell! Ön azonnal elmegy Miss Fane-hez, és bevallja neki, hogy csaló, 

szélhámos. És visszavon minden szót, amit ma mondott neki. 
Tarneverro lerázta magáról a gyémántkirály vaskezét, farkasszemet nézett vele. 
- És ha nem? 
- Ha nem - folytatta Jaynes -, akkor nem szeretnék a bőrében lenni. 
- Hát nem! - rázta a fejét Tarneverro tökéletes nyugalommal.  
Jaynes karja hátralendült, de valaki megmarkolta. Visszafordult. 
Val Martino, a direktor állt előtte, az fogta le a karját. Mellette Huntley van Horn, 

ragyogó hollywoodi szmokingban, élénk kíváncsisággal figyelte a jelenetet. 
- Uraim! - szólalt meg Martino erős, mély hangján, s az arca pirosabb volt egy 

árnyalattal, mint rendesen -, hagyjuk ki ezt a jelenetet: ilyesmi már van elég a filmünkön. 
Erre semmi szükség, Mr. Jaynes! 

Egy percig mozdulatlanul álltak mind a négyen. Akkor új alak jelent meg a színen: 
hatalmas termetű kínai. Szmokingban volt az is. Tarneverro örömmel üdvözölte. 

- Ah, Chan felügyelő! Szabad kérnem egy percre...  
A kínai odalépett és meghajolt. 
- Mr. Tarneverro, aki a jövő fátylát fellebbenti... 
- Felügyelő úr - mondta a jós -, legyen szabad bemutatnom van Horn és Martino urakat. 

És ez itt Mr. Alan Jaynes... Chan felügyelő, a honolului rendőrség kitűnő tisztviselője. 
Chan udvariasan bókolt. 
- Örülök a kitüntető szerencsének.  
Jaynes gyilkos pillantással mérte végig a jóst. 
- Gratulálok - mondta metsző gúnnyal. - Csak bújjon a rendőrség szoknyája mögé. Ez 

méltó önhöz! 
- Egy kis félreértés az egész, felügyelő úr - szólt közbe Martino -, de nem történt semmi. 

Társulatunk és művészetünk becsülete sokkal drágább mindnyájunknak és legfőképpen 
nekem... 

Van Horn az órájára nézett. 
- Nyolc óra... ideje indulni, ki tart velem gyalog?  
A direktor a fejét rázta. 



- Még nem jöhetek. De azonnal ott leszek én is. 
A színész elment, de Martino még mindig nem eresztette el a gyémántkirály karját. 
- Jöjjön velem a teraszra - kérte -, beszéljük meg a dolgot.  
Jaynes engedte, hogy elvezessék, de még visszafordult a jós felé. 
- A hajóm tizenkettőkor indul - mondta -, addig még találkozunk! - Aztán követte 

Martinót. 
- Remélem, hogy nem - súgta a detektív Tarneverrónak. - Nem tetszik nekem a 

gentleman nézése. 
Tarneverro legyintett. 
- Majd lehiggad. Akaratlanul bántottam meg... - elgondolkozva nézett a kínaira. - Tudja-

e felügyelő úr, hogy ez szerencsés találkozás? Éppen arra gondoltam, hogy felhívom. Hol 
tölti a mai estét? 

- Ebben a szállodában. A Rotary Klub bankettjére vagyok hivatalos. 
- Szóval itt lesz még egy darabig. 
- Jó darabig. Az ünnepi szónokok ritkán hoznak magukkal automatikus beszédzáró 

felszerelést. 
- Mondjuk... tizenegyig? 
- Nagyon valószínű. 
- Én a strandon vacsorázom a barátaimmal. Miss Shelah Fane-nál - mondta Tarneverro 

tétován. - Lehet, hogy tizenegyig még fontos hírt közölhetek önnel... 
Chan szeme felnyílt egy kicsit. 
- Milyen természetű ügyben? - kérdezte mohón.  
A jós habozott. 
- Ma reggel említett egy régi bűnügyet - felelt vontatottan -, amelyet Los Angelesben 

követtek el valamikor és kinyomozatlan maradt. Akkor azt mondtam, hogy nem kenyerem 
az ilyesmi, de az ember nem mindig teheti azt, amit szeret... 

Lassan megfordult, és szótlanul indulni akart. 
- Egy percre! - állította meg Chan. - Ön azzal akarja lelohasztani kíváncsiságom tüzét, 

hogy maroknyi szalmát szór rá. Szabad megismételni a kérdésemet? Miféle hírt akar 
közölni velem? 

A jós hosszan ránézett. 
- Talán fel fogom szólítani, hogy tartóztassa le a gyilkost -mondta. - De... nem szabad 

fecsegnem. Maga igazán tapasztalhatta, hányszor téved és botlik az ember. Mindenesetre 
örülök, hogy ilyen könnyen elérhető, legalább tizenegyig. És azután... otthon találom 
szükség esetén? 

- Hogyne! - felelte Charlie. 
- Reméljük a legjobbakat - búcsúzott Tarneverro titokzatosan mosolyogva, és visszatért 

tisztes korú ismerőseihez a hall közepén. Chan utánanézett egy pillanatig, aztán fölvonta 
széles vállát, és továbbment, hogy megkeresse a banketthelyiséget. 

III. FEJEZET 

Huntley van Horn élvezettel sétált végig a Kalakaua Avenue-n Shelah Fane villája felé. 
A kis szigeten, a Csendes-óceán közepén, már alig maradt külső jele az egykori regényes 
múltnak, mintha csak hollywoodi boulevard-on sétált volna: autók hosszú sora gördült az 
aszfalton, motoros zörgött el mellette, rikító ívlámpák sárga fénye alatt járt a kövezett 
gyalogjárón. És mégis, a lámpák során túl érezni lehetett a trópusi éjszaka fekete 
bársonyát. Egzotikus virágok illata áradt felé és itt-ott a kerítéseken hibiszkuszbokrok 



rózsaszínű virágai nyíltak csak egy éjszakára, mert a fölkelő nap sugarai már elhervasztják 
őket. 

Végre elérkezett Shelah Fane villájához. A kert kapuja nyitva volt. Terebélyes banánfa 
mellett ment el, amely két évszázaddal idősebb volt, mint a mozi. Aztán becsöngetett. 

Jessop eresztette be. 
- Mr. van Horn! - üdvözölte a komornyik. - Igazán örülök, hogy megint látom. 
- Még senki? - csodálkozott a színész. - Olyan korán jöttem? 
- Nem éppen, Mr. van Horn - nyugtatta meg Jessop. - De a vendégeink egy része 

fürdőzik, mások a strandon vannak. Ön is bizonyosan a fiatalokhoz... a többi fiatalhoz 
csatlakozik, igaz? 

A színész elmosolyodott. 
- A diplomácia kitűnő embert veszített magában, öreg Jessop. Csakugyan a fiatalokhoz 

számítom még magam, de úszni azért nem megyek. Unom a sok vetkőzést meg 
öltözködést. Maradok a parton, büszkén és szárazon. 

Van Horn nevetve ment ki a verandára, és a komornyik kinyitotta a kertbe vezető ajtót. 
- Csakugyan - mondta a színész -, már hallom a hullámverést. Majd csak megtalálom a 

tengert. - Még visszafordult az ajtóból és az átszűrődő fénynyaláb irányába mutatott, 
jobbra a fák között. - Hát arra mi van? 

- Kis kerti lak, amolyan nyári pavilon. Legalábbis nálunk, Angliában úgy hívnák. 
Van Horn elindult a fény irányában. De a tenger morajlásából most emberi hangok 

váltak ki, hát megállt és habozott, hogy merre tartson. 
Jessop visszatért a szalonba. 
Odakinn becsapódott a verandaajtó, és Wilkie Ballou jött unottan a szobába. 
- Van itt cigaretta? - kérdezte a komornyikot. - Üres a tárcám. 
Jessop megkínálta, és a cukorültetvényes rágyújtott. Elnyújtózott a kényelmes 

karosszékben. A komornyik a dolga után nézett, és amikor vagy negyedóra múlva 
visszatért a szalonba, a honolului Krőzus még ugyanott terpeszkedett. 

- Most aztán komolyra válik a dolog, uram - mondta Jessop hatalmas gonggal a 
kezében. - Mindig azt hallom, hogy a kínai roppant türelmes fajta, de aki a mi konyhánkba 
került, az ugyan nem igazolja a hírüket. Dúl-fúl, hogy tönkremegy a vacsora. 

Pár perc múlva felhangzott kívülről a gong hangja. Mire Vallou újra cigarettára gyújtott, 
Jessop már jött is vissza. Rita és van Horn a nyomában. 

- Kár, hogy megszöktél, Wilkie! - mondta az asszony. - Csupa friss hollywoodi pletykát 
meséltek. 

- Igazán nem érdekelnek - felelte a Krőzus mogorván. Diana Dickson szaladt be lihegve. 
- Jaj, nagyon megkéstünk? De kár, hogy nem voltatok ott! Mesés volt, igazán! Csak azt 

sajnálom, hogy nem tartott tovább, órákig is bennmaradtam volna. Koktél?... Nagyszerű. 
Elvett egy pohárkát a tálcáról, amit Jessop elébe tartott. A többieknek se kellett sok 

biztatás. Huntley van Horn megemelte a poharát! 
- Szép háziasszonyunk egészségére, akárhol van is! 
- Csakugyan - kiáltottak fel. Rita Ballou -, hová lett Shelah? Csak egy percig láttam, 

amikor jöttünk. 
- Shelah? - kérdezte van Horn kaján mosollyal. - Bizonyosan valami grandiózus 

belépőre készül... talán fehér paripán fog belovagolni, vagy léghajón ereszkedik közénk. 
Tudjátok, mániája a föltűnés... 

Julie és Jimmy Bradshaw rontott be, egész lázban. 
- Halló, Mr. van Horn. Hát a többiek?... Csak nem ön jött egyedül? - faggatta a lány. 



- Ejnye, de kedves! - duzzogott a színész. 
- Hiszen tudja, hogy értem - nevetett Julie. - Hol vannak a többiek, Val Martino, Mr. 

Jaynes, Tarneverro? 
- Tarneverro is itt lesz? - kérdezte van Horn, és összeráncolta a szemöldökét. - Na, akkor 

kérek még egy koktélt... Köszönöm. 
Hirtelen acélgitár pengése hangzott fel az utcai kapu felől, és üde, fiatal hangok valami 

hawaii melódiát daloltak. Julie fölkiáltott örömében: 
- Szerenádot adnak Shelah tiszteletére... Jaj de édes! Úgy fog örülni! 
Strandruhája repült mögötte, ahogy az ajtóhoz szaladt, hogy kinyissa. Egész sereg 

diáklány állt az utcán, megrakva virággal. Most abbahagyták az éneklést, és egy japán 
kislány lépett előre. 

- Shelah Fane-t szeretnénk köszönteni. 
- Igen, igen - felelte Julie -, várjatok egy kicsit, mindjárt idehívom. És ha akarjátok, 

énekeljétek el a Szigetek dalá-t... jó? Az a kedvenc nótája. 
Nyitva hagyta az ajtót és visszatért a szalonba. 
- Jöjjön, Jimmy, keressük meg Shelah-t, azt hiszem, a pavilonban lesz. Nahát, ennél 

szebb belépőt ki se gondolhatott volna! Az éneklő lánysereg odakinn... szól a szerenád és 
ő akkor jön be. Nagyon boldog lesz! 

- Óriási! - toldotta meg Bradshaw leplezetlen gúnnyal. 
- Nézze, az élete tette ilyenné, ezen már nem lehet változtatni - védte Julie a sztárt. - 

Azért mégis imádni való! 
Áthaladtak a puha pázsiton, a széles levelű fák alatt. Az esti szél utánuk hozta a Szigetek 

dalá-nak fülbemászó melódiáját. 
- Siessünk - mondta Julie -, Shelah-nak le kell jönnie, mielőtt a dalnak vége. 
Felszaladt a pavilon lépcsőjén, Bradshaw közvetlenül a nyomában. A fiú nyitotta ki az 

ajtót, de a küszöbön megtorpant, megint gyorsan becsukta az ajtót, elállta Julie útját és 
megragadta a leány karját. 

- Nem, nem! - kiáltotta. - Nem engedem...  
A hangja ijesztő volt. 
- Mi az?... Miért? 
- Forduljon meg és menjen vissza - kérte Jimmy, de a lány kiszakította magát a kezéből, 

és belökte az ajtót. 
- Ne, ne... olyan borzalmas! - hangzott mögötte Jimmy tiltakozása. 
És valóban nagyon borzalmas volt, amit látott. A dal és az acélgitárok távoli csengését 

túlharsogta a lány rémült sikoltása az éjszakában. 
Shelah Fane ott feküdt a padlón, a kis, egyenes hátú szék mellett. A szíve átszúrva. 

Csudaszép, sárga selyemruháján bíborvörös foltok. És odakinn a szép diáklányok lelkesen 
dalolták tovább a szerenádot... 

Julie letérdelt a sztár mellé, és Bradshaw félrenézett. De egy perc múlva odalépett hozzá 
és talpra segítette, 

- Gyerünk - mondta gyöngéden -, itt már nem segíthet senki. Az ajtó felé vezette a lányt, 
és Julie könnyes szemmel pillantott föl reá. 

- De hát ki... ki volt?... - tördelte a szót. 
A pavilon ajtajában kulcsot talált Jimmy, azt kihúzta, kívülről bezárta az ajtót és zsebre 

tette a kulcsot. Sietve mentek a ház felé. Huntley van Horn fogadta őket. 
- Megtaláltátok már? - kérdezte. - Kész a jelenet, a vendégek a szalonban várakoznak, a 

közönség lelkesen dalolja odakint az ünnepi dalt, és... - a szava elakadt, ahogy Julie arcára 



nézett. 
- Mi történt? - kiáltott föl Rita Ballou élesen. 
Bradshaw végignézett a kis csoporton, Jessop éppen összeszedte és ezüsttálcáján 

rendezgette az üres poharakat, kint az utcán a Szigetek dala hullámzott tovább, aztán 
egyszerre félbeszakadt. 

- Shelah Fane-t megölték - szólalt meg a fiú csöndesen. 
Hirtelen csörömpölés hallatszott: Jessop elkövette első ügyetlenségét negyvenévi 

szolgálata során. Az ezüsttálca a földön hevert, és a poharak száz darabban gurultak szét. 
- Bocsánat - dadogta lélektelenül, gépiesen. 
Odakinn Shelah Fane tisztelői új dalba kezdtek, de Bradshaw most kirohant hozzájuk. 
- Nagyon kérem - mondta -, hagyják most abba. Ma nem lehet, menjenek haza szépen... 

Miss Fane nem jöhet ki... beteg. 
- Oh, de kár - bánkódott az egyik lány, nyilván a vezetőjük. - Lesz szíves és átadja neki 

a virágot? 
És Jimmyt elborították illatos virággal. Nehéz léptekkel ment vissza a fiú a szalonba, 

csupa szín, csupa gazdagság és illat, mind a két karja. Julie üres tekintettel, halálosan 
sápadt arccal állt ott. 

- Virág - mondta a fiú -, Shelah virágai. 
És Julie elfulladó kiáltással roskadt össze. 

IV. FEJEZET 

A Grand Hotelben Charlie Chan éppen hozzá akart fogni a pompás vacsorához. A 
szónoklatok árja még nem volt olyan közel, hogy megzavarja örömét, az étel ízletes volt, 
és Charlie békésnek, szépnek látta a világot. Nem tudta, hogy hívják azt a halacskát, amely 
a tányérján feküdt, de az első falat meggyőzte arról, hogy elsőrendű. Előrehajolva, teljes 
odaadással látott munkához, amikor egy boy megérintette a vállát. 

- Sürgősen a telefonhoz hívják, uram. 
Meg nem határozható rossz érzés járta át Charlie-t, amíg végigment a hosszú folyosón 

a telefonfülkéhez... Voltaképpen a nyugodt, szemlélődő élet felelt volna meg az ízlésének, 
de a kegyetlen végzet mindig új meg új problémát lökött az útjába, amit meg kellett oldani. 
- Hát ez ugyan mi lehet megint? - töprengett magában, amint a fülkébe lépett, és behúzta 
maga mögött az ajtót. 

Izgatott fiatal hang szólt a telefonból: 
- Maga az, Charlie?... Igen?... Itt Bradshaw, az Idegenforgalmi tisztviselője. Horn, 

Huntley van Horn mondta, hogy a hotelben találom... 
- Úgy tűnik, meg is talált - felelte Charlie. - De mi hozta ki ennyire a sodrából? 
Bradshaw rohanó mondatokban öntötte ki a tragédia hírét. Charlie nyugodtan 

hallgatta. 
- Shelah Fane! - mondta Jimmy.- Tudja, hogy ez mit jelent? Ez a hír ma éjjel 

végigszáguld a világon. 
- Megyek - felelte a detektív, és Jimmy mintha sóhajtást hallott volna a telefonon át. - 

Ne nyúljanak semmihez, amíg ott nem vagyok! 
Charlie visszaakasztotta a kagylót, aztán felhívta a rendőrkapitányságot, és kiadta 

utasításait. Amikor kijött a fülkéből, megtörölte a zsebkendőjével gyöngyöző homlokát. 
Pár másodpercig mozdulatlanul állt, mintha erőt gyűjtene az elébe tornyosul munkához.  

- Új bűnügy, új gyilkosság! - És igaz, amit Jimmy mondott: ezúttal csakugyan rajta lesz 
a világ szeme. 



Shelah Fane! Nemhiába volt egy tucat gyereke, mozibolond szinte mind: Charlie jól 
tudta, milyen érdeklődés vette körül azt a nőt, aki most holtan fekszik a honolului part 
egyik villájában. Sóhajtott, és elindult a ruhatár felé a kalapjáért. 

A szálloda kapujában Tarneverróval találkozott. A jós láthatólag már menni készült. 
- Mi az, inspektor úr? - szólította meg. - Csak nincs már vége a vacsorának? 
- Nincs - felelte Charlie. - Egy gyilkosság történt. 
- Nocsak? - kérdezte Tarneverro könnyedén.  
Charlie apró szeme élesen a jós arcára szegeződött, éppen elég sokáig ahhoz, hogy 

benyomásokat gyűjtsön, mérlegeljen és tanulmányozzon. Lassan mondta: 
- Miss Shelah Fane-t holtan találták a villában. Éppen most. Megölték... 
Később még sokat elmélkedett a detektív arról a különös kifejezésről, amely a jós 

rejtélyes arcán átsuhant. 
- Shelah Fane-t? - kiáltott Tarneverro. - Nagy Isten! 
- Ön is éppen oda készült, ugye? - kérdezte Charlie. 
- Igen, természetesen... 
- Hát kísérjen el. Szeretnék kérdezni egyet-mást útközben.  
Most Val Martino jött feléjük sietve. 
- Jó estét Tarneverro! A part felé tart? 
A jós röviden közölte vele a szörnyű hírt. Martino csodálatos nyugalommal fogadta. 
- Őrület! Hat hónap munkája veszett kárba. Vége a filmnek. Nincs senki, aki 

helyettesíthetné... már próbáltam egyszer. 
- De ember, az Isten szerelmére! - rivallt rá Tarneverro. -Shelah meghalt, és maga itt a 

filmjét siratja?! 
- Kár Shelah-ért - mondta a direktor -, nagyon sajnálom szegényt. De a mozira is 

érvényes, amit a színházról mondtak: a játék nem állhat meg. 
- Mi lesz a szerencsétlen Jaynesszel? - kérdezte hirtelen Tarneverro. 
- Alighogy magát otthagytuk, engem lerázott a nyakáról, és a part felé ment - mondta 

Martino. - Rettentő lelkiállapotban volt. Hiszen ön is látta!! A világért se akart eljönni a 
vacsorára. Azt hiszem, jó lenne megkeresni és elhozni. 

- Igen, igen - bólintott rá rögtön a detektív -, okvetlenül beszélnem kell vele is. Jöjjön, 
Mr. Tarneverro, sietős az utunk. -Odavezette a jóst kopott kis autójához. - Nem valami 
kényelmes - mentegetőzött -, de menni azt tud... Üljön be, kérem. 

Tarneverro szótlanul beült a kétülésesbe, és Charlie indított. 
- Borzalmas! - mondta a jós -, alig tudom elhinni.  
Charlie vállat vont. 
- Talán ismeri a keleti mondást: a halál az a fekete teve, amely kéretlenül letérdel 

minden kapu elé. 
- Persze, persze - töprengett Tarneverro -, csakhogy attól tartok, a felelősség részben 

rám hárul. Minél többet gondolkozom, annál világosabban látom, hogy szegény Shelah 
vére az én fejemre száll... 

- Érdekes megjegyzés - mormolta Charlie csöndesen, ahogy a kocsi kigördült a szálloda 
kapuján. - Volna szíves megmagyarázni? 

- Ma este - folytatta a jós - azt mondtam önnek, hogy esetleg felhívom: tartóztasson le 
valakit, egy rég elfeledett, fontos gyilkosság miatt. Volt okom hinni, hogy még ma sor kerül 
erre. Elmondom, mire gondoltam, amilyen röviden csak lehet... 

- Kíváncsian hallgatom. 
- Shelah Fane még a hajóról sürgönyzött nekem, és megkért, hogy jöjjek ide hozzá. 



Jaynes nyilván megkérte a kezét, és Shelah ki akarta kérni a tanácsomat. Már jó idő óta 
mindig meg szokott kérdezni, ha valami fontosabb problémája akadt. Szerette Jaynest, és 
hozzá is akart menni. De tudni akarta, mit rejt a jövő. Attól félt, hogy akármelyik percben 
kiderülhet, milyen borzasztó titkot hordoz magában már több mint három éve. 

- Miféle titkot? - érdeklődött Charlie. 
- Ma reggel - folytatta Tarneverro - ön említést tett Denny Mayóról, akit holtan találtak 

a lakásán Los Angelesben mintegy három évvel ezelőtt. A rendőrség kezdettől fogva 
légüres térben tapogatózott. De Shelah tudta, hogy ki ölte meg a színészt. Ott volt a 
házában, vendége volt a gyilkosság estéjén. Egyszerű baráti látogatás volt, megszokott 
dolog a bohémvilágban, de amikor csengettek, Shelah, hogy elkerülje a pletykát, elbújt a 
szomszéd szobában. Aztán csak Mayo holttestét látta már, amikor a kései vendég 
eltávozott. Mindezt meggyónta nekem ma délelőtt. És elmondta azt is, hogy Denny Mayo 
gyilkosa most Honoluluban van. 

Charlie szeme csillogott a sötétben. 
- Megmondta a nevét? - kérdezte hirtelen. 
Tarneverro a fejét rázta. 
- Sajnos nem, és én nem is zaklattam. Szegény Shelah nyilván azért titkolta annak 

idején, hogy köze van az ügyhöz, mert félt, hogy árthat a karrierjének. Éveken át hallgatott, 
de most nem mert hozzámenni ehhez az emberhez, pedig szerette, mert attól félt, hogy 
valami véletlen folytán esetleg magával ránthatja a meghurcoltatásba. 

- Értem - bólintott Charlie. - És ön megerősítette ebben az aggodalmában. - Megállította 
a kocsit. Ott voltak Shelah háza előtt, de a detektív még nem mozdult, hogy kiszálljon. 

- Igen, természetesen - felelte Tarneverro -, illetőleg azt tanácsoltam, hogy előbb vesse 
le magáról ezt a terhet és szerezze vissza végre a lelki nyugalmát. Biztosítottam, hogy ha 
saját jószántából leleplezi a bűnöst, semmiféle bíróság a világon nem fogja elítélni hosszú 
hallgatása miatt. Azt hiszem, ez így is van. Vagy nem? 

- A magam felfogása szerint, igen - bólintott rá Charlie. 
- Azt tanácsoltam, egyelőre utasítsa vissza Jaynest, és teljesítse előbb a kötelességét. Ha 

a gyémántkirály igazán szereti, nem fogja emiatt faképnél hagyni, ha pedig nem, akkor 
jobb, ha most tudja meg ezt, mint ha csak később. 

Kiszálltak. Charlie a jós arcába nézett. 
- És ha Mr. Jaynes visszariadt volna? - kérdezte.  
Tarneverro vállat vont. 
- Hamis nyomon jár, inspektor úr. Engem nem fűzött személyes érzelem a dívához. 

Különben Shelah úgy gondolta, hogy a saját boldogsága érdekében is meg kell szabadulnia 
a tehertől. Szóval arra igyekeztem rábírni, hogy jelentse fel a bűnöst. 

- És a művésznő... hajlandónak mutatkozott erre? 
- Megrémítette a puszta gondolat is. Azt mondta, megfontolja még, és ma este közli 

velem, hogyan határozott. Kértem, hogy írja le pár sorban, amit tud, a gyilkos nevével, és 
adja át nekem a vacsora alatt. Akkor én mindent annyira megkönnyítettem volna számára, 
amennyire csak lehet... Bíztam benne, hogy sikerük volna... és most... 

- Most Denny Mayo gyilkosa örökre elnémította - fejezte be Charlie a félbemaradt 
mondatot. 

- Így van - sóhajtott Tarneverro halkan. 
- De hogyan sejthette meg a gyilkos, hogy el akarják árulni? 
- Azt elképzelni sem tudom - felelte Tarneverro. - A szobám erkélyre nyílik... erre tán 

alapíthatnánk valami feltevést, de ez nem elég valószínű. Ellenben, ha Shelah tanácskozott 



a gyilkossal, és megmondta neki, hogy nem hallgathat tovább... ez illik Shelah jelleméhez. 
Mert egész életében közvetlen, nyílt teremtés volt.  

A lépcsőhöz értek. 
- Remélem, veheti valami hasznát a közlésemnek, Mr. Chan - mondta a jós. - 

Biztosítom, hogy szíves örömest a segítségére leszek mindenben, amennyire tőlem telik. 
Engem talán még jobban izgat, mint önt, hogy ki volt Shelah gyilkosa! 

- A segítségét nagyra becsülöm - felelte Chan. - Már reggel megállapítottam, hogy ön 
elsőrangú detektív. De erről igazán nem is álmodtam, hogy ilyen hamar alkalmunk lesz az 
együttműködésre. 

Jessop beengedte őket a szalonba, ahol van Horn ült a Ballou házaspárral komor 
némaságban. Charlie fontolgatva nézte a kis csoportot, amikor Jimmy Bradshaw bejött. 

- Már annyira vártuk, Charlie - mondta halkan. - Odaát van a pavilonban... jobbra, a 
pázsiton át. Az ajtót bezártam, mihelyt megláttuk, mi történt. Tessék, itt a kulcs. 

- Ez derék - mondta Charlie elismeréssel. - Már régen tudom, hogy Jimmy 
Bradshawnak mindig a helyén van az esze. - Aztán a többiekhez fordult. - Senki se 
hagyhatja el a házat az én engedélyem nélkül. Tarneverro, legyen szíves, jöjjön velem. 

A jóssal együtt átmentek a téren, amelyre most fehér világát vetette a hold. Chan ment 
előre és kinyitotta az ajtót, Tarneverro látható vívódással követte. 

A detektív letérdelt a holttest mellé. Aztán lassan felnézett... 
- Régóta űzöm ezt a mesterséget - mondta csöndesen -, de még mindig nem sikerült 

egészen megkérgesednem. Szegény asszony! - Fölkelt a halott mellől. - Ragyogó kapu elé 
térdelt ma este a fekete teve! 

Tarneverro pár lépéssel mögötte maradt. Látszott, hogy nehezen uralkodik magán. 
- A ragyogó szépségű Shelah! - suttogta halkan. - De szeretett pedig élni! 
- Azt szeretünk valamennyien - bólintott rá Charlie. - Még az öreg koldus is habozva lép 

a korhadt hídra. 
- Sohasem bocsátom meg magamnak - folytatta a jós. - Amit itt látunk, az ott kezdődött 

az én szobámban. 
- Aminek jönnie kell, az eljön! - vigasztalta Charlie. - A testet addig nem mozdítjuk el, 

amíg az ügyész meg nem érkezik. Már telefonáltam érte, de nézzünk körül addig is. 
Újra letérdelt, és kissé fölemelte Shelah bal karját. Figyelmesen vizsgálta a kis karórát 

a sztár csuklóján, és eltűnődve mondta: 
- Az óra két perccel nyolc után megállt. 
- Két perccel nyolc után? - szólt közbe a jós hirtelen. - Akkor Jaynes, Martino, van Horn 

és én önnel együtt a Grand Hotel halljában voltunk, igaz? Van Horn éppen az órájára 
nézett. Azt mondta: „Nyolc óra, ideje indulni”... 

- Úgy van - bólintott Chan. 
Egy orchideára mutatott, amely eltaposva hevert a padlón. 
- Ez is a viaskodás jele. A virágot letépték, lábbal tiporták. 
- Féltékenység? - fűzte tovább a gondolatot Tarneverro. - Ez a legvalószínűbb... De düh 

is lehet. 
Charlie körbejárt a szőnyegen. 
- Különös - dörmögte -, a virág tűvel volt a ruhához erősítve... láthatja, a ruhaváll 

felszakadt... és a tű nincs sehol. - Alaposan megnézte az orchideákat, és tovább keresgélt a 
padlón. 

- Úgy van, ahogy mondom - csóválta a fejét. - A tű eltűnt.  
Most a mahagóniasztalkához lépett. Értékes bútordarab lehetett valamikor, de végül 



ide került a part menti kis villába. Az asztalkát üveglap fedte, és ezt most a detektív 
nagyítóval vizsgálgatta. 

- Az üveget itt a sarkán ütés érte. Hát ez mit jelentsen? -tűnődött. 
Tarneverro fölemelte a súlyos fonott arany retikült, amely az asztalon feküdt, és 

megnézte, mi van benne. 
- Hiába - mondta -, csak a szokott apróságok, meg néhány dollár... Az a bolond 

gondolatom támadt, hogy Shelah talán már leírta nekem, amit kértem. Az lett volna csak 
a szerencse! Célhoz értünk volna, alighogy elindultunk. 

- Nem adják azt olyan olcsón - sóhajtott Chan. - Hiszen ha meg is írta volna azt a levelet, 
az most a gyilkosnál lenne. Nem szokott olyan bőkezű lenni a sors. Hosszú út áll még 
előttünk... Na, gyerünk! Itt most végeztünk, egyelőre. 

Charlie bezárta az ajtót. Amíg áthaladtak a pázsiton, felidézte a talált nyomokat. 
- A karóra két perccel nyolc után, heves tusakodás közepette megállt. Az orchideákat 

összetaposták, és a tű, amellyel az áldozat ruhájára voltak tűzve, különös módon elveszett. 
Friss ütés az öltözőasztalka üveglapjának sarkán... 

Amikor a szalonba értek, Jessop éppen bebocsátotta Martinót és Alan Jaynest. A 
gyémántkirály arca sápadt volt a bronzszín alatt, a katasztrófa nyilván teljesen kihozta a 
sodrából. 

- Talán üljünk le - indítványozta Chan. - Föl kell tennem néhány kérdést. 
Jessop azonnal Tarneverróhoz fordult. 
- Bocsásson meg, uram, a nagy izgalomban egészen elfelejtettem... 
- Mit felejtett el? -kérdezte a jós meglepődve.             ; 
- Ezt a levelet. - Finom borítékot vett elő belső zsebéből. - Miss Fane megkért, hogy 

adjam át önnek, mihelyt megérkezik. 
Tarneverro a levél után nyúlt, de Charlie hirtelen közéjük lépett, és elvette a levelet. 
- Nagyon sajnálom - jelentette ki -, itt most már a rendőrség intézkedik. 
- Természetesen, uram - Jessop meghajolt és visszavonult.  
Chan egy szempillantásig szinte meredten állt a levéllel. Lehetséges? Kezében tartaná a 

talány nyitját? Hosszú, megértő pillantást váltott Tarneverróval. A szoba tele volt 
körülöttük emberekkel, akik a helyüket keresték. Az asztali lámpa csak gyér világosságot 
árasztott a szobában. Chan közelebb lépett hozzá, és feltépte a borítékot, de abban a 
pillanatban, amikor ki akarta venni a levelet, a villany kialudt és a szoba elsötétült. Aztán 
két erős ütés csattanása hallatszott egymás után, majd fojtott kiáltás és egy súlyos test 
zuhanása... 

Kavarodás lett a szobában, világosságért kiáltoztak, és a falilámpa körtéje hirtelen 
kigyulladt. Jessop állt a kapcsolónál. 

Charlie lassan fölkelt a padlóról. Megdörzsölte jobb arcát, amely vérzett egy kicsit. 
- Őszintén sajnálom - nyögte Tarneverróra pillantva. - Mondják, hogy a híres Jupiter 

istent is elnyomta néha az álom. Na, engem ugyan rosszkor nyomott el... 
Kinyújtott baljában csak a boríték sarka maradt. 

V. FEJEZET 

Charlie Chan ott állt egy percig a levéltöredékkel. Nem látszott rajta, hogy mi megy 
végbe a fejében. A honolului rendőrség nagy hírű detektívjét rútul megszégyenítették 
ennyi ember előtt! Hét tanú előtt esett folt a tekintélyén. Bár sok év óta élt már Hawaii 
szigetén, eléggé a Kelet fia maradt ahhoz, hogy égő keserűséget érezzen. 

A harag - erre tanították - méreg, amely kárt tesz az elmében. Neki pedig most össze 



kell szednie minden tehetségét a közelgő nagy próbatételre. Ebben az ügyben oly ádáz 
ellenséggel lesz dolga, aki kétségbeesésében elszánta magát mindenre, ravaszul, tétovázás 
nélkül és irgalmatlanul cselekszik. 

- Helyes, annál jobb - mondta magában Charlie -, annál nagyobb dicsőség lesz legyőzni. 
Mert győzni fog, ezt szilárdan eltökélte. Az ismeretlen, aki meggyilkolta Denny Mayót, 

és azután, hogy a titok soha ki ne derüljön, megölte Shelah Fane-t is, az igazságszolgáltatás 
kezére kerül, vagy Chan felügyelő soha többé nem találja nyugtát a földön. 

Tarneverro alig leplezett méltatlankodással nézett rá. 
- Kár - jegyezte meg hűvösen. - De itt most a rendőrség intézkedik... Ön mondta... 
Chan rábólintott. 
- A gúny tökéletesen helyénvaló - ismerte el. - Ilyesmi még nem történt meg velem. 
Zsebkendőjével megtörölte a vérző helyet, és bosszankodott, hogy ezt a többiek is látták. 

Nem kellett megnéznie a véres foltot a zsebkendő vásznán: enélkül is tudta, hogy a kéz, 
amely megütötte, gyűrűt viselt. Jobb felől érte a csapás... minden valószínűség szerint bal 
kézzel ütötte meg valaki. Van Horn kezén hatalmas pecsétgyűrűt látott, Wilkie Ballou 
gyűrűsujján pedig gyémánt szikrázott. Feltűnés nélkül folytatta a megfigyelést. Bradshaw, 
Martino, Tarneverro és Jaynes ujjain nem hivalkodott ékszer. 

Tarneverro feltartotta a két karját. 
- Kezdheti rajtam - mondta. - Gondolom, most megmotoz valamennyiünket. 
Charlie mosolygott. 
- Ilyen sületlenséget nem teszek - rázta a fejét. - Csöppet se valószínű, hogy a gentleman, 

aki megtisztelt a hatalmas pofonnal, birtokában tartja a levelet. Különben sem ez most a 
legfontosabb - jegyezte meg közömbösen, és továbbment. 

Tarneverro leeresztette a karját. Látszott rajta, hogy nem helyesli Charlie viselkedését, 
de a detektív nem törődött vele. Megvizsgálta a zsineget, amely néhány hüvelykkel a padló 
fölött a konnektorhoz vezetett. Csapjából kiszakítva a földön feküdt. Könnyűszerrel 
kihúzhatták, ha valaki akárhol a zsinórra lépett és rántott egyet rajta. Egyszerű mozdulat 
kétségtelenül, de gyors elhatározás kell hozzá. Charlie visszadugta helyére a konnektort és 
a lámpa ismét kigyulladt. Aztán visszament a szoba közepére. 

- Most nem töltjük az időt a levéllel - jelentette ki. - Kárba veszett fáradság lenne. Inkább 
pontosan az emlékezetembe szeretném vésni a tisztelt jelenlévők személyét. Közölnék 
velem, hol voltak és mit csináltak két perccel nyolc után? 

Elgondolkozva nézett végig rajtuk. 
- Mr. Ballau, önt hosszabb ideje ismerem, engedje meg, hogy önnel kezdjem. Legyen 

szíves megmondani, milyen viszonyban volt ön és felesége a ház asszonyával? 
A milliomos arrogánsan mérte végig a kínai detektívet, ahogy a fehér ember szokta 

azokat, akiket alsóbbrendű fajtához számít. 
- Mennyiben tartozik az ide? - kérdezte félvállról. 
- Itt gyilkosság történt - magyarázta Charlie komolyan. -Tudom, kivel van dolgom, de 

semmi sem mentheti fel önt a válaszadás kötelezettsége alól. Méltóztassék tehát felelni a 
kérdésemre. 

- Vacsorára voltunk hivatalosak - felelte Ballou - mint Miss Fane jó barátai. 
- Hollywoodból ismerik? 
- Igen. 
- Mrs. Ballou is filmszínésznő volt, mielőtt férjhez ment? 
- Az itt egészen mellékes - vágott vissza ingerülten a Krőzus. 
- Ugyan, Wilkie, igazán udvariasabb is lehetnél - szólt rá az asszony. - Igen, felügyelő 



úr, Rita Montaine néven ismertek a film világában. Mégpedig jól ismertek, azt merem 
mondani. 

Chan meghajolt. 
- Aki ennyi báj birtokosa, annál ez nem is lehetett másként... Szabad tudnom, mennyi 

ideje, hogy férjhez ment? 
- Három éve és egy hónapja - felelte Rita kedvesen. 
- És egészen a házasságig Hollywoodban élt? 
- Igen, hogyne. 
- Mr. Ballou szintén Hollywoodban tartózkodott a házasságukat megelőző időben? 
- Úgy van - mosolygott Rita. - Hónapokon át igyekezett rábírni, hogy hagyjam ott a 

pályámat és menjek hozzá. - Mr. Ballou összeráncolta a szemöldökét és motyogott valamit, 
de Rita élesen rászólt: - Most talán nem szívesen emlékszel rá vissza, Wilkie, de így volt. 

- De mi köze mindennek Shelah Fane halálához? - kiáltott fel Ballou ingerülten. - Azt 
hiszem, felügyelő, ön túllépi a hatáskörét. Figyelmeztetem... van bizonyos befolyásom... 

- Bocsásson meg, uram - szakította félbe Chan szelíden -, azonnal a tárgyra térek. Hány 
órakor érkezett ide ma este? 

- Fél nyolckor - felelte a Krőzus. - Csak fél kilencre hívtak ugyan, de a feleségem 
telefonon kapta a meghívást, és mint rendesen - az asszonyra nézett -, összekavarta a 
dolgokat. 

- Tehát fél nyolckor - sietett a detektív átvenni a szót, mielőtt az asszony felelhetett 
volna. - Mondja el, kérem, mi történt azóta! 

- Igazán nem értem, mi a célja mindezzel - szabódott Ballou. - Csak nem hiszi, hogy én 
öltem meg Shelah Fane-t? Vagy igen? Becsületszavamra, ezt szóváteszem a 
kapitányságon! Nem tudja, kivel van dolga? 

- Wilkie - szólt közbe az asszony -, sokkal okosabb, ha megmondjuk a felügyelő úrnak, 
amit kérdez és kész! - Chanhoz fordult. - Fél nyolckor értünk ide, egy kicsit beszélgettünk 
Miss Fane-nel, aztán lementünk a partra, hogy nézzük a fürdőzőket. Akkor háromnegyed 
nyolc lehetett. 

- És... meddig maradtak ott? 
- Én egészen fél kilencig, amíg Jessop értünk nem jött. Pár perccel azután csatlakozott 

hozzánk Mr. van Horn, a férjem pedig otthagyott bennünket, és feljött a házba. 
- Eszerint ön és a férje nyolc óra két perckor a parton ültek egymás mellett. Nem 

hallottak kiáltást és nem vettek észre semmi feltűnőt? 
- Semmit - felelte Rita. - A lányok visítoztak a vízben, ahogy ilyenkor szoktak. De hisz 

ez önt nem érdekli! 
- Csakugyan nem, köszönöm - felelte Chan. - Egyelőre nem zaklatom tovább. 
Julie O'Neill lépett csöndesen a szobába. Rózsaszín estélyi ruháját, amelyben ma 

tündökölni akart, a fogasra akasztotta és egyszerű szürke sifonruhában jött le. Az arca 
nagyon halvány volt, de aránylag nyugodt. Chan rögtön hozzáfordult. 

- Jó estét... Bocsánat, hogy zavarom. Eddig még nem örülhettem a szerencsének... 
Volna olyan kedves megmondani, hogy kihez van szerencsém? 

Bradshaw bemutatta Julie-t a detektívnek, és megmondta, hogy milyen minőségben 
van a házban. 

- Fogadja részvétemet - mondta Charlie kedvesen. - Csupán a formaságok miatt meg 
kell kérdeznem, hogy hol volt és mit csinált a mai tragikus estén. 

- Én pontosan megmondhatom - szólt Bradshaw -, és akkor két legyet üt egy csapásra... 
oh, bocsánat, azt akarom mondani, hogy akkor mindjárt rólam is megtud mindent. - 



Korán érkeztem a villába, hogy még úszhassunk egyet Miss O'Neill-lel. Shelah Fane-t 
ebben a szobában láttuk utoljára, amikor már átöltöztünk. Háromnegyed nyolc lehetett, 
és akkor Mr. Ballou és a felesége meg Mr. Jaynes voltak itt vele. 

- Aztán azonnal a partra mentek? 
- Igen. Rögtön úszni mentünk. Csodálatos volt... bocsánat, ez most nem tartozik ide! 

Csak azt akarom mondani, hogy Miss O'Neill és én attól a perctől kezdve egészen fél 
kilencig, amikor Jessop megkongatta a gongot és vacsorára hívott bennünket, együtt 
voltunk a vízben, és rögtön azután, hogy feljöttünk, fölfedeztük a katasztrófát. 

- Egész idő alatt a vízben voltak? 
- Egyszer-egyszer kijöttünk a partra is, természetesen. Mrs. Ballou is ott volt, csaknem 

kezdettől fogva. Mr. Ballou valamivel előbb ment be, mint mi, és őnagyságát van Horn úr 
kísérte fel. 

- Szóval nyolc óra két perckor ön és Miss Julie vagy a vízben voltak, vagy esetleg futólag 
a parton. 

- Vagy az egyik, vagy a másik - bólintott Bradshaw. - Az időt persze, pontosan nem 
tudhatom, mert olyan gyorsan múlt, hogy alig akartuk elhinni, hogy már letelt, mikor 
Jessop hívott. 

Charlie most a lányhoz fordult. 
- Miss Fane szép orchideákat viselt ma a vállán. Megnézte a tűt, amellyel oda voltak 

erősítve? 
- Nem. Csak arra emlékszem, amikor mondta, hogy bemegy a hálószobába és feltűzi a 

virágot. Talán a komorna tud róla. 
- Meg tudná mondani, hogy ki küldte a virágot? 
- Hogyne! - felelte Julie. - Név ugyan nem volt a kártyán, de Miss Fane azonnal 

megismerte az írást. Azt mondta: csak egykori férje, egy bizonyos Bob nevű úr küldhette, 
aki színész itt valamelyik honolului társulatban. 

- Bob Fyfe - szólt közbe Rita Ballou. - A Royalban játszik. Amikor összeházasodtak, 
Shelah még szinte gyerek volt, és Bob, azt hiszem, azóta is szereti az asszonyt... a válásuk 
óta is. 

Alan Jaynes fölkelt. Szivart vett ki a dobozból, rágyújtott, aztán idegesen végigment a 
szobán. 

- Egy faképnél hagyott férj - elmélkedett magában Charlie -, ez is valami. 
- Azt az urat azonnal értesíteni kell, hogy jöjjön ide, minél előbb - mondta hangosan. 
- Magamra vállalom, Charlie - ajánlkozott Jimmy Bradshaw. 
- Hálás köszönet! 
A fiú elment, és Chan a többiekhez fordult: 
- Kénytelen vagyok folytatni a kellemetlen kérdezősködést... Mr. van Horn, ön is színész 

talán? 
- Talán? - nevetett van Horn. - Roppant hízelgő!... Tízesztendei verejtékes és nem 

egészen dicstelen munkának ez a jutalma!? 
- Hollywoodban volt a tíz esztendő alatt? 
- Tíz és fél éven át, igen. A hollywoodi magvetők között, ahogy Mr. Menchen, szeretetre 

méltó kritikusunk szokta mondani. 
- És azelőtt? 
- Ó, azelőtt nagyon regényes életem volt... kérdezze csak meg a sajtóügynökömet. 
- Én csak pár száraz tényt óhajtok megállapítani - mondta Charlie. 
- Nos, a tények egyszerűek. Mint mérnök érkeztem Hollywoodba, a fejemben gyönyörű 



hidak terveivel, de az alkalom, végzetes szépségem kilendített a pályámról... 
- Szerepelt együtt Miss Shelah Fane-nel már előbb, a mostani forgatás előtt is? 
- Nem - mondta van Horn, most már komolyabban. - Alig ismertem azelőtt. 
- Hogy nyolc óra két perckor hol volt, azt fölösleges kérdeznem... 
- Nyilván - szólt közbe a színész -, hiszen együtt voltunk. Emlékszik, éppen nyolckor 

néztem az órámra, és mondtam, hogy ideje indulni. Még két perccel később is ott láthatott, 
ha ugyan törődött velem. 

- Aztán azonnal idejött? 
- Igen. Éspedig gyalog. Szeretem a mozgást, az tartja kondícióban az embert. Negyed 

kilenc tájban érhettem ide, Jessőp beeresztett, egy kicsit elbeszélgettünk, aztán Mrs. 
Ballouhoz csatlakoztam a parton. De hisz ezt már hallotta. 

Jimmy Bradshaw jött vissza. 
- Felhívtam a színházban - jelentette. - Egészen magán kívül volt szegény, azt mondta, 

hogy a második felvonás után felszabadul és azonnal idejön. 
- Nagyon köszönöm. Maga igazán kedves fiú - mondta Charlie. Aztán Martinóhoz 

fordult: - Ön a rendező, ugyebár? 
- Annak is mondanak egyebek közt. 
- Már régóta? 
- Nem éppen. Azelőtt színész voltam Angliában. Aztán elcsábított a film. 
- Mióta van Hollywoodban? 
- Márciusban volt két éve. 
- Akkor volt ott először? 
- Igen, természetesen. 
- Ma este, önről is tudom, nyolc óra két perckor... 
- A Grand Hotelben voltunk együtt. Mr. Jaynesszel mentem a teraszra és igyekeztem 

megnyugtatni, de faképnél hagyott és a part felé indult. Én is a parton ácsorogtam vagy fél 
óra hosszat, és gyönyörködtem a napnyugtában. 

Charlie Alan Jaynest vette most szemügyre, aki a szoba távoli sarkában idegesen rágta 
szivarját. 

- Mr. Jaynes... 
A gyémántkirály közelebb jött. Közben az órájára nézett. 
- Tessék. 
Charlie komolyan fürkészte a tekintetét. 
- Ön, azt hiszem, egyike azoknak, akiket legjobban lesújt a katasztrófa. 
- Hogy érti ezt? - csattant föl Jaynes élesen. 
- Mint mondják, szerette a művésznőt? 
- Mondják? Kik? - kérdezte, haragos pillantást vetve Tarneverróra. 
- Ön megkérte a művésznő kezét. 
- Szükséges, hogy ezt nyilvános kihallgatáson tudja meg tőlem? 
- Sajnálom, de nem kerülhetem el az indiszkréciót. Mr. Bradshaw említette, hogy ön 

háromnegyed nyolc tájban itt volt ebben a helyiségben. 
- Itt voltam, valóban... vacsorára jöttem. 
- És... négyszemközt beszélt Miss Fane-nel? 
- Igen, de a beszélgetésünk nem tartozik senkire.  
Charlie elmosolyodott. 
- Annyi mindent tudok, ami nem tartozik rám...! Ön a művésznő végleges döntését kérte 

a házasság dolgában. Miss Fane visszautasította és ön Tarneverro urat hibáztatta ezért. 



Haragosan átsietett a Grand Hotelbe, és felelősségre akarta vonni Tarneverro urat. Nyolc 
óra két perckor ott volt a szálloda halljában és... ez szerencséje, uram! 

- Sejtem - mondta Jaynes -, miután ön nyilván nyolc óra két percre rögzítette a 
gyilkosság idejét. 

- Úgy van. 
Jaynes megkönnyebbülve nyomta bele elalvó szivarját a hamutálcába. 
- Hála Istennek! Van még kérdése? 
- Ön Miss Fane-t körülbelül háromnegyed nyolckor, itt ebben a szobában látta utoljára. 
- Akkor láttam utoljára... igen. 
- És azután nem jött ide vissza nyolc és fél kilenc között? 
- Nem. 
- Volt valaha Hollywoodban, Mr. Jaynes?  
A gyémántkirály keserűen nevetett. 
- Nem voltam, és nem valószínű, hogy valaha is odamenjek! 
- Köszönöm. Most csak ennyit akartam tudni. 
- Akkor én ajánlom is magamat. Éjfélkor indulok tovább az Oceanic gőzösön. 
Charlie meglepődve nézett rá. 
- Ön még ma el akarja hagyni Hawaiit? - kérdezte. 
- Úgy van. 
A detektív vállat vont. 
- Sajnálom, hogy csalódást kell önnek okoznom, de ez lehetetlen. 
- Miért lenne lehetetlen? 
- Ön túlságosan fontos szereplő ebben az ügyben - jelentette ki Charlie. 
- De hiszen éppen most mondta, hogy megállapította a gyilkosság időpontját, és én 

abban a percben az ön szeme előtt voltam... ennél tökéletesebb alibi csak nem kell? 
- A legtökéletesebb alibik dőlnek meg akárhányszor hirtelen - magyarázta Charlie. - 

Ismétlem: nagyon sajnálom, de nem engedhetem meg, hogy elutazzék. Az Oceanicot 
gondosan figyelni fogjuk, és senki, akinek ehhez az ügyhöz köze van, nem fogja elhagyni a 
szigetet. Sem az Oceanicon, sem más hajón... egyelőre. 

A harag lángba borította a gyémántkirály arcát. 
- Milyen jogon tartóztat ön itt engem? - kiáltott föl hevesen. 
- Mint a jelen ügy egyik fontos tanúját - felelte Chan. - És meg fogom szerezni az 

ügyészségi végzést, ha szükséges. 
- De a szállodába legalább visszamehetek? - kérdezte Jaynes. 
- Mihelyt megengedem - felelte Charlie udvarias mosollyal. - Egyelőre, remélem, talál 

itt kényelmes ülőhelyet. 
Jaynes merőn ránézett, aztán a háttérbe vonult. Odalent a csengő megszólalt és Jessop 

két férfit eresztett be. Az egyik hatalmas termetű, szögletes amerikai volt, mellén az 
államügyész jelvénye, a másik félénk képű kis japán. 

- Az államügyész úr! - üdvözölte Chan a főnökét, aki nagy méltósággal lépett be. - És... 
Kasimo! Magának ördöge van, Kasimo, hogy rögtön itt terem! 

- Őt küldték el értem - jegyezte meg az ügyész, és kikönyörögte, hogy magammal 
hozzam. Hol történt a dolog, Charlie? 

- Azonnal odavezetem. 
- Átkutathatom a házat? - kérdezte izgatottan a kis japán.  
Chan szigorúan nézett rá. 
- Borzasztó nagy hiány lehetett detektívekben a kapitányságon - jegyezte meg. - Nem, 



Kasimo barátom, egyelőre ne kutassa át a házat, legalábbis amíg valaki meg nem mondja, 
hogy mit keressen. - Aztán az államügyészhez fordult: - Ha úgy tetszik, parancsoljon, 
mehetünk. 

Diana Dickson jött a szobába, estélyi ruhában, gondosan kikészítve. Ez magyarázta meg 
a hosszas késedelmet. Chan érdeklődéssel nézte. 

- A hölgyről még nem tudok semmit... 
- Tessék? Kicsoda ön? - kérdezte Diana megütődve. 
- Chan felügyelő vagyok a honolului rendőrségtől. Szabad tudnom a nevét? 
Diana megmondta. 
- Szintén vendég itt? 
- Miss Fane hívott meg... igen. Együtt jöttünk a Déli-tengerről. Én is játszom a filmben. 
- Engedje, hogy meghajoljak ennyi szépség és híresség előtt. Mindamellett kénytelen 

vagyok megkérdezni... mivel töltötte a mai estét? 
- Úsztam... a tengerben - felelte Diana. 
- Mikor látta utoljára Miss Fane-t? 
- Amikor keresztülmentem ezen a szobán, hogy ruhát váltsak... nem tudom pontosan, 

mikor. Mr. Bradshaw és Julie is itt voltak akkor a szobában. Miss Fane a szoba közepén 
állt, odalenn csöngetett valaki. 

- És ezzel az ifjú hölggyel és úrral ment fürödni ön is? 
- Nem, nekem egy kicsit több idő kellett az átöltözéshez... csak nyolc órakor mehettem 

utánuk. Igen, meg is néztem az órát az öltözőasztalkán, és bosszankodtam, hogy olyan 
késő van, aztán rohantam. 

- És akkor nem látta Miss Fane-t? 
- Nem. A szoba üres volt, én a verandán át mentem le. 
- Valamivel nyolc óra után? 
- Igen, éppen nyolc után. Szaladtam, és akkor egy férfit láttam, aki rohanva jött a 

pavilon felől... 
- Úgy? Egy férfi jött rohanva? Kicsoda? Ismeri? - érdeklődött Charlie élénken. 
- Nem tudom, az arcát nem láttam - felelte Diana. - Azt hittem, ő is vendég, és hallóztam 

is neki, de nem felelt. 
- Le tudná írni legalább a külsejét? 
- Az arcát, ahogy már mondtam, nem láthattam. De kabátban volt, ami feltűnt nekem 

ezen a forró éjszakán. A kabát nem volt begombolva, és a konyha felől a lámpafény éppen 
a fehér ingmellre esett. Szmokingot viselt és a fehér ingen... 

Hirtelen elsápadt és beleroskadt a székbe. 
- Ó, Istenem! - sikoltott. - Ez még eddig az eszembe se jutott... 
- Mi nem jutott az eszébe? - sürgette Charlie. 
- Az a folt az ingén... az a hosszú, keskeny, élénkpiros folt - hebegte -, az... csak... vér 

lehetett! 

VI. FEJEZET 

A társaság megdermedt, és néma csöndben maradt egy percig. Aztán halk mormogás, 
megjegyzések raja töltötte meg a levegőt. Charlie Chan fürkészve nézte a legújabb tanút, 
mintha azt kérdezné magában, van-e hitele az elhangzott megállapításnak. 

- Roppant érdekes - mondta végre. - Tehát volt itt a házban vagy a ház körül ma este 
egy úriember, akinek a jelenlétéről eddig senki sem tudott. Akár volt vérfolt az ingén, akár 
nem... 



- De mondom, hogy volt, mert láttam! - erősködött a lány.  
Charlie vállat vont.    
- Talán... bocsánat, nem az igazmondásában kételkedem... de esetleg a felzaklatott 

idegek, talán optikai csalódás... Ne vegye rossz néven ezt a megjegyzésemet, de 
csodálatosan ügyetlen gyilkos lenne, aki így bemocskolja magát munka közben, és nyitott 
kabátban, a mellén vérfolttal száguld végig a színen! Úgy képzelném, hogy gondosan 
összehúzza a köpönyegét és elrejti a bűnjelet. De mindegy, okvetlenül nyomára kell 
jutnunk a felöltős embernek. Mindenesetre szembetűnő a felöltő ebben a melegben.  

Most Julie-hez fordult. 
- Hogy is hívják a komornyikot, kisasszony? 
- Jessopot gondolja? 
- Alighanem. Legyen kedves idehívni, ha nem terhelem a kérésemmel. 
Julie kiment a hallba, Charlie pedig a főnökéhez fordult: 
- Lehetetlen most átkísérnem a gyilkosság színhelyére, ügyész úr... Talán ha nélkülem 

menne oda... A kis pavilonban történt, jobbra, a pázsiton át. Parancsoljon, itt a kulcs, talán 
megkezdhetné odaát a vizsgálatot, és én csatlakozom, mihelyt kikérdeztem a cselédeket. 

- Megtalálta a fegyvert, Charlie? - kérdezte az ügyész. 
- Még nem. A merénylő alighanem magával vitte. Meg fogja látni, hogy olyan emberrel 

van dolgunk, akinek helyén van az esze. 
Charlie ezután a kis japánhoz fordult. 
- Kasimo, most átengedheti magát odaát az éles megfigyelés örömeinek, de ha 

megismétlődnék az az eset, hogy eltörli nekem a lábnyomokat, azonnal gondom lesz rá, 
hogy visszatérjen előbbi állásába, a halpiacra. 

Az ügyész a kis japánnal kiment. Julie pedig máris visszajött Jessoppal. A komornyik 
sápadt volt és izgatott. 

- Tudja, hogy ki vagyok? - kérdezte Charlie. 
- A rendőrség tisztviselője. 
- Mióta van Miss Fane szolgálatában? 
- Hét éve, uram. 
- Azelőtt is Hollywoodban dolgozott? 
- Igen, vagy tizennyolc hónapon át. 
- Mindig mint komornyik? 
- Mindig, uram. Egész sor előkelő helyen szolgáltam, de sehol sem volt szerencsém. 
- Sok volt a munka? 
- Egyáltalán nem, uram, de nagyon bizalmaskodó gazdáim voltak. Úr és szolga között 

bizonyos tartózkodásnak kell lenni. A hölgyek sírtak előttem, és az orromra kötötték 
szerencsétlen szerelmük történetét. Az urak néha úgy bántak velem, mintha régi, hű 
cimborájukat vagy elveszett testvérüket látnák viszont... Az egyik vén kujonnak szólított, 
és ha egy kicsit felöntött a garatra, a vendégek szeme láttára a nyakamba borult. Az ember 
ad valamit a méltóságára, uram. 

- Helyes beszéd. Méltóság nélkül nincs becsület - ismerte el Charlie. - És Miss Fane?... 
Ő nem volt olyan? 

- Nem uram. Igazi úrinő volt, tudta, mi illeti meg őt és mi engem. Soha semmi hiba nem 
volt közöttünk. 

- Szóval a legillőbb modorban érintkeztek egymással? 
- Úgy van, uram. Nem csoda hát, hogy egészen megtört a ma esti szerencsétlenség. 
- Igen, igen, csakugyan... Térjünk rá a mai estére, Jessop. Az urak közül, akiket ma 



bebocsátott, volt valamelyiken felöltő? 
- Felöltő, uram? - Jessop felvonta a szemöldökét. 
- Igen, esti ruha és felöltő. 
- Nem - felelte Jessop határozottan -, semmiféle ilyen különcséget nem tapasztaltam. 
- Nézzen körül a szobában - faggatta Charlie -, emlékszik más vendégre is azokon kívül, 

akik itt jelen vannak? 
- Nem, uram - rázta a fejét Jessop, miután alapos szemlét tartott. 
- Köszönöm. Hol és mikor látta utoljára Miss Fane-t? 
- Itt, ebben a szobában, valamivel fél nyolc előtt. Átadtam a virágot, amit küldtek, aztán 

még hallottam a szavát, de többé nem láttam szegényt. 
- Mondja el, kérem, mit csinált fél nyolctól kezdve? 
- A dolgom után jártam, uram, az ebédlőben meg a konyhán. Izgalmas este volt, 

mondhatom. A kínai szakács kimutatta pogány fajtájának rossz tulajdonságait... már 
engedelmet kérek... 

- Ez a pogány fajta - jegyezte meg Charlie komolyan - már föltalálta a könyvnyomtatást, 
amikor Angliában az urak még szöges bunkókkal verték be egymás koponyáját. Ne vegye 
rossz néven ezt a kis történeti megjegyzést. Szóval mi baj volt a szakáccsal? Zsémbelt, 
zúgolódott? 

- Igen, nyomát se mutatta népe közmondásos türelmének. Az igaz, hogy a csempész... a 
bootlegger, ahogy az amerikaiak mondják... megbocsáthatatlanul késett. 

- Ah, igen? Már bootleggerjük is van? 
- Van, uram, Miss Fane maga nem ivott soha, de tudta a kötelességét a vendégekkel 

szemben. Szóval Wu Kno-csing, a szakácsunk, szerződött egyik barátjával, hogy az majd 
szállít nekünk pár csöpp tiszta szeszt meg egy kevés frissen szüretelt borocskát. 

- Mélységesen megbotránkoztat - jegyezte meg Chan. - És Wu barátja késett? 
- Úgy van, uram. Nekem, mondom, ezer dolgom volt. Azután, hogy a virágot felhoztam 

Miss Fane-nek, nyolc óra két perckor... 
- Miért éppen a nyolc óra két percet említi, Jessop? 
- Hát csak hallottam, ahogy a biztos úr a többieket kérdezte. Abban a percben a 

konyhában voltam... 
- Egyedül? - szólt közbe Charlie hirtelen. 
- Nem, uram, Wu is ott volt. Meg Anna, a komorna. Lejött egy csésze teát inni, hogy 

kibírja vacsoráig. Figyelmeztettem Wut, hogy már nyolc óra is elmúlt, és szidtuk a hanyag 
bootleggert. Mind a hárman együtt voltunk odalenn, vagy tíz perccel nyolc utánig. Akkor 
somfordált be Wu barátja, én meg rögtön hozzáláttam, hogy megkeverjem az italt. Negyed 
kilenc lehetett, amikor beeresztettem van Horn urat. Attól kezdve ki-bejártam a szoba és 
a konyha között, míg csak ki nem mentem a partra, megkongatni a gongot. 

- Nagyon derék, hogy olyan pontosan beszámolt mindenről. Köszönöm, Jessop. 
A komornyik habozott egy percig. 
- Még valamit szeretnék, uram. 
- Nos? 
- Nem tudom, van-e valami jelentősége, vagy sem, de eszembe jutott, amikor a 

borzasztó újságot meghallottam. Az emeleten van egy kis könyvtárszoba, és ma, amikor 
villásreggeli után leszedtem az asztalt, felmentem valami olvasnivalóért, hogy majd 
magammal viszem a szobámba és lapozgatom pihenés közben. Hát éppen ott találom Miss 
Fane-t. Valami arcképet tartott a kezében, és keservesen sírt. 

- Kinek a képe volt az? 



- Azt nem tudnám megmondani, uram, de férfié volt. Úgy fogta, hogy nem sokat láttam 
belőle, aztán gyorsan ki is mentem a szobából. Meglehetősen nagy kép volt, níluszöld színű 
kartonra ragasztva. 

Chan bólintott. 
- Köszönöm. Lesz szíves ideküldeni a pogány szakácsot? 
- Felküldöm, uram - felelte Jessop és kiment. 
Charlie körülnézett. 
- Nyúlik, nyúlik a dolog, mint a rétestészta - jegyezte meg barátságosan. - A verandán 

kényelmes nyugszékek hívogatnak, talán kellemesebb, szellősebb lesz odakinn. Csak egyre 
kérem a tisztelt társaságot: a ház területét ne hagyja el senki. 

Általános mozgolódás, duruzsolás támadt, és Bradshaw, Julie, Tarneverro, aztán maga 
Chan is kimentek a hűs verandára. A jós szembefordult Charlie-val. 

- Mi az eredmény? - kérdezte.  
Charlie vállat vont. 
- Eddig a pillanatig, azt hiszem, nem jutottam messze. 
- Nekem is úgy tetszik - mondta Tarneverro türelmetlenül. 
- Nem kell csüggedni - biztatta Chan. - Ha ki akarjuk ásni a fát, le kell jutnunk a 

gyökeréig. Unalmas foglalatosság az ásás, de bármely pillanatban ráakadhat az ember a 
főgyökérre. 

- Reméljük - bólintott Tarneverro. 
- Bízza csak Charlie-ra - szólt közbe Bradshaw -, nincs párja Honoluluban, előkeríti ő 

az emberét, ha a föld alá bújt is! 
Wu Kno-csing morogva jött be, és Charlie kantoni tájszólásban szólította meg. A 

szakács álmos szemmel pislogott rá, és bőbeszédűen felelgetett. Egyre gyorsabb, egyre 
hangosabb lett az éneklő szóváltás, és Wu mind szenvedélyesebben magyarázott. A 
társaság nem követhette a szavak értelmét, de megérezte azok feszültségét. Chan egy 
darabig megőrizte közönyös, nyugodt hangját, de egyszerre fölemelte fejét, mint a 
szimatoló vadászeb, közelebb lépett az öreg szakácshoz és megragadta a karját. Egy szó 
mindig újra visszatért Wu beszédében: „bootlegga”... 

Chan végre elfordult. 
- Mit mond, Charlie? - kérdezte Bradshaw mohón. 
- Nem tud semmit - felelte a detektív. 
- Mit mesélt folyvást arról a bootleggerről?  
Charlie éles pillantást vetett az idegenforgalmisra. 
- Az öregkor beszéde fölhalmozott bölcsesség, és mindenki szívesen hallgatja. De az 

ifjúság jól teszi, ha őrzi nyelvének erejét - jegyezte meg. 
- Vettem becses üzenetét - mosolygott a fiú.  
Chan most Julie-hez fordult: 
- Említette, Miss Fane komornáját. Már csak vele nem beszéltem... lesz olyan szíves és 

behívja kisasszony? 
Julie kiment a lányért, Wu Kno-csing ellenben még az ajtóban időzött, és most 

egyszerre hatalmas szónoklatban tört ki, amelyet megfelelő gesztusokkal kísért. Charlie 
hallgatta egy percig, aztán kitolta az öreget a szobából. 

- Wu panaszkodik, hogy senki sem eszi meg a vacsoráját -mondta mosolyogva. - Minden 
nagy művész szomjúhozza az elismerést, és öreg szíve megszakad elkeseredésében. 

- Talán szívtelenségnek látszik - jegyezte meg Jimmy Bradshaw -, de azt hiszem, nem 
utasítanék vissza egy-két jó falatot. 



Chan bólintott. 
- Talán majd később. Miért is ne? Fölélednek-e attól a halottak, ha az élők éheznek? 
Julie visszatért Annával. A komorna fekete ruhás, sovány nő volt, és méltósággal állt 

meg a detektív előtt. 
- Szabad a nevét?-kérdezte Chan. 
- Anna Rodderick - hangjából bizonyos dac csendült ki. 
- Mennyi ideje van Miss Fane szolgálatában? 
- Jó másfél éve, uram. 
- És azelőtt? Szolgált másnál is Hollywoodban? 
- Nem, uram, mindjárt Miss Fane-hez álltam be, másnapra azután, hogy Hollywoodba 

érkeztem. 
- Hogyan került Kaliforniába? 
- Angliában szolgáltam, és egy barátom írta, hogy az Egyesült Államokban többet 

kereshetek. 
- Miss Fane-nel jó viszonyban volt? 
- Igen. Máskülönben nem maradtam volna nála, kínálkozott egyéb jó hely is. 
- Beavatta önt Miss Fane a személyes dolgaiba? 
- Nem, uram. Azt sohasem tette. És jobban is szerettem így. 
- Mikor látta utoljára az úrnőjét? 
- Valamivel fél nyolc előtt. Éppen le akartam menni a konyhába, hogy egy csésze teát 

igyam, mert láttam, hogy későn lesz vacsora. Miss Fane a hálószobába jött, én meg a 
mellékszobában voltam. Akkor áthívott és tűt kért tőlem, hogy vállára tűzze az 
orchideákat, amiket a kezében tartott. Én kerítettem is tűt, és odaadtam neki. 

- Milyen tű volt az? 
- Finom, gyémántokkal kirakott kis tű, körülbelül két hüvelyk hosszú. Azzal tűztem a 

vállára a virágot. 
- Mondott valamit Miss Fane a virágról? 
- Azt mondta, hogy olyasvalaki küldte, akit valamikor nagyon szeretett. Izgatottnak is 

látszott. 
- Aztán mi történt? 
- Miss Fane a telefonhoz ment - folytatta Anna -, kikereste a számot és tárcsázott. 
- Talán hallotta is a beszélgetést? - tudakolta Chan. 
- Nem szoktam hallgatózni, uram. Azonnal kimentem a szobából, le a konyhába. 
- Nyolc óra után két perccel a konyhában volt? 
- Igen, felügyelő úr. Pontosan emlékszem az időre, mert Jessoppal együtt emlegettük a 

késlekedő bootleggert. 
- Akkor is odalenn volt még, amikor a bootlegger tíz perccel nyolc után végre beállított? 
- Igen, uram. Aztán a szobámba mentem. 
- Többé nem is látta az úrnőjét? 
- Nem, felügyelő úr, nem láttam többé. 
- Még valamit! - Chan elgondolkozva nézett a komornára. -Milyennek látta asszonyát a 

nap folyamán? Olyan volt, mint máskor? 
- Nem vettem észre rajta semmi különöset. 
- Nem látott egy arcképet... férfiarcképet a kezében... délután? 
- Délután nem voltam itt. Ma érkeztünk ide, és Miss Fane volt szíves néhány órai 

kimenőt adni. 
- Látott valaha Miss Fane fotográfiái közt egy férfiarcképet... níluszöld papírkeretben? 



- faggatta Charlie. 
- Miss Fane-nek volt egy nagy arcképes albumja, lehet, hogy ilyen kép is volt benne. 
- De maga sohasem látta? 
- Én sohasem nyitottam ki azt az albumot... már mondtam, hogy nem szokásom a 

kíváncsiskodás, felügyelő úr. 
- De azt csak tudja, hol van ez az arcképalbum? 
- Alighanem ott lesz Miss Fane szobája asztalán. Behozzam? 
- Talán majd egy kicsit később. Most szeretnék még valamit kérdezni... Ön bizonyosan 

jól ismeri Miss Fane ékszereit. Tudja, hogy mit szokott fölvenni este, ha társaság volt 
nála?... a gyémánttűn kívül, amelyről már tudunk. 

- Igen, uram, ismerem az ékszereket - felelte a szobalány. 
- Akkor jöjjön velem. 
Otthagyta a társaságot, és a holdfényes kerten át a pavilonba vezette Annát. Amikor 

beléptek, hogy asszonyát megpillantotta, a komorna egy percre elvesztette önuralmát. 
Fojtott sikoltás szakadt: ki a torkán. 

- Figyeljen, kérem! - mondta Chan. - Nézze meg jól a halottat, és mondja meg, rajta van-
e minden ékszer, amit viselni szokott. 

Anna némán bólintott. Most lépett oda az ügyész. 
- Alaposan körülnéztem - mondotta. - Profi munka lesz, Charlie, talán nem ártana egy 

kis segítség. 
Chan mosolygott. 
- Itt van Kasimo - felelte -, kívánhat az ember különb munkatársat? Mondja meg a 

főnöknek, hogy jelentést teszek neki, mihelyt lehet. 
Kiléptek a pavilon elé. Ugyanabban a pillanatban Kasimo bújt elő a ház sarkánál a 

bokrok közül, mint az őrjáratra kiküldött cserkész. 
- Charlie! Jöjjön ide gyorsan! - súgta rekedten. 
- Kasimo alighanem fontos nyomot talált - mondta Charlie. - Szíveskedjék velünk jönni. 
Követték a kis japánt a bokrokon át, ki a partra, amely már nem tartozott a villatelekhez. 

A pavilon kis ablaka nyílt arra, Kasimo odavezette őket, és zseblámpájával megvilágította 
a homokot. 

- Lábnyomok - súgta drámai hangsúllyal.  
Charlie letérdelt a fövényre. 
- Csakugyan, Kasimo, lábnyomok, mégpedig igen érdekes és különös lábnyomok. A cipő 

régi és elnyűtt. Sarka ferdére taposott, és az egyik cipő talpán jókora lyuk tátong. - Fölkelt. 
- Attól tartok, elpártolt a szerencse a lábbeli viselőjétől. 

- Szoktam nyomra akadni - jegyezte meg Kasimo büszkén. 
- Igaz - mosolygott Charlie. - És ez egyszer nem is törölte el a nyomot abban a 

pillanatban, amikor megtalálta. Haladunk, Kasimo, gratulálok. 
Visszatértek Shelah Fane házához. 
- Mondom, Charlie, komoly feladat szakadt a nyakába - ismételte az államügyész. - 

Reggel találkozunk... vagy gondolja, hogy szükség van még itt rám? 
- Azt hiszem, ügyész úr, mindent elintézett, amit ez idő szerint lehetett. Illetőleg 

bizonyosan megteszi még az intézkedéseit a városban. A holttestet azonnal elvitetjük a 
halottasházba. 

- Természetesen... No, Isten áldja, Charlie, és sok szerencsét! 
- Itt az idő, Kasimo - fordult a detektív a fürge kis japánhoz. - Most megmutathatja, 

hogy mit tud! 



- Igen... 
- Menjen be a házba, kérdezze meg, hogy melyik Miss Shelah hálószobája és kutassa 

át... 
 
- Szaladok! - repesett Kasimo és máris ugrott. 
- Állj! Maga nagy reményű újonc, Kasimo, de mindig elfelejti megkérdezni, hogy mi 

után kutasson. Az asztalon talál egy nagy fényképalbumot, szeretném látni azt a 
férfiarcképet, amelyik níluszöld kartonra van ragasztva. 

- Nílus?... Ez új szó - mondta a japán panaszosan -, még nem hallottam. 
- Most nincs időnk földrajzi leckékre. Hozza el nekem az összes fényképet, ami zöld 

kartonon van, és ha nincs ilyen az albumban, akkor keresse másutt. De ha véletlenül 
valami szép Fudzsijama-fölvételt hoz nekem, akkor személyesen fogom visszakísérni a 
civil életbe. 

Kasimo átrohant a füvön, és Charlie visszatért a pavilonba. Anna még ott állt a szoba 
közepén. 

- Megnézett mindent? - kérdezte a detektív. 
- Meg - felelte a komorna. - A tű, amellyel a virágot odatűztem, nincs sehol. 
- Ezt már tudom - bólintott Chan. - És máskülönben megvan minden ékszer? 
- Nem. Még egy hiányzik.  
Charlie nagy érdeklődéssel nézett rá. 
- Egy nagyon értékes smaragdgyűrűt is szokott viselni az úrnőm - mondta Anna. - A 

jobb kezén hordta. Azt mondta nekem egyszer, hogy egész kis vagyont ér. Az sincs meg. 

VII. FEJEZET 

Chan apró szeme mozdulatlanul meredt a semmibe. A figyelmét egyetlenegy gondolatra 
koncentrálta. Valamikor Shelah Fane látta, ahogy megölték Denny Mayót. Három évig 
hordozta magában a titkot, amíg kitárta a nagy Tarneverro előtt: elárulta a kristálynéző 
sarlatán mohó fülének... És a fekete teve ugyanaznap este az ő kapuja elé térdelt! 

A detektív gondosan sorra vette a nyomozás eddigi eredményeit. Nem volt rendes 
jegyzőkönyve. Levélborítékot vett ki a zsebéből, es ceruzával felírta rá a neveket. Még ezzel 
foglalatoskodott, amikor lépéseket hallott maga mögött. Hátrasandítva a válla fölött, 
Tarneverro titokzatos alakját pillantotta meg. 

A jós odalépett hozzá, és mellételepedett. A tekintetében helytelenítés látszott. 
- Ön felkért, hogy legyek segítségére a nyomozásban - kezdte. - Ne vegye hát rossz 

néven, ha megmondom: ön komoly mulasztást követett el. 
Charlie tágra nyitotta a szemét. 
- Csakugyan? 
- Miss Fane levelére gondolok - folytatta Tarneverro. - Ez a levél talán megfelelne 

minden kérdésünkre. A boldogtalan asszony közölhette benne a nevet, amelyet annyira 
szeretnénk tudni, és ön nem motozta meg az embereket, sőt leintett, amikor én 
fölszólítottam erre. Miért? 

Chan vállat vont. 
- Hát azt hiszi, olyan ostoba emberrel van dolgunk, olyan gyámoltalan fickóval, aki 

vakmerően megszerzi az írást, és aztán magánál tartja? Amikor tudja, hogy egy perc múlva 
megtalálhatják nála? Téved, barátom! Az a levél ott rejtőzik valahol a szobában, és előbb-
utóbb elő is fog kerülni. És ha nem? Még akkor sem olyan nagy eset. Nekem az az érzésem, 
hogy nincs is benne semmi lényeges. 



- Mire alapítja ezt a föltevést? 
- Ha Shelah Fane életének legnagyobb titkát árulta volna el benne, rábízta volna-e akkor 

a szolgára? Nem! Megvárta volna a jó alkalmat és este közvetlenül önnek adta volna át... 
Értem a szemrehányást, de azt hiszem, túlzott jelentőséget tulajdonít a minden 
valószínűség szerint egészen ártatlan levélkének. 

- A gyilkosnak nyilván más volt a nézete! - érvelt a jós. 
- A gyilkos izgatott lelkiállapotába fölösleges kockázatot vállalt - vélte Charlie. - Ha ez 

többször is megesik vele, hamarosan célt érünk. 
Tarneverro lemondóan legyintett, és másra terelte a beszélgetést. 
- Helyes, és mit derített ki eddig a nyomozással? - kérdezte. Chan a jegyzeteibe nézett. 
- Nem sokat. Ahogy észrevehette, igyekeztem megállapítani, ki volt Hollywoodban 

három évvel és egy hónappal ezelőtt. Ha az, amit Shelah Fane ma reggel önnek elmondott, 
csakugyan igaz... 

- Igaznak kell lennie - vágott közbe Tarneverro hirtelen. -Tréfából nem gyón meg 
ilyeneket egy asszony! 

- Világos! - mondta Chan, élesebben, mint ahogy beszélni szokott. - És éppen azért, mert 
magam is igaznak tartom, tudnom kell mindenkiről, aki gyanúba kerül, hogy hol volt és 
mi történt vele három év előtt júniusban. Itt van azoknak a névsora, akik akkor 
Hollywoodban voltak, akiknek tehát közük lehetett Denny Mayo meggyilkolásához: Wilkie 
Ballou, Rita, a felesége, Huntley van Horn és... igen, Jessop, a komornyik. Miss Dickson 
annyira meglepett a vallomásával arról az állítólagos véres ingről, hogy őt sajnos erről a 
körülményről meg sem kérdeztem. 

- Hat év óta él Hollywoodban - világosította fel a jós. - Tudom, mert ő is kliensem. 
- Akkor még egy - és Charlie felírta Diana nevét is -, no meg alighanem Miss Julie is. 

Igaz, hogy ő még nagyon fiatal lehetett. Közülük nyolc óra két percre kettőnek van 
tökéletes alibije... A Jessopé legalább is elég jó, Huntley van Horné pedig kifogástalan, 
magam is megesküdhetek rá. Aztán megállapítottam még néhány apróságot. Például... 
nem túlságosan fontos talán, de mégis érdekes, valószínűleg az ön figyelmét is 
megragadta: Mr. Alan Jaynes borzasztóan igyekszik elhagyni Hawaiit még ma éjjel. Ne 
feledkezzünk meg arról a lehetőségről, hogy talán nincs is semmiféle összefüggés Denny 
Mayo és Shelah Fane meggyilkolása között. Jaynes rendkívül feldúlt lelkiállapotban volt, 
kétségtelenül szenvedélyes ember, és alighanem féltékeny természetű. Talán meglátta az 
orchideákat... egy másik férfi ajándékát hölgyének vállán, és... 

- De hiszen az óra szerint neki is tökéletes alibije van! - vágott közbe Tarneverro. 
- Az igaz - felelte Chan. 
Hallgattak egy percig, Tarneverro fölkelt, és lassan a sezlonhoz ment. 
- Mellesleg szólva, alaposan megvizsgálta ön ezt az órát? 
- Bizony nem! - mondta Chan és követte a jóst. - Most olyasmire figyelmeztet, ami 

csakugyan mulasztás, mégpedig szembeszökő. 
Tarneverro a holttest fölé hajolt, de Chan félretolta. 
- Majd én - mondta. - Csakugyan tüzetesebben meg kell néznem, bár nem tudom 

egészen pontosan, hogy mire gondol. 
Kivette a zsebkendőjét, és bal tenyerére terítette. Jobbjával megoldotta a keskeny fekete 

szalagot Shelah Fane csuklóján, levette a drágamívű kis órát, és a kendőre tette. Aztán 
odament az egyik villanykörte alá és figyelmesen megvizsgálta az óralapot. 

- Úgy látszik, nem forog ma az eszem - sóhajtott a detektív. - Az óra üvege eltörött. A 
szerkezet nyolc óra két perckor állt meg... 



- Bocsásson meg! - szólt Tarneverro. Kivette Chan kezéből az órát zsebkendőstől, és 
kezdte volna fölhúzni... A percmutató azonnal elindult! 

Diadal villant a jós szemében. 
- Ez több, mint amit reméltem - mondta. - A gyilkos apró botlást követett el... nagyon 

szép tőle! Kihúzta a csavart, hogy nyolc óra két percre igazíthassa a mutatókat, de 
elfelejtette visszatolni a helyére! Azt hiszem, kár több szót vesztegetni a dologra. 

Charlie lelkes elismeréssel nézett rá. 
- Már reggel is tudtam, hogy ön elsőrendű detektív! - kiáltott föl. - Most érzem, hogy 

sohasem leszek képes leróni a hálámat! Igen, világos, most már értem. 
Tarneverro az öltözőasztalka üveglapjára tette az órát. 
- Egy dolgot biztosra vehetünk, inspektor úr - mondta. -Akármikor történhetett a 

gyilkosság, csak pont nyolc óra két perckor nem! Ravasz emberrel van dolgunk. Miután 
megölte az áldozatot, leoldotta csuklójáról az órát, előre- vagy hátraigazította a mutatókat, 
nyolc óra két percre, aztán odaütötte valamihez, hogy úgy lássék, mintha viaskodtak volna, 
s az óra eközben állt volna meg, miután eltörött. - A jós szeme fölvillant, kezével az üveglap 
sarkára mutatott: - Ezért van itt a törés! A gyilkos ide verte az órát, úgy állította meg. 

Chan azonnal a padlóra kuporodott. 
- Itt nincs sehol üvegszilánk! - mondta csalódottan. 
- Nem is lehet - magyarázta Tarneverro diadalmasan. - Az üvegszilánkot ott találtuk, 

ahol Miss Fane elesett. A fickó zsebkendőben vette le az órát a csuklójáról: éppen úgy, mint 
ön az imént. És zsebkendőben verte oda az asztalhoz, az üvegszilánkokat pedig ott szórta 
el, ahol akarta. Ravasz legény! 

Charlie bólintott, és most nagyon komoly lett az arca. 
- De ön még ravaszabb. Szinte kedvem volna lemondani az állásomról. Utálom az 

ostobaságomat. Önt illeti a jelvényem, Mr. Tarneverro, mert itt ön az igazi detektív! 
Tarneverro különös pillantást vetett a kínaira. 
- Azt hiszem, túloz - mondta. - Az eset igazán elég egyszerű. Az ütött szeget a fejembe, 

hogy annyiunknak van alibije. Meg hogy milyen könnyű megváltoztatni az óramutatók 
állását. Egyéb nem is történt. A gyilkos olyan időpontra igazította az órát, amelyre már 
gondoskodott, vagy még gondoskodhatott alibiről. Csak az a szerencse, hogy amikor valaki 
izgatott, holmi apróság többnyire mégis elkerüli a figyelmét. A mi emberünk ott vétette el, 
hogy elfeledte visszatolni helyére az óraigazító csavart. 

Chan felsóhajtott. 
- Mondom, felbuzog bennem a hála ön iránt, uram. És mégis, baj, bosszúság... egész 

sereg alibi megsemmisül, és a mező kiszélesedik előttem, mint a végtelen préri. Van Horn, 
Martino és Jaynes... mind gyanúsak megint. És... bocsánatot kérek, Mr. Tarneverro... ön 
a saját alibijét is megsemmisítette ezzel. 

A jós nevetett. 
- Hát nekem is kell alibi? - kérdezte rejtett gúnnyal. 
- Lehet, hogy nem - mosolygott Charlie -, de ha a fa ledől, eltűnik az árnyéka is. Hátha 

még ön is megbánja, hogy... nincs többé árnyék! 
- Nekem talán van még másik fám is - vélte Tarneverro. 
- Ha úgy van, akkor gratulálok - mondta Charlie udvariasan. Még egyszer körülnézett a 

szobában. - Át kell most vitetnem innen a holttestet a házba - folytatta -, aztán lezárom ezt 
a helyiséget, és korán reggel majd eljön az ujjlenyomatszakértő. Amint látja, a tempó elég 
lassú itt Hawaiiban, ezt a mi klímánk teszi. 

Az órát az öltözőasztalka fiókjába tette, aztán kimentek, és Chan gondosan bezárta az 



ajtót. 
- Gyerünk vissza a szalonba - mondta. - Kérem, ne hagyjon cserben ezentúl sem. Nem 

is tudom, mihez kezdenék ön nélkül. 
A vendégek nagyrészt a verandán voltak. A szalonban csak Julie-t és Jimmy Bradshawt 

találták intim közelségben. A leánynak könnyes volt a szeme, és Bradshaw vigasztalta. 
Chan átadta a pavilon kulcsát Julie-nek és kedvesen megkérte több dologra. A lány 

Jimmyvel a cselédekért ment, hogy intézkedjék, Charlie pedig elgondolkodva járt fel és alá 
a tágas szobában. Megvizsgálta a virágcserepeket és -állványokat, kinyitogatta a heverő 
könyveket és átlapozta őket. 

- Mondja, kérem: átkutatta már Miss Fane hálószobáját? -kérdezte Tarneverro. 
- Még nem. Annyi a tennivaló és csak ketten vagyunk rá. Kasimóra, a kis japán kopómra 

olyan feladatot bíztam, hogy alighanem csak egy-két hét múlva kerül elő. Én magam 
pedig... -amint előbbre jőve, egy keleti mintás kis szőnyegre lépett, hirtelen megállt - én 
magam pedig... - ismételte, ide-oda csúsztatva cipőjét a szőnyegen - nekem még elég 
dolgom akad itt! 

Hirtelen fölhajtotta a szőnyeget, amelyen állt. A parkettázott padlón testes levél feküdt: 
ugyanaz, amit kikaptak a kezéből, amikor ököllel az arcába csaptak. A levél egyik sarka 
hiányzott. 

- Szerencse, hogy Miss Fane ilyen vastag levélpapirost használt - folytatta Charlie 
elégedetten, és fölemelte a levelet. - Na, ehhez az ötlethez már nem gratulálok ismeretlen 
barátunknak. Nem mondhatnám, hogy túlságosan eredeti. Igaz, nagy hajszában volt, és 
hirtelen kellett cselekednie... ezt ne felejtsük el, Mr. Tarneverro! 

Tarneverro odalépett, a szeme villogott. 
- Csakugyan Shelah levele... az én levelem! 
- Engedje meg, Mr. Tarneverro, most is csak azt mondhatom... az ügy a rendőrség 

kezében van. 
- Tudom... ott volt az előbb is - jegyezte meg a jós gúnyosan. 
- Igaz, de a dolgok nem ismétlődnek meg. 
Charlie kibontotta és elolvasta a levelet, aztán csöndes vállvonogatással odaadta a 

jósnak. 
- Ez egyszer nekem volt igazam - jegyezte meg. Tarneverro belenézett a nagybetűs 

kézírásba. - Aki írta, bőkezűen bánt a papirossal, mint minden egyébbel.  
Összevont szemöldökkel futotta át a sorokat. 
Kedves Tarneverro! Kérem, felejtse el, amit ma reggel mondtam. Őrült voltam, azt 

hiszem... Őrült! Igyekszem elfelejteni és felejtse el maga is. Ígérje ezt meg nekem. 
Tarneverro, tekintse úgy, mintha sohase mondtam volna. Szegény Alant ki fogom 
kosarazni ma este, ha megszakad is bele a szívem. Egyedül megyek el innen, és egyedül 
maradok, és... talán valamikor mégis meglelem azt a kicsi boldogságot, amire olyan nagy 
szükségem van. 

 
                                     Üdvözli régi híve: Shelah Fane 
 
- Szegény Shelah! - sóhajtott föl a jós, és egy percig mozdulatlanul meredt a levélre. - 

Nem volt meg benne a kellő bátorság.. tudhattam volna! Szomorú kis levél... alig hiszem, 
hogy ezek után még vallomásra sikerült volna-szorítani. - Összegyűrte a papírlapot. - 
Denny Mayo gyilkosa nyugton alhatott volna: Shelah nem akarta elárulni. Szegény 
asszony! Elment, pedig még itt lehetne köztünk. De fogadom, kézre kerítem a gyilkost, ha 



az életembe kerül is!  
Chan mosolygott. 
- Hasonló ambícióim vannak nekem is - bólintott -, de remélem, a siker nem fog határt 

szabni földi pályafutásomnak. 
Japán asszisztense osont most a szobába. 
- Nos, Kasimo? - kérdezte Chan élénken. - Kellemesen telt a víkend odafönt? 
- Eleget vesződtem - mondta Kasimo büszkén -, de megtaláltam. Itt van, tessék. Ezt 

találtam az egyik virágcserépben. 
Chan meglepetésére a japán nem a várt fényképet adta kinyújtott kezébe, hanem egész 

marokra való papírszeletet. Fényezett papiros és vastag, zöld karton darabjait. Valaki 
apróra tépte a fényképet és azután el akarta dugni. 

- Sokat érek vele! - mondta Chan, és bosszúsan nézte tenyerében a papírdarabokat. - 
Látja, Mr. Tarneverro: ez az ismeretlen nem akarta, hogy lássam a fényképet, amelyet 
Shelah Fane megkönnyezett ma délután. Ugyan miért? Talán annak a képe, akinek a nevét 
ön meg akarta tudni tőle? 

- Meglehet. 
- Annyi világos - jelentette ki -, hogy látnom kell ezt a fotográfiát. Kerül, amibe kerül, 

össze fogjuk illeszteni a papírdarabkákat. - Kis asztalkát tolt az utcára nyíló ablak elé. 
- Addig én szemlét tartok a ház előtt - buzgólkodott Kasimo. 
- Jobb is lesz, ha elmegy láb alól - csipkelődött Chan. - Aztán csak mennél alaposabb 

legyen a szemle! 
A japán kiment, Charlie pedig az asztalka elé ült. Levette róla a terítőt, és a sima lapon 

gondosan rakosgatta egymás mellé a kép darabjait. Lassan haladt a munka. 
- Sose volt szakmám a türelemjáték - panaszolta. - Rose lányom a család büszkesége 

ezen a téren. Nagy kár, hogy nincs itt! 
Mégis haladt már valamennyire, amikor az ajtó kinyílt, és bevonult rajta a vendégsereg. 

Legelöl Wilkie Ballou, mögötte van Horn, aztán Martino, Jaynes és Rita Ballou. Utánuk, 
külön Diana Dickson. A csoportnak amolyan küldöttség formája volt. 

Megálltak Chan előtt, és Ballou beszélt, meglehetősen nagy hangon. 
- Tisztelt felügyelő úr - kezdte -, meghánytuk-vetettük a dolgot, és úgy találtuk: nincs 

arra semmiféle ésszerű ok, hogy még tovább tartóztasson minket. Kikérdezett 
mindnyájunkat, és elmondtuk, amit tudtunk. Hadd menjünk, ki-ki a dolgára! 

Charlie fölmarkolta az arckép még rendezetlen szeletkéit, fölkelt és udvariasan 
meghajolt. 

- Nem csodálom, hogy türelmetlenek, hölgyeim és uraim: ez teljesen érthető... 
- Szóval nincs kifogása az ellen, hogy távozzunk? - kapott a szón Ballou. 
- Nincs kifogásom az ellen, hogy eltávozzanak - bólintott Charlie -, mihelyt lehet. De, 

őszinte sajnálatomra, percről percre új mozzanatok röppennek fel, akár a rakéták újév 
napján. És egyről-másról még beszélnem kell majd önökkel. 

- Hát ez felháborító eljárás, uram! - kiáltotta Ballou. - És az állásába kerülhet! 
Charlie megvesztegető mosollyal válaszolt. 
- Lehet, de ez... legjobb esetben is csak holnap következhet be. Ma pedig még a 

tisztemben járok el itt, és felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy önök... igenis, itt 
fognak maradni, amíg azt nem mondom, hogy mehetnek. 

Most Jaynes törtetett előre. 
- Nekem fontos és sürgős dolgom van a kontinensen - harsogta -, és éjfélkor utazni 

akarok! Most tíz óra elmúlt. Figyelmeztetem, hogy karhatalomhoz kell folyamodnia, ha 



vissza akar tartani. 
- Ha másképp nem lehet, ettől sem fogok visszariadni - felelte Charlie kifogástalan 

udvariassággal. 
A gyémántkirály tehetetlenül nézett Wilkie Balloura. 
- Ugyan, hol vagyunk itt? Miért nem küldenek ki fehér embert a nyomozás vezetésére? 
Különös láng villant Charlie szemében. 
- Aki át akar úszni a folyón, rosszul teszi, ha gyalázza a krokodilus anyját - mondta 

hűvösen. 
- Mit jelentsen ez? - kérdezte Jaynes. 
- Azt, hogy ön se ért még át a túlsó partra. 
- Jól tudja, hogy tökéletes alibim van! - kiáltott föl dühösen a dél-afrikai. 
Chan tetőtől talpig végigmérte. 
- Nem mondhatnám, hogy oly nagyon bizonyosan tudom -jegyezte meg csöndesen. 
- Hiszen megállapította a gyilkosság időpontját! - feleselt Jaynes. 
- Sajnos - vágott közbe Charlie - ahányat lépünk az élet útján, annyit botlunk... vagy 

mondjuk: botlom én, aki csak gyarló féreg vagyok. Az ön alibije, Mr. Jaynes, szétpukkant, 
mint a hólyag, amikor beleszúrnak. 

- Tessék?! - hüledezett Jaynes.  
Van Horn és Martino felfigyeltek. 
- Csillapodjék, uram - folytatta Chan. - Ha megfogadja a tanácsomat, hát nem emlegeti 

azt az alibit. Máris többet beszélt, mint kívánatos lett volna. 
Jaynes hirtelen elcsitult és engedelmeskedett, Charlie pedig Rita Ballou-hoz fordult. 
- Madame, bocsánatát és elnézését kérem, amiért továbbra is tartóztatnom kell. Most 

jut eszembe, milyen régen várja önöket a finom vacsora. Azóta persze biztosan kihűlt, de 
mégis azt tanácsolnám... 

- Egy falat se menne le a torkomon! - tiltakozott Rita. 
- Nem, nem, természetesen. Még a gondolat is taszító! - bólintott rá Chan. - Ki lenne 

olyan lelketlen, hogy ilyenkor enni tudjon! - Julie és Bradshaw jött a szobába. - Csak azt 
merném mégis ajánlani, hogy üljenek asztalhoz - folytatta Charlie -, és igyanak legalább 
egy csésze kávét... Könnyebben múlik az idő. A kávé zsongítja az idegeket és erőt ad a 
léleknek. 

- Van benne valami - helyeselt Huntley van Horn. 
- Miss Julie - Chan kérő pillantással fordult a titkárnőhöz. Julie alig észrevehetően 

elmosolyodott. 
- Igen, persze, azonnal szólok Jessopnak, egészen megfeledkeztem vendégeinkről. 
Julie kiment, és Charlie visszaült az asztalkához, hogy folytassa a mozaik kirakást. De 

ebben a pillanatban kitárult az utcára nyíló üvegajtó, és a passzátszél beviharzott rajta, 
felkapta a képdarabokat: szerteszét röpködtek a szobában, mint a hópihék a sarki 
éjszakában. 

Kasimo dugta be a fejét a szobába. 
- Nagyszerű, Kasimo! - morgott Chan a fogai között. - Ez igazán sikerült! Nos, mi 

történt? 
- Nyitva volt az üvegajtó - jelentette diadalmasan a kis japán és ismét visszavonult, 

bezárta maga mögött az üvegajtót. 
Charlie elharapta a káromkodást és lassan összeszedte a szétszórt szeletkéket. 

Tarneverro és mások is segítettek neki. Pár perc múlva megint együtt volt a rakás, Charlie 
még keresgélt egy darabig, de nem akadt több. 



Ismét leült az asztalka mellé és dolgozni kezdett. Aztán egyszerre abbahagyta. 
- Mi baj? - kérdezte Tarneverro.  
Charlie fölnézett. 
- Kárba veszett fáradtság! - mondta kelletlenül. - Most csak félannyi van itt, mint az 

imént volt... 
Fürkésző szeme végigsiklott az ártatlan képű társaságon. Az járt az eszében, hogy 

megmotozza valamennyiüket, de egy futó pillantás Balloura, meggyőzte, hogy ez kemény 
harcba kerülne, és Chan békés ember volt... Nem, ez az út nem vezet célhoz. Sóhajtott 
egyet, zsebre vágta a megmaradt fényképszeletkéket, és ekkor Kasimo ismét berontott a 
szobába. Charlie inkább szomorúan, mint haragosan nézte ambiciózus munkatársát. 

- Mind elpusztultak hát a detektívek a kapitányságon, hogy éppen magát küldték ide 
nekem? - kérdezte szelíden. 

Erélyes, hosszú csengetés hallatszott. Jimmy Bradshaw ment ajtót nyitni. Hangos 
szavak szűrődtek be a hallból, aztán új vendég lépett a szobába. Negyven év körüli, szép 
szál férfi volt, a fellépése biztos, a pillantása kemény. Arcán színpadi festék látszott. 
Megállt és körülnézett. 

- Jó estét - mondta. - Robert Fyfe vagyok... Shelah Fane volt férje. Telefonon kaptam a 
hírt, és azonnal jöttem, mihelyt a szerepem engedte. Elnézésüket kérem, hogy így állítok 
be, jelmezben kikenve... 

Jimmy Bradshaw udvariasan lesegítette a felöltőjét. 
- Köszönöm. 
Amikor visszafordult a szoba felé, Diana Dickson élesen felsikoltott, és a színész fehér 

ingmellére mutatott, széltében a becsületrend piros szalagja húzódott rajta végig. Fyfe 
csodálkozva nézett rá. 

- Hja, igen - mondta -, úgy jöttem, ahogy voltam. Ezen a héten a francia nagykövetet 
játszom a színpadon. 

VIII. FEJEZET 

Szavait hosszabb szünet követte. Charlie komolyan mérte végig a daliás színészt, aki 
hatásosabban lépett a színre, mint hosszú pályafutása alatt bármikor. Hűvös, nyugodt 
pillantással nézett vissza a detektívre. Senki sem szólt, és Fyfe lassan ráeszmélt, hogy 
mindenki őt figyeli. Hozzászokott ugyan a közönség kutató tekintetéhez, de most mégis 
megzavarta ez a helyzet. Kereste a szavakat, hogy megtörje a csöndet. 

- Mi történt Shelah-val? Iderohantam, mihelyt lehetett, pedig nem láttam sok éve... 
- Hány éve? - kérdezte hirtelen Chan.  
Fyfe ránézett. 
- Megbocsásson - mondta -, de nem tudom, kihez van szerencsém... 
Charlie könnyedén kihajtotta a zakója hajtókáját úgy, hogy kivillant hivatalos jelvénye. 

Olyan mozdulat volt, amely kivívhatta a színész elismerését: tett - a szavak helyett. 
- Tisztemben járok el - mondta udvariasan. - Ön tehát valamikor Miss Shelah Fane férje 

volt, és sok éve nem látta. Hány éve? 
Fyfe gondolkodott. 
- Áprilisban volt kilenc esztendeje, hogy elváltunk. New Yorkban játszottunk akkor 

mind a ketten... Miss Fane a Ziegfeld-revü-ben, én az Astorban. Egy este hazajött, és azt 
mondta, hogy fényes ajánlatot kapott Hollywoodból. Nagyon izgatott volt... Nem mertem 
lebeszélni. Egy héttel utóbb, egy áprilisi estén elbúcsúztam tőle a Központi pályaudvaron... 
Ki tudja, gondoltam, meddig marad még az enyém?! Nem sokáig tartott. Egy év se telt 



bele, és vége volt. Elhagyott és Renóba ment. 
- Ön bizonyosan megfordult Los Angelesben azóta... olyankor is, amikor Miss Fane 

Hollywoodban volt, nemde?... - kérdezte Charlie. 
- Igen, de sohasem találkoztunk. 
- Emlékszik talán: Los Angelesben játszott ön három évvel ezelőtt júniusban? 
Charlie-t meglepte a pillantás, amellyel a színész a szemébe nézett... Elértette vajon a 

célzást? 
- Nem - mondta Fyfe határozottan -, akkor nem játszottam ott. 
- Ennyire biztosan tudja? 
- Történetesen igen - felelte Fyfe. - Három éve vendégszereplésen voltam egy 

társulattal, messze Kaliforniától. 
- Erről könnyű meggyőződni - mondta csöndesen a detektív. 
- Hogyne, tessék ellenőrizni és meggyőződni róla. 
- Ön tehát azt állítja - folytatta Chan -, hogy nem látta a művésznőt attól a perctől 

kezdve, amikor a New York-i pályaudvaron, kilenc évvel ezelőtt elváltak? 
- Így van. 
- A mai napon sem, itt Honoluluban? 
- Nem. 
- Este sem? 
Kis szünet után a színész határozott hangon felelte: - Nem!  
Julie jött be. 
- Kész a kávé - jelentette -, jöjjenek át az ebédlőbe! 
- Nagyon helyes, fáradjanak csak át! - mondta gyorsan Chan.  
Kedvetlenül szállingóztak át a vendégek. Hiszen igazán képtelenség enni... bár egy 

csésze kávét esetleg mégis... 
A hangzavar áthallatszott a függönyön. 
- Kérem, Mr. Tarneverro, menjen át ön is - mosolygott rá Charlie. - Egy kis ital csak 

élénkíteni fogja a finom agyvelőt, amelyre annyira számítok. 
Tarneverro meghajolt. 
- Egy perc múlva itt vagyok - felelte és kiment.  
Charlie most Kasimóhoz fordult. 
- Maga pedig menjen ki a teraszra, üljön le egy székre, és gondolkozzék a bűneiről. 

Amikor az imént megjelent, mint ahogy Paprika Jancsi kiugrik a skatulyából, fontos 
bűnjelet szórt szanaszét! 

- Borzasztóan sajnálom - hebegte Kasimo. 
- Sajnálkozzék, kérem, odakinn! - tanácsolta Charlie, kitessékelte a kis japánt, és 

becsukta mögötte az üvegajtót. Aztán visszafordult, és Robert Fyfe elé lépett. 
- Örülök, hogy négyszemközt beszélhetünk - kezdte. - Nem is sejti, hogy eddig ön a 

legérdekesebb személy ebben az ügyben. 
- Csakugyan? 
A színész leült. Nagyköveti jelmezében imponáló figura volt. Zavartalan nyugalommal 

és szembeszökő nyíltsággal viselkedett. 
- Roppant érdekes, valóban - folytatta Charlie. - Elnézem önt, és azt kérdem magamban: 

„Miért hazudik nekem?” 
Fyfe egy kicsit fölemelkedett a székén. 
- Tessék? Hogy érti ezt?  
Chan vállat vont. 



- Édes uram, ha valaki titokban meglátogatja volt feleségét egy kerti lakban, nagy 
gondatlanság az egész világ elé tárni... ezt a rikító vörös szalagot a mellén! Izgékony 
képzeletű ifjú hölgyek még vérnek is nézhetik... Ami azt illeti, ez valóban meg is történt! 

- Ó! - kiáltott föl Fyfe bosszúsan. - Értem... 
- Most hát a változatosság kedvéért talán az igazságot, ha szabad kérnem - szólt Chan 

udvariasan. 
A színész pár pillanatig kezébe hajtotta a fejét, aztán felnézett. 
- Szívesen - mondta. - Bár ez az igazság talán meglepi egy kissé... Nem láttam Shelah 

Fane-t, amióta a pályaudvaron elbúcsúztunk... egészen ma estig. Reggel tudtam meg, hogy 
ideérkezett, és egészen csodálatos, hogyan hatott rám ez a hír. Ön nem ismerte Miss Fane-
t... Mr... 

- Chan felügyelő - bólintott a detektív. - Nem, nem volt szerencsém. 
- Csakugyan szerencse volt ismerni őt - ismételte Fyfe, és halványan elmosolyodott. - 

Csodálatos asszony volt, lángolt benne az élet. Nagyon szerettem valamikor, és sohasem 
hevertem ki egészen ezt a szerelmet. Amióta Shelah elhagyott, egyetlen asszonyt sem 
vettem komolyan. Nem tudtam megtartani... nem vádolom érte! Shelah-t senki sem 
tarthatta meg sokáig. Regény, szenzáció, örökké új fordulat kellett neki... Szóval, ma reggel 
megtudtam, hogy Honoluluba jött, és felizgatott a hír... mintha kilenc év messzeségéből 
hallottam volna a hangját! Virágot küldtem neki, és az írtam az üres kartonra, hogy „valaki, 
aki szereti és akit régen elfelejtett”... Mondtam, mennyire impulzív, szenvedélyes asszony 
volt... nem józan, nem megfontolt. Szilaj indulatú, hirtelen és ellenállhatatlan... Alig kapta 
meg a virágomat, fölhívott telefonon. Már a színházban voltam, színpadra kikészítve... 
„Bob - mondta -, el kell jönnie hozzám most rögtön, okvetlenül. Annyira kívánom látni. 
Várom!” 

A színész Chanra nézett. 
- Minden más asszonynak azt feleltem volna, hogy „majd előadás után”. De Shelah-nak 

nem lehetett ilyet válaszolni! „Azonnal indulok...” - ezt feleltem neki! 
A színész felsóhajtott, és szomorúan folytatta: 
- Bolond gondolat volt, de nem kivitelezhetetlen. Véletlenül korán érkeztem a 

színházba, korán is készültem el, és volt még negyvenöt percem. Az autóm lent állt... ha 
egy kicsit nekiengedem, tizenöt perc alatt kint vagyok. Szóval fél nyolckor lementem az 
öltözőmbe, a földszintre, belülről becsuktam az ajtót, és az ablakon át kiléptem a fasorba, 
amely a színházat szegélyezi. 

Shelah azt mondta, hogy a pavilonba jöjjek, mert vendégei vannak vacsorára, de 
fölösleges, hogy találkozzam velük. Tudta, hogy már kosztümben vagyok, és egyébként is... 
hiszen egyedül akartunk lenni. Háromnegyed nyolc tájban itt voltam. Shelah elém jött a 
kertbe, és a pavilonba mentünk. Olyan különösen nézett rám... nem tudtam: szeret még 
talán? Meglepett a változás, amit rajta láttam: amikor utoljára együtt voltunk, üde volt, 
imádnivaló és gondtalan, de Hollywood alaposan átformálta. Meg aztán... senkit se 
tesznek fiatalabbá az évek, annyi bizonyos. Emlékeinkbe merültünk, fölelevenítettük a 
múltat... úgy láttam, jólesik neki. Engem idegesített, hogy rohan az idő. Az órámra néztem, 
és végül azt mondtam: „Hiába, menni kell!”  

Elhallgatott. 
- És aztán?-sürgette Chan. 
- Különös módon - folytatta a színész - az volt az érzésem, amikor telefonált, és még 

inkább aztán, amikor beszélgettünk, hogy roppant sürgős és fontos dologban akar 
tanácsot kérni tőlem. Amikor indulnom kellett, csak rám nézett, de úgy, hogy megesett 



rajta a szívem... „Bob, még szeretsz egy kicsit, igaz?” - kérdezte... Egészen közel állt 
hozzám, és megöleltem. „Imádlak” - mondtam... De ez nem tartozik ide! 

A színész keserűen legyintett.  
- Azt a percet... azt nem veheti el tőlem senki! A múlt visszaszállt, szerelmem föltámadt, 

de az átkozott kis óra valósággal az agyamban ketyegett. Mondtam, hogy visszajövök 
előadás után, és meglátogatom mindennap, amíg csak itt van... Az a bolond gondolatom 
támadt, hogy talán visszahódíthatom, és ki tudja... nem volt-e lehetséges? És most... 
szegény Shelah... Szegény kis Shelah... 

Chan komolyan bólintott. 
- Igaz a mondás: akik a világ szeme előtt élnek, fejükre idézik a végzetet! 
- Csakugyan, senki sem élt inkább a világ szeme előtt, mint Shelah - tette hozzá Fyfe. 

Élesen a detektív szemébe nézett. -Felügyelő úr! Torkon kell ragadni, aki ezt a gaztettet 
elkövette! 

- Ez a szándékom - biztosította Chan. - Ön azonnal elment? 
- Igen. Amikor visszanéztem, még ott állt mosolyogva, viruló szépségében... mosolyogva 

és könnyezve is egy kicsit. Kirohantam a pavilonból... 
- Hány óra volt akkor? 
- Azt pontosan tudom, mert izgatott, hogy nem késem-e el, és megnéztem az órámat: 

nyolc óra múlt négy perccel. Gyors tempóban hajtottam a színházhoz. Amikor beugrottam 
az ablakon, már dörömböltek az ajtómon. Azt mondtam, hogy elnyomott az álom. Öt 
percet késtem. A rendező megmutatta az óráját: nyolc óra húsz perc volt. Nem történt 
semmi baj, eljátszottam a szerepemet, és éppen lejöttem a színpadról az első felvonás után, 
amikor valami fiatalember megtelefonálta a hírt, hogy...  

Csüggedten állt föl. 
- Ez történt, Chan felügyelő úr. Esti látogatásom talán bajba kever, de akkor se 

sajnálom, hogy Shelah-t viszontláttam, és éreztem, hogy szeret. Ezért kész vagyok 
megfizetni minden árat. Parancsol még valamit? 

Chan a fejét rázta. 
- Egyelőre nem, köszönöm. Csak arra kérem, maradjon még itt egy darabig. Talán még 

akad kérdeznivalóm. 
- Készséggel. 
Csöngettek. Charlie maga ment az ajtóhoz. Kikémlelt az éjszakába. Sötét bőrű honolului 

rendőr állt előtte. 
- Á, Spencer! Örülök, hogy itt van. 
A rendőrtiszt belépett a hallba, és egy furcsa alakot vonszolt be maga után. Teljesen 

elképzelhetetlen figura lett volna bárhol egyebütt, mint a trópusi tengerparton. 
- Ezt a jóembert a Kalakaua Avenue-n szedtem föl - magyarázta Spencer. - Gondoltam, 

talán látni akarja. Egy kicsit zavaros feleleteket ad, ha firtatja az ember, hogy hol töltötte 
a mai estét. 

Az ember lerázta magáról a rendőr karját, és Charlie elé lépett. 
- Remélem, még nem késtünk le a vacsoráról - mondta hetykén. Körülnézett a hallban, 

aztán, mintha régi emlékek támadnának fel benne, elegáns mozdulattal levette rongyos, 
megtépett szalmakalapját. - Az az ostoba sofőr elvétette az utat. 

Kalapján kívül, amelyet most szeplős, sovány kezében tartott, rosszul foltozott fehér 
nadrágot, a nyakon kigombolt kék inget és fölötte bársonyzekét viselt, amely valamikor 
burgundiszínű lehetett. Rongyos cipőjéből kikandikált meztelen lába. 

Az ebédlőből áthallatszott a beszélgetés moraja, de most hirtelen csönd lett. Úgy látszik, 



figyeltek odabenn, és Charlie gyorsan átvezette az új vendéget a szalonba. 
- Jöjjön be, kérem. 
Ott Fyfe üldögélt egyedül. A bársonyzekés rábámult a színészre, és furcsa mosoly jelent 

meg a szőke szakáll alatt, amely hónapok óta nem látott borbélyt vagy ollót. 
- Kicsoda ön? - kérdezte tőle Chan. - Mi a neve és hol lakik? 
- A nevem, mondjuk, Smith - felelte félvállról a kérdezett. 
- Szóval lehetne Jones is? - firtatta Chan. 
- Ízlés dolga. A magam részéről inkább a Smitht választom. 
- És hol lakik?  
Mr. Smith habozott. 
- Nyersen szólva... a strandon.  
Charlie elmosolyodott. 
- Ön rémes hagyományok folytatója. Waikiki meg sem lehetne parti csavargók nélkül. - 

Az ablakhoz ment és kiszólt Kasimónak: - Jöjjön csak be és motozza meg ezt az urat. 
- Csak minél alaposabban! - kontrázott Mr. Smith. - És ha találnak nálam olyasmit, amit 

pénznek hívnak, tudassák velem azonnal, az Isten szerelmére! 
Kasimo motozása napfényre hozott egy madzagot, egy fésűt, egy hatalmas zsebkést és 

még valamit, ami első pillantásra pénznek látszott, de aztán kiderült, hogy érem. Charlie 
elvette és megvizsgálta. 

- „Bronzérem, harmadik díj. Olajfestmény, tájkép. -Pennsylvania Képzőművészeti 
Főiskola.” 

Kérdően nézett Smithre. A csavargó vállat vont. 
- Már csak meg kell gyónnom, úgy látszik. Hát festő vagyok, igen. Még nem világhírű... 

hiszen csak a harmadik díjat nyertem el, amint láthatják. Jobb is, hogy nem az elsőt, mert 
azzal aranyérem járt, és már nem volna meg... rég zálogházban üdülne! 

Egy kicsit közelebb lépett. 
- Ha nem tapintatlan a kérdésem: minek köszönhetem, hogy ennyire érdeklődnek a 

magánügyem iránt? Nem járhat-kelhet az ember ebben a városban, hogy egy kövér rendőr 
karon ne ragadja és egy sovány meg ne motozza? 

- Sajnálom, hogy zaklatjuk, Mr. Smith - felelte Charlie udvariasan -, de nagyon 
lekötelezne, ha felvilágosítana: járt ön erre a parton este? 

- Nem én, a városban voltam. Dolgom akadt odabenn... Hogy micsoda, az most nem 
tartozik ide. A Kalakauán mentem végig, amikor ez a csirkef... 

- Melyik tájékán volt a városnak? - csapott le rá Charlie hirtelen. 
- Az Aala-parkban. 
- Beszélt ott valakivel? 
- Többekkel is. Nem volt éppen előkelő társaság, de be kellett érnem velük. 
- Eszerint nem volt a parton ma este? - kérdezte Chan, és merőn nézte a csavargó lábát. 

- Kasimo! Maga meg Mr. Spencer kikísérik ezt az urat az ablak alá, ahol a lábnyomot 
találta, és gondosan összehasonlítják az övével. 

- Értem! - szólt mohón a japán, és a három ember kiment.  
Chan most Fyfe-hoz fordult: 
- Hosszadalmas és nehéz munka, uram, de itt a példa, hogy mi lenne az emberből 

munka nélkül! Ugyan mi? Efféle Mr. Smith! Nem ülne le, kérem? 
A többiek is bejöttek az ebédlőből, és Charlie őket is hellyel kínálta. Kedvetlenül 

üldögéltek. Alan Jaynes az órájára nézett. -Tizenegy?.., Chan tekintetét kereste, de a 
detektív a levegőbe bámult. 



Tarneverro odament Charlie-hoz. 
- Van valami újság? - kérdezte fojtott hangon. 
- A nyomozás kiszélesedik - felelte a detektív kitérően. 
- Jobban szeretném, ha már összeszűkülne - türelmetlenkedett a jós. 
A két rendőr visszatért a csavargóval. Spencer keményen fogta a piktort. 
- Charlie - mondta az egyenruhás ember -, azt a lábnyomot az ablak előtt csak 

egyetlenegy pár cipő hagyhatta Honoluluban. - Rámutatott Mr. Smith rongyos lábbelijére. 
- Ez itt! 

Smith nézte a lábát és furcsán elmosolyodott. 
- Ronda cipő, mi? - kérdezte. - Hiába, a hawaiiaknak semmi érzékük a művészet iránt. 

Csak meg kell nézni, hogy miket akasztanak itt a szalonok és úriszobák falaira... Micsoda 
fából való hullámokat kotyvasztanak össze a helybéli Rembrandtok! Lehet, hogy nekem 
csak a harmadik díj dukált az akadémián, de olyan vacakot, mint ezek, nem mázolnék 
össze a Darius kincséért se! 

- Ide jöjjön és ne karattyoljon annyit! - vágott közbe Charlie élesen. - Maga hazudott! 
- Egy kissé nyersen méltóztatik rám förmedni - tiltakozott a csavargó. - Az ön népének 

pedig nem szokása ez. Talán átcsoportosítottam egy kicsit a tényeket, de ezt csak azért 
tettem... 

- Miért tette? - tört rá Charlie szigorúan. 
- Hogy Mr. Smith érdekeit szolgáljam. Ha egyszer galiba van valahol, jobb attól távol 

maradni. 
- Most elég alaposan belekeveredett - ijesztett rá a detektív. - Mit keresett ma este a 

pavilonban? 
- Esküszöm, hogy nem voltam a pavilonban. Mindössze pár percig álltam az ablak alatt. 
- Mit csinált ott? 
- A ház árnyékában akartam megvetni a hálóhelyemet éjszakára. Régi kedves helyem. 
- Kezdjük elölről - szólt Chan. - Mégpedig ezúttal őszintén. Az igazságot akarom... érti? 

Nos?... 
- Nem voltam a parton három nap és három éjjel - mondta az ember. - Egy kis 

pénzmagra tettem szert, és bementem a városba. Amikor utoljára itt jártam, ez a ház 
gazdátlan volt. Mára elfogyott a pénzem... csekket várok, de még nem érkezett meg. - 
Elhallgatott egy kicsit. - Komisz a posta errefelé... csak kerülnék még egyszer vissza a 
kontinensre! 

- Szóval elfogyott a pénze - vágott közbe Charlie. - Aztán... 
- Igen. Kénytelen voltam megint fölkeresni a régi helyemet a pálmafák alatt. Kijöttem a 

partra... 
- Hány órakor? 
- Zavarba hoz, uram. Ha végigfárad az Avenue-n, meglátja az órámat, ott lóg a 

toronyban, gyakran odamegyek és megnézem magam is... 
- Mellékes - legyintett Charlie. - Szóval kijött a partra. És?... 
- Igen. A part köztulajdon, ahogy méltóztatik tudni. Ez a part mindnyájunké. Meglepett, 

hogy világosság van a pavilonban... Valaki kibérelte a házat, gondoltam. A függöny le volt 
eresztve, de lengett a szélben. Belülről hangokat hallottam, férfi és női hangot... 
Bosszankodva, gondoltam, hogy talán már nem is olyan ez a hálóhely, mint volt. 

Elhallgatott. Charlie szeme Robert Fyfe-ot kereste. A szí-nész merően figyelt, székén 
előrehajolva nézte a csavargót. A keze úgy ökölbe szorult, hogy a csuklói elfehéredtek bele. 

- Éppen ott álltam - folytatta Smith. - A függöny kilebbent és megpillantottam... ezt az 



urat. 
- Igen? - szólt közbe Charlie. - Melyik urat? 
- Hát azt ott - mondta Smith, a színészre mutatva. - A vörös szalaggal az ingén. Ilyen 

szalagot sem láttam azóta, hogy Juliennél tanultam Párizsban, és a követünk meginvitált 
ebédre... Nem lódítok, elhihetik: a követ a mi városunkból való volt és apámnak régi 
barátja... 

- Hagyjuk ezt - vágta el a szót Charlie. - Szóval, maga az ablaknál állt, és bekandikált a 
függöny mögé. 

- Ez méltatlan föltevés uram! - tiltakozott a csavargó méltósággal. - Ön is ruhájáról ítéli 
meg az embert. A leskelődés nem szokásom. De szemem még van, hát látnom kellett. 
Gyorsan, izgatottan beszéltek... ez az úr meg a hölgy. 

- Értem... de nem csak látnia kellett őket... ne értse félre a megjegyzésemet: akaratlanul 
persze, de hallania is kellett, amit beszéltek. 

Smith habozott. 
- Well... való igaz, hogy hallottam is valamit. Az asszony arról beszélt... 
Robert Fyfe fölugrott, félretolta a csavargót és Chan elé állt. Az arca halálsápadt volt, de 

a szeme nem rezdült. 
- Ebből elég, felügyelő úr! - mondta rekedten. - Fölösleges tovább nyomoznia... én öltem 

meg Shelah Fane-t, és a következményeket vállalom! 
Halálos némaság fogadta a vallomást. Chan rezzentelenül bámult a színész arcába. 
- Ön ölte meg... Shelah Fane-t? - kérdezte vontatottan. 
- Én. 
- És... miért? 
- Azt akartam, legyen ismét az enyém. Nem tudtam élni nélküle. Kértem, könyörögtem, 

de ő nem hallgatott meg. Kinevetett... azt mondta, hogy erről szó sem lehet. Elvesztettem 
a fejemet és... végül is... megöltem. Nem bírtam magammal. 

- Megölte?... És mivel ölte meg? 
- Erős tőrszerű kés volt nálam... a szerepemhez kellett, és nálam volt. 
- És hol van most az a kés? 
- A mocsárba dobtam útközben, a város felé menet. 
- El tudna vezetni arra a helyre? 
- Megpróbálhatom. 
Chan félrefordult. Ebben a pillanatban Alan Jaynes felugrott. 
- Tizenegy óra tíz perc! - kiáltotta. - Még éppen elérem a hajót, ha sietek, felügyelő úr. 

Fölteszem, most már nem tartóztat tovább! 
- Igenis, tartóztatom - felelte Charlie. - Spencer, ha ez a gentleman mozdulni próbál, 

tartóztassa le! 
- Megőrült? - kiáltotta Jaynes. - Hiszen a tettes már vallott, vagy nem? 
- Erről mindjárt beszélünk! - bólintott Charlie. - Egy perc türelmet kérek. - Ismét Fyfe-

hoz fordult, aki nyugodtan állt mellette. - Mr. Fyfe, ön nyolc óra négy perckor ment el a 
pavilonból, ugye? 

- Úgy van. 
- Akkor már elkövette a gyilkosságot? 
- Igen. 
- A színházhoz hajtott, és nyolc óra húsz perckor már ott volt, igaz? 
- Igen, hiszen ezt már mind elmondtam. 
- A rendező hajlandó lesz megesküdni arra, hogy ön nyolc óra húsz perckor már ott volt? 



- Miért ne? Természetesen!  
Chan merőn ránézett. 
- Márpedig nyolc óra tizenkét perckor - mondotta - Shelah Fane-t még épségben látta 

valaki. 
- Hogyan? - kiáltotta Tarneverro. 
- Bocsánat, most ezzel a gentlemannal beszélek - felelte Chan szárazon. - Tehát nyolc 

óra tizenkét perckor, Mr. Fyfe, épségben látták Shelah-t. Mivel magyarázza ezt? 
Fyfe szédülten ült le, és kezével eltakarta az arcát. 
- Nem értem - mondta Charlie szelíden -, ön el akarja hitetni velem, hogy ön ölte meg a 

művésznőt, pedig ebben a szobában ön az egyetlen, akinek megdönthetetlen alibije van! 

IX. FEJEZET 

Senki sem szólt. Odakünn a korallszirteket paskolták a „selyemhabok”, ahogy Jimmy 
Bradshaw szokta mondani. Amikor a morajlás elhalkult, az emberekkel zsúfolt szobában 
csak az óra ketyegése hallatszott a párkánylapon. Alan Jaynes kétségbeesett mozdulattal 
lépett az asztalhoz, rágyújtott szivarjára. Charlie pedig fölkelt, és Fyfe vállára tette a kezét. 

- Miért akarta magára vállalni a bűntettet, amit nem követett el? - kérdezte szelíden. - 
Nagyon szeretném tudni! 

A színész nem felelt, föl se nézett, Charlie pedig Tarneverróhoz fordult. 
- E szerint Shelah Fane-t nyolc óra tizenkét perckor még életben látták? - kérdezte a jós 

másodszor is. - Nem árulná el nekem, hogy mióta tudja ezt?  
Charlie mosolygott. 
- Kár, hogy ön nem ért kínai nyelven - mondta csöndesen. - Akkor most nem kellene 

magyarázkodnom. - Az ajtóhoz ment, és Jessopot szólította. Amikor a komornyik 
megjelent, Chan megkérte, hogy azonnal küldje be a szakácsot. - Ezt most kizárólag az ön 
kedvéért teszem, Mr. Tarneverro. 

- Nagyon kedves öntől, inspektor úr - mondta a jós. 
A vén kínai becsoszogott a szobába. Nyilván roppant bosszús kedvében volt. A tragikus 

este viharai tönkretették nagy műgonddal elkészített vacsoráját, és a szakács csöppet sem 
hajlott Konfucius filozófiájára. 

Chan néhány szót váltott vele, ismét kantoni nyelvjárásban, aztán Tarneverróhoz 
fordult. 

- Megkértem, hogy ismételje meg angolul is, amit az anyanyelvén mondott el nekem 
pár órával ezelőtt... Azt mondta, hogy Jessoppal és Annával együtt a konyhán 
foglalatoskodtak, mikor az óra nyolcat ütött. Dühös volt, mert húzták-halasztották a 
tálalást, és a vendégek sehogy sem akartak összegyűlni. Na, meg az is mérgesítette, hogy 
késett a szeszcsempész, akit ajánlott, és félt, hogy szégyenben marad. Igaz? 

A kínai szakács pislogva bólintott. 
- Bootlegga nagyon soká váratott. 
- De tíz perccel nyolc után megérkezett a csavargó cimbora, és loholva hozta a régen 

várt italt - folytatta Charlie. - Mialatt Jessop hozzáfogott, hogy a mérget élvezhetőbbé 
tegye, fölment megkeresni az úrnőjét. - Chan a jósra nézett. - Wu nem a formaságok 
embere - magyarázta -, hanem olyan vérbeli kínai cseléd, aki nyugodtan odatolja 
becsületes képét akárhová. - Ismét az öreg szakácshoz fordult: - Miss Shelah Fane-t 
egyedül találja a pavilonban, és becsülete védelmére jelenti, hogy bootlegger barátja 
mégiscsak megjött... Mit mondott akkor a Miss? 

- Miss megnézi óráját - jelentette a szakács. - Azt mondja Miss: - tizenkét perccel múlt 



nyolc... elég későn jött bootlegga. Én meg mondom, tálalás ideje itt lenni, mert ha nem: új 
szakács fogadni, Wu nem maradni tovább. 

- Igen, és a Miss akkor megparancsolta, hogy azonnal menjen ki és ne bosszantsa a 
panaszaival. Maga visszament a konyhába. Pontosan így volt, igaz? 

- Wu Kno-csing mindig igazat mondani... 
- Rendben van, elmehet. 
Az öreg csoszogva ment bársonypapucsában, Charlie pedig szembefordult a jóssal és 

kérdőn nézett rá. 
- Roppant érdekes - mondta Tarneverro hűvösen. - Eszerint, amikor én figyelmeztettem 

önt az óra körüli ravaszságra, az teljesen kárba veszett fáradság volt. Akkor ön már tudta, 
hogy Shelah Fane-t nem két perccel nyolc után ölték meg! 

Charlie engesztelő mozdulattal érintette meg Tarneverro karját. 
- Ne haragudjon, csakugyan tudtam, hogy látták Miss Fane-t egy későbbi időpontban, 

de azzal még nem voltam tisztában, hogy az órával mi történt. Kíváncsian és őszinte 
hódolattal követtem az ön logikus magyarázatát. Igazán meglepett! És vajon illett volna 
azzal hálálnom meg az ön buzgalmát, hogy a végén megköszönöm és kijelentem, hogy 
amire ön rájött, az nem is fontos nekem? Az ember nem szeret megbántani senkit. Jobban 
esett, hogy elismerésemet fejezhettem ki önnek, remélve, hogy annál több önbizalommal 
folytatja értékes munkáját... 

- Úgy?! - mondta kurtán Tarneverro és visszavonult.  
Charlie a csavargóhoz lépett. 
- Mr. Smith... 
- Igen, uram - felelte a piktor. - Már attól féltem, hogy megfeledkezett rólam. Mivel 

szolgálhatok? 
- Az előbb igen érdekes elbeszélésbe kezdett arról, hogy miről beszéltek egymással ma 

este a pavilonban a vörös szalagos gentleman és a boldogtalan lady. A legfontosabb 
pontnál egyszerűen a szavába vágtak. Szeretnék visszatérni erre a pontra és ugyanott 
folytatni. 

Fyfe fölkelt és szúrós pillantást vetett a bársonykabátos alakra. Smith állta a tekintetét, 
és ravasz, sunyi kifejezés villant meg a szemében. 

- Csakugyan - mondta -, belevágtak a szavamba. Az ember lassan hozzászokik az 
ilyesmihez. Hát igenis, hallottam, amit beszéltek, de most már minek folytassam? Ez az úr 
elmondta... és nekem nincs semmi hozzátennivalóm. Rá akarta beszélni a művésznőt, 
hogy legyen megint a felesége. Fogadkozott, hogy szereti, az asszony meg nem akart rá 
hallgatni. Igazán megszántam... voltam valamikor hasonló helyzetben magam is. 
Hallottam, ahogy a művésznő azt mondja: „Ó, Bob, mire való mindez?”... Ő meg csak 
tovább erősködött. Közben egyre az óráját nézte... „Menni kell”, azt mondta, „muszáj 
menni, de még beszélünk róla”... Aztán becsapódott az ajtó... 

- És az asszony ott maradt a szobában, épen, egészségesen, egyedül? Ezt bizonyosan 
tudja? 

- Igen - bólintott Smith. - A függöny föllebbent, beláttam az ablakon, amikor a művész 
úr már kiment, Miss Fane egyedül volt, és föl-alá járkált. 

Charlie összeráncolt homlokkal nézte Robert Fyfe-t. 
- Lám, egy alibi nem is elég önnek... most már kettő is van! Nem értem önt, Mr. Fyfe! 
A színész vállat vont. 
- Magam sem egészen, felügyelő úr. Hirtelen impulzus... mondjuk. Mi, színészek, néha 

nagyon is hajlunk a drámai gesztusokra. 



- Szóval visszavonja a vallomását? 
- Mit tehetnék mást? - Chan figyelmét nem kerülte el a megértő pillantás, amelyet a 

színész és a csavargó titokban váltottak egymással. - Mások már megcáfolták a 
vallomásomat - folytatta Fyfe. - Nem, csakugyan nem én öltem meg Shelah Fane-t... de 
úgy gondoltam, jobb ha... 

- Mi jobb? - csapott le rá Chan. 
- Nem, semmi... ostobaság - felelte csüggedten a színész. 
- Azt hitte, jobb, ha nem nyomozok tovább? - faggatta a detektív. 
- Dehogy! 
- Valamit elárult az a beszélgetés a volt feleségével - tapogatózott Charlie -, és ön attól 

félt, hogy ez az ember meghallotta... Meghallott olyasmit, amiről ön nem akarja, hogy 
kitudódjék? 

- Élénk fantáziája van, felügyelő úr. 
- És megvan az a rossz szokásom, hogy kiderítek olyan dolgokat, amelyeket mások el 

akarnak titkolni - bólintott Chan. - Eddig sikerült önnek a titkolózás, Mr. Fyfe, de mi 
ketten még nem végeztünk egymással! 

- Rendelkezésére állok, uram, akármikor. 
- Remélem, hogy legközelebbi találkozásunkkor több hasznát vehetem a szívességének 

- mondta Charlie, aztán a csavargóhoz fordult. - Kénytelen vagyok megállapítani, Mr. 
Smith, hogy az igazságot hazugsággal keveri. 

Smith vállat vont. 
- Tessék, már megint a ruhájáról ítéli meg az embert! 
- Nem a ruhájáról, mert az hallgat, hanem a nyelvéről, mert beszél - pirongatta Charlie. 

- Mr. Spencer, lesz szíves a kapitányságra kísérni ezt az embert. Vegyenek róla 
ujjlenyomatot. 

- Roppant figyelmesek irántam - mondta Smith. - Remélem, nem csavarják ki ráadásul 
a nyakamat is. 

- Azután - folytatta Chan - szabadon bocsáthatja... egyelőre. 
- Meglesz, Charlie - ígérte Spencer. 
- Még valamit! Várjon egy percig, hadd ismertessem meg minden egyes úrral és 

hölggyel itt a szobában. - Lassan körülvezette a rendőrtisztet, hogy jól megnézhessen 
mindenkit. - A komornyikot és a szakácsot már látta; kifelé még lesz szíves megkeresni és 
jól megnézni a komornát. A kapitányságról aztán haladék nélkül a hetes számú kikötőbe 
siet, ahonnan az Oceanic éjfélkor indul. Senki azok közül, akiket ebben a házban látott, 
nem utazhat el... Megértett? 

- Gondom lesz rá!  
Jaynes előrelépett. 
- Figyelmeztetni akarom - mondta -, hogy a poggyászom egyik része a hajón van, a 

másik része pedig a parton, a csomagmegőrzőben. 
Charlie bólintott. 
- Jó, hogy szólt... Mr. Spencer, lesz szíves gondoskodni róla, hogy Mr. Jaynes holmiját 

kirakják a hajóról, és intézkedhet a csomagmegőrzőben is, hogy semmiféle félreértés ne 
legyen. Magyarázza meg, hogy Mr. Jaynes fontos ügy miatt bizonyos ideig még 
Honoluluban marad. Rendben van így, Mr. Jaynes? 

- Átkozottul nincs rendben! - morgott a gyémántkirály. - De úgy látszik, nem tehetek 
ellene semmit. 

- Csakugyan bele kell nyugodnia - vigasztalta Charlie -, Kasi-mo, maga lekíséri Mr. 



Spencert. Becses működését ebben a házban egyelőre befejezte. Most nyugodjék 
babérjain... de ha még egyszer váratlanul az üvegajtón át tör be a szobába, akkor örök 
időkre nyugodni térhet! Ezt tartsa emlékezetében! 

Az újonc detektív némán vette tudomásul a megrovást, aztán elment Spencerrel és a 
csavargóval. Robert Fyfe is fölkelt. 

- Szükség van még rám? - kérdezte.  
Charlie elgondolkozva nézett rá. 
- Nem hiszem - rázta a fejét. - Most elmehet. Majd beszélünk még egymással, ha több 

időm lesz. 
- Amikor tetszik, felügyelő úr. - Fyfe még visszafordult az ajtóban: - A Wajoli Hotelben 

lakom, a Fort Streeten. Látogasson meg, amikor jónak látja. Jó éjszakát! 
Kilépett a hallba, ahol Spencer éppen a komornával váltott pár szót. Az ajtó bezárult 

mögötte, és egy perccel később a hall is kiürült. 
Charlie végignézett a fáradt társaságon. 
- A következő szerény javaslatom van - mondta. - Mr. Spencernek alapos előnyt adunk, 

hogy kijuthasson a kikötőbe, azután boldog leszek, hogy végre elbocsáthatom a tisztelt 
hölgyeket és urakat. Azonban addig is elintézhetünk még egy-két apróságot... Amióta 
először beszélgettünk, meg kellett változtatnom a nézetemet. Akkor az látszott 
valószínűnek, hogy a tragédia nyolc óra két perckor történt. Most azt kell mondanunk, 
hogy a szörnyű esemény nyolc óra tizenkettő és fél kilenc között történhetett. Ez tizennyolc 
perc... tizennyolc végzetes perc, és mindenkinek föl kell vetnie magában a kérdést: „Mit 
csináltam én ez alatt a tizennyolc perc alatt?” 

Elhallgatott. A tekintete és a modora, rendes szokásával ellentétben, most élénk, szinte 
harcias volt. A kínai ember éjszaka a legéberebb: ez a kedvenc napszakuk. Csak Charlie 
volt ilyen friss. A többiek kimerülten, fáradtan üldögéltek, a nők arcáról lehámlott a festék 
és a púder, sápadtságuk áttört sminkjükön. 

- Tizennyolc végzetes perc! - ismételte Chan. - Miss Dickson, Miss Julie és Mr. 
Bradshaw a hullámokban szórakoztak, ki-kilátogatva közben a partra, és ugyancsak a 
strandon ült Mrs. Ballou is, várva a vacsora idejét. Mr. Ballou az utolsó tíz percben elsétált 
onnan, senki sem tudja, hová... 

- Azt megmondhatom! - vágott közbe Ballou hirtelen. - Idejöttem, ebbe a szobába... a 
komornyik igazolhatja. Járkáltam egy darabig, és szívtam a szivaromat. 

- A komornyik is itt maradt önnel, mialatt elszívta a szivarját? - kérdezte Charlie 
hirtelen. 

- Nem. Csak tüzet adott, aztán kiment. És amikor visszajött, még ugyanezen a széken 
ültem... 

- Parancsolja, hogy ezt feljegyezzem? - mosolygott Charlie. 
- Nekem tökéletesen mindegy, hogy mit jegyez fel és mit nem.  
Charlie kivette a zsebkendőjét, és megtörülte verejtékező homlokát. A trópusi éjszaka 

megfelelt hírének: tikkasztó volt. 
- És most ahhoz a négy úriemberhez fordulok, akiknek az alibije, az újabb adatok 

nyomán, úgyszólván összeomlott. Hogy nyolc óra után két perccel hol voltak, azt tudom, 
de azután... 

- Kezdje rajtam! - szólalt meg Tarneverro. - Láthatta, amikor a hotel halljában 
odamentem az öreg házaspárhoz. Régi barátom, még Ausztráliából. Ottmaradtunk jó pár 
percig azután, hogy ön elment, később pedig kiültünk a teraszra, a pálmakert elé. Ott 
beszélgettünk. Pont fél kilenc volt, amikor az órámra néztem. Meg is mondtam nekik, hogy 



már annyi az idő és hogy mennem kell. Együtt jöttünk be, és én felszaladtam a kalapomért. 
Amikor visszatértem, önnel találkoztam a folyosón, éppen az ajtónál. 

Charlie kutatva nézte a jós arcát. 
- Öreg barátai hajlandók lesznek megesküdni erre? 
- Egész bizonyosan. Jól tudják, hogy úgy volt.  
Chan mosolygott. 
- Gratulálok, Mr. Tarneverro. 
- Magam is gratulálok magamnak, inspektor úr. Hiszen megmondtam, hogy talán van 

még másik fám is, amelyiknek az árnyéka véd! 
- Mr. Jaynes! - fordult Chan a gyémántkirályhoz. Jaynes reménytelenül vonta föl a 

vállát. 
- Nekem nincs alibim - mondta. - Az alatt a tizennyolc perc alatt egyedül kószáltam a 

tengerparton. Magyarázza, ahogy akarja. De itt... nem voltam! 
- Mr. van Horn... ön itt volt? 
- Sajnos igen - felelte a filmszínész. - Hosszú és tisztes pályafutásom alatt talán először 

történt meg velem, hogy a kitűzött időpontnál korábban értem valahová. Ez jó lecke 
nekem... nem fogom elfelejteni. 

- Jól emlékszem, negyed kilenc volt, amikor Jessop beeresztette? - kérdezte Charlie. 
- Igen. Azt mondta, hogy a társaság lement a partra. Én megláttam a világosságot a 

pavilonban és oda akartam menni... Bár odamentem volna! Akkor még élne szegény 
Shelah!... De aztán hangokat hallottam a víz felől, hát inkább arra tartottam. Leültem Rita 
Ballou mellé... de hiszen ezt már tudja! 

Chan bólintott. 
- Már csak ön van hátra Mr. Martino.  
A rendező felvonta szemöldökét. 
- Mint van Horn és Jaynes uraknak, nekem sincs komoly alibim - mondta. - Az enyémet 

is felrobbantotta, felügyelő úr, amikor elejtette a nyolc óra két perces teóriát. - Zsebkendőt 
vett ki oldalzsebéből, és megtörülte a homlokát. - Amikor Jaynes otthagyott és a part felé 
ment, én még a szálloda előtt, a víz köze-lében üldögéltem. Nyilván föl kellett volna 
használnom az időt, hogy valami jó kis alibit szerezzek, de úgy látszik, nem vagyok olyan 
okos, mint Mr. Tarneverro. - Barátságtalan pillantást vetett a jósra. - Így hát csak 
magamban ültem ott, néztem a gyönyörű tájat, és arra gondoltam, milyen remek háttér 
volna ez filmen... Bíborszínű, csillagos ég, sárga lángok a víz mentén és a Diamond Head 
fekete tömege. Színes film... meg is lesz rövidesen. Azzal szórakoztam, hogy valami 
forgatókönyvet gondoljak ki... hiszen a szerzők annyiszor cserbenhagyják az embert! 
Aztán az órámra néztem... öt perc múlva lett volna fél kilenc. Fölmentem a szobámba a 
kalapomért, aztán itt találkoztam önnel meg Tarneverróval, és itt tudtam meg a halálhírt. 

Charlie merengve állt a direktor előtt. Egyszerre félretolták, és... Tarneverro tolakodott 
eléje... 

- Miféle karcolás van a homlokán, Mr. Martino? - vonta kérdőre a jós. 
A rendező megütődve nyúlt a homlokához, amikor megnézte az ujját, piros nyom volt 

rajta. 
- Csakugyan - mondta -, különös... 
- Talán célszerű lenne, ha átadná a felügyelő úrnak azt a zsebkendőt, amit éppen eltett. 
- Az én zsebkendőmet? - Martino újra elővette: - Ezt itt? 
- Kérem! - szólt Charlie. Elvette a finom selyem zsebkendőt, kiterítette a kis asztalra, és 

elővette nagyítóját. Pár percig vizsgálgatta a zsebkendő közepét, aztán könnyedén 



végighúzta rajta az ujjait. 
- Különös dolog, Mr. Martino - mondta fojtott hangon. -A selyem szövedékében apró 

üvegszilánkok vannak. Mivel magyarázza ezt? 
Martino komoly arccal hajolt az asztal fölé, és megütődve egyenesedett föl. 
- Semmivel sem tudom megmagyarázni... sőt azt sem értem, hogyan került a zsebembe 

ez a zsebkendő. 
Chan merőn nézett rá. 
- Hm - habozott a rendező. - Rendesen két zsebkendőt szoktam tenni az esti ruhámba. 

Ezt itt - a felső zsebére mutatott, amelyből kikandikált a kendő sarka - és még egyet, az 
oldalzsebembe. - Kivette azt is. - Harmadikra semmi szükségem. Véletlenül ebbe a 
zsebembe nyúltam, ez a kendő akadt a kezembe, ezt használtam. Nem én tettem oda és 
nem az enyém... Sejtelmem sincs róla: honnan és hogyan került oda! 

- Roppant hihető állítás - jegyezte meg Tarneverro gúnyosan. 
- Kedves uram - felelte a direktor -, ha majd annyi filmet leforgatott, mint én, rá fog 

jönni, hogy az igazság sokszor valószínűtlenebb, mint a fikció. - Fölemelte a kis 
selyemkendőt és átadta Charlie-nak. - Nézze, kérem: itt a sarokban van egy kis mosójegy. 

- Igen, láttam - bólintott Chan, és megnézte a vékonyka B betűt, amely feketével volt a 
selyemszegélyre írva. Wilkie rápillantott Balloura. A földbirtokos visszabámult rá, és 
kihúzva saját zsebkendőjét, öntudatlanul megtörölte a homlokát. 

X. FEJEZET 

Charlie fölrántva széles vállát, ismét Martinóhoz fordult. A rendező arca még vörösebb 
volt, mint rendesen, és nehezen lélegzett. 

- Hajlandó velem közölni, direktor úr, hogy mit gondol: melyik pillanatban dughatták 
ezt a kendőt a zsebébe? 

Martino gondolkodott. 
- Amikor kijöttünk az ebédlőből - mondta -, meglehetősen egymáshoz szorultunk az 

ajtó előtt. Most úgy rémlik, mintha akkor éreztem volna valami nyomást a zsebem körül. 
- Ki volt a közelében éppen akkor? 
- Azt bajosan tudnám megmondani, mert valamennyien együtt voltunk... Mivel a dolog 

túlságosan fontos, nem szeretnék találgatni. - Hallgatott egy másodpercig, aztán a jósra 
nézett. - Úgy emlékszem, hogy Mr. Tarneverro nem volt messze tőlem. 

- Gyanúsítás ez? - kérdezte a jós nyugodt hangon. 
- Nem az... nem állítottam semmi pozitívumot! - tiltakozott a filmrendező. 
- De örülne, ha állíthatna! - vélekedett Tarneverro.  
Martino nevetett. 
- Ezt eltalálta, barátom... ha saját magára vonatkoztatja. Jól tudja, hogy nem tartozom 

a hívei közé. Sőt, ha rajtam állna, már régen eltávolítottam volna önt Hollywoodból. 
- Minthogy azonban ez nem állt módjában, legalább alattomban óvta tőlem a hölgyeket 

- vágott vissza Tarneverro ingerülten. 
- Téved, nem alattomban, sőt egészen nyíltan: ezt tudhatja. Figyelmeztettem őket, hogy 

óvakodjanak öntől. 
- És miért? 
- Nem szeretem a szeme állását, barátom... Miket mondott Shelah-nak ma reggel, 

miféle titkokat szedett ki belőle? 
- Nem valószínű, hogy ezt éppen önnek kötöm az orrára! - szólt a jós gúnyosan. - De 

most nem ez a fontos, hanem az, hogy a kérdéses időpontban a tenger mormolását 



hallgatta... igaz? 
- Csak sose hetvenkedjék olyan nagyon a saját alibijével! -fortyant föl Martino. - Elég 

különös, hogy oly pontosan készen állt vele. Persze megint előre látta a jövőt, nemde? 
- Uraim, uraim! - avatkozott a vitába Charlie. - Ezzel nem érünk semmit. Látom, az 

idegeik túlfeszültek, és örülök, hogy kitárhatom az ajtókat, s véget vethetek a mai 
nyomozásnak. Mindenki szabadon elmehet! 

Az egész társaság azonnal a hall felé tódult, Chan még utánuk szólt. 
- Csak egyetlen szót még, bár jól tudom, hogy hangom puszta csengése is terhes a 

fülüknek... Ne felejtsék el, hölgyeim és uraim, hogy kis szigeten vannak a nagy Csendes-
óceán közepén. Ha akármelyikük kísérelné meg, hogy hajóra szálljon, ez azonnal 
kiderülne, és az illető súlyos gyanúba keverné magát! Maradjanak hát itt, és élvezzék a 
sziget szépségét. Erről egyébként Mr. Bradshaw boldogan fog önöknek szónokolni 
bármelyik percben. 

- Úgy van! - biztatta őket a fiú. - Felejtsék el minden gondjukat és bánatukat a pálmáktól 
szegélyezett partokon, ahol virul a tavasz, amíg másutt talán a zord tél dühöng! 

- Júliusban? - kérdezte valaki. 
- Miért ne? Például a Déli-sarkon. De ha önök Hollywoodra gondolnak, hát Hawaii 

éghajlata százszor különb: olyan, amilyenre Kalifornia csak vágyva gondol. 
Az ajtó bezárult a Ballou-házaspár mögött. Van Horn és Martino követték őket, 

Bradshaw visszament a szalonba Julie-hoz és Dianához, a jós és Charlie a hallban 
maradtak. Tarneverro fogta a kalapját. 

- Inspektor úr, minden rokonszenvem és nagyrabecsülésem az öné. Kemény dió ez, 
mondhatom. 

- De számíthatok az ön további közreműködésére, és ez a gondolat megvigasztal! - 
felelte Charlie udvariasan. 

Tarneverro a fejét rázta. 
- Azt hiszem, túlbecsüli az erőmet. De ha túlbecsüli is, rendelkezzék vele. Mikor látom? 
- Holnap reggel meglátogatom - felelte Chan. - Akkor alaposan meghányjuk-vetjük a 

dolgot. Talán ha az éjszaka jól végiggondoljuk a történteket, mindkettőnknek támad új 
ötlete. 

- Rajta leszek, hogy a hasznomat vegye - hajolt meg Tarneverro és kiment, Charlie egy 
percig utána nézett, aztán visszafordult a szalonba. 

- Miss Dickson... megkérhetem még valamire? Legyen olyan kedves, jöjjön föl velem, és 
árulja el, hogy kinek jelölték ki az egyes szobákat. Még meg kell néznem egyet-mást, 
mielőtt pihenni térünk. 

- Készséggel - mondta a színésznő kedvesen. - És bizony hálás lennék, ha az én szobámat 
kutatná át legelőbb, hogy minél előbb lefekhessem. Egészen odavagyok, úgy kimerített ez 
a borzalmas este. 

Diana fölvezette a detektívet, Julie pedig kétségbeesett mozdulattal ült le egy 
karosszékbe. 

- Szegény gyermek! - vigasztalta gyöngéden Jimmy. 
- Oh, Jimmy! Irtózatos este volt. 
- Magának lehetett a legszörnyűbb, Julie, hiszen közelebb állt Shelah Fane-hez, mint 

akárki más. És... mondja: nem sejti... egyáltalában nem sejti, hogy ki lehetett a...? 
A lány a fejét rázta. 
- El se tudom képzelni. Hiszen, persze, volt ellensége Shelah-nak is, mint mindenkinek, 

akinek sikerei vannak. Irigyelték, talán gyűlölték is. De hogy ennyire gyűlölhesse valaki, 



azt még csak nem is álmodtam! Hihetetlen, egyszerűen hihetetlen. 
A fiú odaült a lány mellé. 
- Ne gondoljon most őrá egy percig, Julie... Beszéljünk arról, hogy mi lesz magával? 

Mihez kezd most? 
- Ó, azt hiszem, visszamegyek... 
- Vissza? Hová? Nem is tudom, hol élt azelőtt. 
- Chicagóban laktam, egy színházi penzióban. Anyámmal utazgattunk... aztán egy 

szomorú napon itthagyott... árván maradtam. Színészfamília vagyunk, színész volt az 
apám is... örökké vándoroltunk. Anya San Franciscóról mondta, hogy „Otthon”. Pedig ott 
sem lakott soha huzamosabb ideig, de én ott születtem. Anyám akkoriban... 

- Egyike volt a legkiválóbb művésznőknek, ha jól tudom - szólt közbe Jimmy Bradshaw. 
- Úgy mondják. Nagyanyám még él, hetvenkét éves, de néha még föllép. Ha tudná, 

milyen drága! Őt fogom megkeresni. Aztán majd vállalok valami munkát... Akármelyik 
irodában hasznomat vehetik, legalábbis azt hiszem. Nagyanya boldog lesz, hogy nála 
vagyok. Most már csak én maradtam annyiunk közül. 

Bradshaw fölegyenesedett. 
- Ha enyém a szó, legyen szabad egyet-mást mondanom. Hawaii dicséretére... Csupa 

költészet és szépség ez a sziget. Az éghajlat boldogságra és örömre nevel, a verőfény, a 
szivárvány és a természet pompája visszatükröződik az itteniek lelkületében... Itt nincs 
napszúrás és nincs hóvihar. Honolulu a szépség evangéliumát hirdeti minden szívnek... 

- Jimmy, az Isten szerelmére, mire véljem ezt? 
- Az emberek pedig... ahol a természet ennyire jóságos, ott az emberek sem tagadhatják 

meg a jóságot. Azt fogja tapasztalni... 
- Nem értem magát, Jimmy! 
- Pedig olyan egyszerű! Ötvenezer idegennek adtam már el ezt a várost, és most 

szeretném magának eladni. A nagyanyja... édes Istenem, hiszen bizonyosan nagyon 
aranyos, mint ahogy mondja. Én meg talán egyáltalán nem vagyok az... viszont még fiatal 
vagyok... Mert hát persze hogy nemcsak Honolulut akarom magának eladni... Nos, mi a 
véleménye, Julie, egy kis bungaló, jelzáloggal megterhelve ugyan, de gyönyörű szőlők 
között... 

- Úgy érti... úgy érti, Jimmy, hogy... szeret? - kérdezte a lány. 
- Istenem... kihagytam volna ezt a sort? Úgy látszik, újra kell írnom az egészet. 

Természetesen, szeretem - hát ki ne szeretné magát? Talán nem a legalkalmasabb időben 
vallom meg, de nem szokásom húzni-halasztani a dolgokat. Hát magába bolondultam, 
igen. És, mielőtt még írna kedves nagyanyjának, hogy jöjjön elébe... ki tudja, melyik 
színpadon játszik most valami gyönyörű szerepet?!... azt szeretném, ha gondolkodnék egy 
pillanatig, Hawaiiról... meg énrólam is. Hajlandó erre, Julie? 

A lány bólintott. 
- Hajlandó vagyok. 
- Ez kellemesen hangzik - mondta a fiú boldog mosollyal.  
Chan lépett csöndesen a szobába, és Jimmy fölállt. 
- Nos, Charlie, készen vagyunk? Az egyik barátomnak adtam kölcsön az autómat. Ezért, 

ha nem haragszik, önnek lesz szerencséje, hogy elvigyen a kocsiján. 
- Nagyon szívesen látom - felelte Chan. - Azonnal mehetünk is, csak egy apróság van 

még hátra. 
Anna, a komorna jött be sietve. 
- Miss Dickson mondta, hogy beszélni akar velem, biztos úr.  



Chan bólintott. 
- Csekélység az egész. Maga azt mondta nekem az előbb, hogy egy bizonyos gyűrű... 

tudja: az a smaragdgyűrű hiányzik Miss Fane ujjáról. 
- Úgy van, uram. 
Julie O'Neil a lélegzetét visszafojtva, tágra nyílt szemmel hajolt előre. 
- Ez az a gyűrű? 
Chan hirtelen finom platinakarikát mutatott fel, amelyet csodálatos ragyogású zöld kő 

ékesített, káprázatosan verve vissza a villanykörték sugarait. 
- Ez az, igen - bólintott rá Anna.  
Chan Julie-hoz fordult. 
- Igazán rosszul esik, hogy magát is bele kell rángatnom, de legyen olyan szíves, 

világosítson fel, hogyan került ez a gyűrű a maga öltözőasztalkájának fiókjába? 
A lány zavarba jött és nem felelt. Jimmy Bradshaw álmélkodva nézte. 
- Nagyon sajnálom, igazán - folytatta Chan -, hogy ezt meg kell kérdeznem... nekem 

magamnak is kellemetlen, de hiába, mindent föl kell deríteni. 
- A magyarázat nagyon egyszerű - felelte Julie halkan. 
- Természetesen - hajolt meg Chan. - De mi az az egyszerű magyarázat? Árulja el nekem. 
- Ám legyen - szólalt meg Julie, rövid habozás után. - Csak magunk vagyunk itt, nyíltan 

beszélhetek. Shelah mindig meg volt szorulva pénz dolgában. A pénz nem számított neki. 
Elment, elfolyt nála, alighogy megkapta. Amikor visszatért a Déli-tengerről, akkor is úgy 
volt, mint rendesen, megkopasztva. Mindig mindenki megzsarolta, meglopta... 

- Mindenki? - ismételte Chan. - A személyzetre érti? 
- Azok közül is néhányan, ha volt rá módjuk, de az most nem tartozik ide. Szóval, Shelah 

pénzszűkében volt, mondom, amikor ideérkezett, és nem is volt reménye arra, hogy 
rövidesen pénzt kap, mert már minden elképzelhető előleget fölvett, és mostanában már 
a társulat sem volt oly bőkezű hozzá, mint azelőtt. Ma reggel behívott engem és azt 
mondta, hogy azonnal pénzre van szüksége. Ideadta ezt a gyűrűt, és megbízott, hogy adjam 
el, ha lehet. Rögtön sorra akartam látogatni az ékszerészeket, még délután, aztán mégis 
elhalasztottam. Nem sokat vártam az üzlettől, de azért komolyan eltökéltem, hogy holnap 
reggel útnak indulok. Így került hozzám a gyűrű.  

Chan fontolgatta. 
- Szóval, Miss Fane akkor adta ezt önnek, amikor kiért ide a villába... értem! Hány 

órakor pontosabban? 
- Reggel nyolc óra tájban. 
- És azóta végig magánál volt? 
- Igen, abba a fiókba tettem, azt hittem, hogy biztonságban van ott. 
- Egyéb mondanivalója nincs? 
- Nincs, felügyelő úr. 
A leány majdhogy el nem sírta magát. Charlie a komornához fordult. 
- Maga elmehet, Anna. 
- Köszönöm, uram. - Anna futó pillantást vetett a lányra, aztán kiment. 
Charlie nagyot sóhajtott. Bár abból a fajtából való volt, amelyik jól bírja a virrasztást, 

már őt is kezdte fárasztani az éjszakázás. A világosság felé tartotta a gyűrűt, és 
megvizsgálta nagyítóval. Ez az írás volt benne: „Shelah-nak - Denny”. 

- Úgy, hát Denny Mayo kísért megint? 
Chan vállat vont. Amikor visszafordult, látta, hogy Julie csöndesen sírdogál. Bradshaw 

átfogta a vállát és vigasztalta. 



- Nincsen semmi baj, drágám! Charlie elhiszi minden szavát... igaz, Charlie? 
Chan mélyen meghajolt. 
- Ennyi báj előtt kinek lehetnének otromba kétségei! Miss Julie, elszomorít, hogy 

ennyire kimerültnek és fáradtnak látom. Bradshaw úr és én azonnal indulunk, és 
átengedjük önt az álom vigasztalásának. Fiatalokhoz hamar beállít az álom. Engedje meg, 
hogy tiszta szívemből jó éjszakát kívánjak. 

A detektív eltűnt a függöny mögött, és néhány halk szó után Bradshaw is követte. Jessop 
hatalmas ásítást fojtott el, de azért változatlan udvariassággal bocsátotta ki őket. A lépcsőn 
Charlie megállt még egy percre, az égre nézett, és mélyen beszívta a friss levegőt. 

- Jó rágondolni - mondta -, hogy a hosszú és kínos vizsgálat alatt, amely a villában folyt, 
idekint zavartalanul ragyogtak a csillagok, és a lágy trópusi éjszaka szépségei is 
csorbítatlanok. Sok mindenen átestem a mai nap során. Egy kis pihenés jól fog esni, akár 
a muzsikaszó, amikor odakinn zuhog az eső.  

Beültek a kopott kis autóba, amely magányosan várt a kocsiúton. 
- Benne van a feje búbjáig, igaz, Charlie? - szólalt meg a fiú.  
Chan bólintott. 
- Forog is az eszem! Mennyi mindent kiderítettem, és mégis... semmi... 
Elrobogtak a Mosna Szálló mellett, amely most szokatlanul sötét volt. A Grand Hotel 

rózsaszínű falai ellenben ragyogtak a holdvilágban. 
- Amikor telefonált, Jimmy barátom, éppen hozzáfogtam egy halacskához. Az első 

kóstoló pompás volt... hej, az a kis hal meg én... sohase találkozunk többé! 
- Vétek így elrontani valakinek a vacsoráját. 
- Belenyugszom, csak a reputációmat is el ne rontsa ez az affér - mondta Charlie. Vajon 

hogy kerülök ki belőle? A siker ragyogó vértezetében-e, vagy zsákruhában és hamuval a 
fejemen? 

- Fölhívtam a reggeli lapot - újságolta a fiú. - Dolgoztam nekik néha azelőtt... kevés az 
emberük ma éjszaka, és vállaltam, hogy én írom meg a riportot. Most odamegyek és 
lekopogom nekik, hogy a rendőrség ebben a pillanatban még nem tud semmit. Helyes? 

- Nem. A rendőrség nyomon van, és rövidesen letartóztatásra van kilátás. 
- Ugyan, Charlie, mindig ez az ócska frázis! Ha jól értettem az imént, a mi esetünkben 

egy szó se igaz belőle. 
- Máskor se szokott igazabb lenni, azt már tapasztalhatta. 
- Hát jó. Majd úgy írom... a maga kedvéért, Charlie. Most még valamit. Ha jól hallottam, 

Tarneverro felajánlotta a segítségét... 
- Igen - bólintott a detektív. - Nagyon hasznos és értékes segítőtársnak tartja magát. 
- Talán az is tudna lenni, de vajon szívesen látja-e az ő segítségét? 
Charlie vállat vont. 
- A madár keresi a fát, nem a fa a madarat. 
- Hát ez a Tarneverro elég furcsa madár, az bizonyos. Olyan különös érzésem van 

mindig, ha ránézek. 
Szótlanul robogtak egy darabig. 
- Akárhogy van is, egy dolog vitán felül áll - szólalt meg Jimmy újra. 
- Igazán? Ugyan mi, mondja meg, legyen szíves. Mert bizonyos, hogy siettemben 

elnéztem éppen azt az egyet! 
- Azt mondom, hogy Julie-nek semmi része a dologban! - vágta ki Jimmy. 
Charlie belemosolygott a sötétségbe. 
- Jól emlékszem - mondta -, magam is... 



- Tessék? 
- Voltam én is fiatal - nevetett Charlie -, és sülve-főve szerelmes. Most, hogy tizenegy 

gyermek atyja vagyok, persze már jó ideje nem környékezi köd a fejemet, és a szívem sem 
dobog olyan hevesen. De a szép emlékek azért megmaradnak. 

- Semmi köd és semmi szerelem! - tiltakozott Bradshaw. - Én tökéletesen hideg fővel 
nézem a dolgot mint tárgyilagos szemlélő. 

- No, akkor szégyellheti magát a vén hawaii hold - nevetett Charlie. - Pedig milyen forró 
színekkel tudja maga festeni a szerelem igéző hatalmát. - Megállt a szerkesztőség előtt. A 
motor berregése visszhangot vert a néptelen utcán. A földszinten magányos körte 
pislákolt, de a felső ablakok fényesen ki voltak világítva. Odabenn serényen dolgoztak. 

Jimmy Bradshaw megmozdult, hogy kiszálljon, de aztán mégis a helyén maradt. A 
szeme szögletéből Charlie-ra sandított. 

- Nem hiszem, hogy most visszakaphatnám... vagy igen? -kérdezte. 
- Nem kaphatja vissza! - jelentette ki Chan nagy határozottsággal. 
- Miről beszél? - kérdezte a fiú ártatlanul. 
- Ugyanarról, amiről maga! -vigyorgott Charlie. 
- Én a zsebkendőre céloztam, amit a direktortól elkobzott. 
- Én is! - felelte Charlie a legtermészetesebb hangon. 
- Hát honnan tudja, hogy az enyém? 
- Csak úgy következtettem. Ott van a B betű a sarkában. Aztán meg észrevettem, hogy 

maga beleizzadt... ezt nem bírta megakadályozni! De bámultam az önuralmát, egyszer sem 
használta a kabátja ujját, hogy letörölje homlokáról a verejtéket... Szóval most tudtomra 
kívánja adni, hogy az ön zsebéből csenték ki? 

- Igen, kicsenték. Másképp nem történhetett - bólintott Jimmy. 
- De mikor? 
- Azt nem is sejtem, de alighanem azalatt, amíg úsztam. 
- Szóval csak sejti, de nem bizonyos? 
- Másként el sem tudom képzelni! - ismételte Jimmy. - Bár sokáig nem vettem észre. 
- S még aztán is jó sokáig várt, ahelyett hogy rögtön szólt volna nekem! - pirongatta 

Charlie. 
- Csak szerénységből, Charlie - védekezett a fiú zavartan. - Az én átkozott szerénységem 

volt az oka. De hadd nézzem meg most azt a zsebkendőt. 
Charlie odaadta, és Bradshaw gondosan vizsgálgatta a kocsi lámpásánál. 
- Az enyém... kétségtelenül ráismerek, és benne van a mosójel is. Kellemetlen eset. Nem 

tudom, hogyan magyarázzam meg. 
Charlie visszavette a zsebkendőt. 
- Nyugodtan becsukhatnám - jegyezte meg. 
- A sajtóval nem jó ujjat húzni, a sajtó nagyhatalom! - figyelmeztette Jimmy. - Gondolja 

meg háromszor is! Nem, Charlie, nem én tettem el láb alól előkelő vendégünket. Nem az 
ilyen vendégmarasztalásnak vagyok én a szószólója szép szigetünkön. - Habozott egy 
percig. - Tudja, jó hasznát venném ennek a kis kendőnek ma éjjel. 

- Magam is - felelte Chan. 
- Akkor a verítékem rá fog csordulni arra a halhatatlan cikkre, amit a maga 

zsenialitásáról írok. Bizony, felügyelő úr! 
- Rendben van - bólintott Charlie -, de a zsebkendőről szíveskedjék mélységesen 

hallgatni, mert ha nem, akkor velem gyűlik meg a baja! 
- Hálás köszönet, Charlie. Ezt a titkot meg fogjuk őrizni... Maga meg én és a mosoda, 



senki más nem tud erről a zsebkendőről! 

XI. FEJEZET 

Chan a Bethel Streeten át lassan a kapitánysághoz hajtott és fölment a kopott lépcsőn. 
A detektívek szobájában világosság volt; a főnöke még dolgozott. 

- Halló, Charlie, már vártam! - üdvözölte az ügyész. - Át kellett mennem Kalauába, 
különben fölkerestem volna még a parton. Kemény dió, mi? Sikerült kideríteni valamit? 

Chan szomorúan rázta a fejét és az órájára nézett. 
- Hosszadalmas história - mondta. 
- Hadd halljam mégis, hogy állunk ebben a percben - kérte a főfelügyelő. 
Charlie leült és referált. A főnöke éber figyelemmel kísérte minden szavát. Chan leírta 

az esetet: a gyilkosságot tőrszerű késsel hajtották végre, de a fegyvert, persze, nem hagyták 
ott; a gonosztevő nyolc óra két percre igyekezett rögzíteni a bűntett idejét, de ez a 
csalafintaság kudarcot vallott; a követendő nyomok közt ott van az eltűnt gyémánttű, 
amely a virágot tartotta. 

- Ez talán valami - jegyezte meg a főnök és rágyújtott. 
- Ezt a valamit még nem tudtuk előkeríteni - felelte Chan. Aztán elmondta Shelah Fane 

vallomását a rejtélyes Denny Mayo-ügyben, amit Tarneverrótól tudott meg. 
- Nagyszerű! - kiáltott fel a főfelügyelő. - Ez megadja a motívumot, Charlie. Hej, csak 

firkantotta volna le azt a nevet... 
Kelletlenül számolt be Charlie arról a jelenetről, amikor a levelet elorozták tőle. 

Felettese megütközve ránézett, határozott rosszallással. 
- Ilyesmi sem történt még magával! - csóválta a fejét. - Csak nem rokkanunk meg, 

Charlie? 
- Egy percre, úgy látszik, megrokkantam, mert a levelet kitépték a kezemből. 

Szerencsére bebizonyosodott, hogy nincs nagy jelentősége a dolognak - felelte Chan. Aztán 
földerülő arccal elmondta, hogyan került elő a levél a szőnyeg alól. Majd az összetépett 
fényképről is referált, amely fölött a művésznőt délután könnyezni látták. 

- Sajnálták tőlünk azt a fotográfiát - mormolta homlokát ráncolva a főnök. 
- Nyilván. 
Most Robert Fyfe került sorra és a színész második látogatása Waikikiben, végül a 

csavargó. 
- Az ujjlenyomatot megcsináltattam, aztán szélnek eresztettük a legényt - szólt közbe az 

ügyész. - Nincs annyi mersz abban a fickóban, hogy egy legyet agyoncsapjon! 
Chan rábólintott. 
- Azt hiszem, igaza van - mondta. 
Fyfe drámai gesztusa, amellyel magára vállalta a bűntényt, nagyon meglepte a főnököt. 

Még a zsebkendőt kellett megemlíteni, amely Martino zsebéből került elő a beszédes kis 
üvegszilánkokkal, és Jimmy Bradshaw elkésett vallomását. 

- Hát így állunk - fejezte be Charlie kissé ingerülten. 
- No, barátom - mondta a főfelügyelő -, sokszor az volt az érzésem, hogy elégedetlen a 

szigetünkön, nagyon is nyugalmasnak tartja. Kevés az igazán komoly bűnügy... Milyen 
más odaát az Államokban! Itt: egy-két hazárdjátékost kell fülön csípni, meg más efféle 
vacak ügyecskék. Eddig nem tartotta méltó területnek Honolulut. Ma legalább nem lehet 
panasza, azt hiszem. Ez már csak valami! 

- Attól tartok, több az elégnél - sóhajtott föl a kínai. 
- Na, csak semmi csüggedés! - biztatta a főnöke. Értelmes ember volt, és tudta, kire 



támaszkodhat. Elismerő tekintettel nézte a munkatársát. Charlie álmosnak, megviseltnek 
tűnt. Semmi ravaszság, semmi éberség nem látszott most az arcán. De a főnök régi 
tapasztalatból merített vigasztalást. Jól emlékezett, hányszor látta már így szinte együgyű 
képpel, aztán mégiscsak kibontakozott páratlan leleményessége. Elgondolkodott. 

- Ez a Tarneverro... Charlie, miféle alak az?  
Chan felélénkült. 
- Ön fején találja a szöget! Sötét alak. Akár az esős éjszaka. De persze az a mestersége, 

hogy titokzatos legyen. Éles és gyors esze van, és nagyban buzgólkodik, hogy segítsen 
nekünk. 

- Talán... nagyon is buzgólkodik... nem?  
Charlie rábólintott. 
- Erre magam is gondoltam. De hivatkozik az öreg házaspárra, amely igazolni fogja, 

hogy velük volt egészen a gyilkosság percéig. Erről meggyőződünk holnap. Bizonyos 
vagyok benne, hogy igazolják. Nem... az nem kétséges, hogy a jós nem volt Shelah Fane 
házában, csak amikor mi együtt odamentünk. Egyéb körülmények is mellette szólnak. 

- Például? 
- Említettem, hogy közvetlenül a gyilkosság előtt célozgatott arra, hogy még az est 

folyamán alighanem fontos letartóztatásra kerül sor. Ez teljesen értelmetlen dolog lett 
volna, ha ő maga készült elkövetni a bűncselekményt. Tarneverrótól pedig minden kitelik, 
csak értelmetlenség nem. Ellenkezőleg! Aztán az óra dolga mégiscsak azt bizonyítja, hogy 
segíteni akar. Nagyon szerencsés okoskodás volt, bár nekem nem volt rá szükségem, mert 
Wu Kno-csing révén már tudtam a pontos időt. Nem, az lehetetlen, hogy Tarneverro a 
gyilkos, de azért... 

- De azért... nos, Charlie? 
- Ezt egyelőre jobban szeretném magamban érlelgetni - húzódozott Charlie. - Lehet, 

hogy nagy jelentősége van, de az is lehet, hogy semmi. 
- Szóval mégis gyanakszik Tarneverróra? 
- A gyilkosságot nem ő követte el, mert abban az időben másutt volt. De más 

tekintetben... engedje meg, hogy ezt még forgassam magamban néhány óráig. - A 
tagbaszakadt detektív végigsimította a homlokát. - Hej, szép kis útvesztő ez. 
Elcsavaroghatok benne jó darabig! 

- Márpedig meg kell találnunk a fonalat, Charlie - jelentette ki a főnök barátságosan, de 
mégis komolyan. - A hatóság tekintélye forog kockán. Ha ez a hollywoodi népség idejön a 
mi nyugalmas városunkba és itt gyilkolja egymást, nekünk meg kell mutatnunk, hogy nem 
viszik el szárazon. Én bízom magában. 

Chan meghajolt. 
- Látom, mondhatnám, aggodalommal látom, hogy mennyire bízik - mondta. - Meg 

tudom becsülni a kitüntető bizalmat, és mindent elkövetek, ami szerény tehetségemtől 
telik. Nyugodalmas jó éjszakát... alaposan kimerített ez a pár óra. 

Kiment az ütött-kopott hallba, és ott Spencerrel találkozott. Chan az órájára nézett. 
- Az Oceanic felszedte a horgonyt? - kérdezte. 
- Kifutott, igen. 
- Remélem, egyetlenegy barátunkat sem viszi... 
- Én egyet sem láttam beszállni, pedig, azt hiszem, első voltam a fedélzeten... Igaz, 

egyikük ott volt a kikötőben. 
- Igen? 
- Alan Jaynes. A Grand Hotelből jött ki autón, és összeszedte a holmiját. Káromkodott 



egy kicsit, amikor a hajó elmozdult a parttól. Kezére jártam a poggyásza dolgában, aztán 
visszament. Különben üzent is önnek. 

- Mégpedig? 
- Hogy a következő hajóval indul, még ha a pokollal kell is megvívnia. 
Charlie mosolygott. 
- Rá fogjuk szabadítani a poklot is, ha muszáj. 
Lement a hosszú lépcsősoron az utcára. Az éles holdfényben Smith-t pillantotta meg. A 

csavargó legényesen lépkedett és megszólította: 
- Szép dolog, Mr. Chan! - panaszkodott. - Az embert behozzák a kapitányságra, aztán 

éjnek idején kilökik. Hogy kerülök én most haza a hálószobámba? Egyszer már megjártam 
oda az utat ma este. 

Charlie a zsebébe nyúlt, aztán Smith felé nyújtotta a tenyerét, amelyen kis pénzdarab 
feküdt. 

- Menjen autóbuszon, még elcsípheti az utolsót.  
Smith megnézte a pénzt. 
- Tíz cent? Csak nem szállhatok fel tíz centtel a zsebemben! Úriember egy dollárt váltat 

a kalauzzal. 
Chan fáradt volt, de azért jót nevetett. 
- Nagyon sajnálom, Smith. Lehet, hogy maga jól ismeri az úri szokásokat, de ez idő 

szerint célszerűbbnek látom, hogy csak az út árát ajánljam föl. Későre jár, ma már ennyivel 
is megóvhatja az úri mivoltát. 

Smith konokul rázta a fejét. 
- Úri mivoltom megkívánja a dollárt - erősködött. 
- Szóval okvetlenül inni akar még ma - morgott Chan vállat vonva. - Hát ha kevés a tíz 

cent, akkor sajnálattal visszaveszem. - A kocsija felé mozdult. - Kár, hogy nem a maga 
pálmalugasa felé visz az utam. 

Smith utána ment. 
- Jó - mondta -, hát megadom magam. Talán nagyon is kényes az önérzetem. Elfogadom 

a tíz centet. - Charlie odaadta. - Csak kölcsönképpen, felügyelő úr! Följegyzem a 
noteszomba. 

Elsietett a Bethel Streeten, a King irányában. Charlie, egyik lábát a kocsi hágcsóján 
nyugtatva, utána nézett. Aztán megfordult és követte. Nehéz feladatnak látszott: az üres 
utcák ragyogóan világosak, akár a nappal. Chan régi kopó volt. Smith cipői lármásan 
kopogtak az aszfalton, a detektív csendesen osont utána, mintha bársonypapucsban járna. 

A csavargó befordult jobbra, a King Streetre, és Chan kapualjból kapualjba lopózva 
utána. Amikor az üldözött a Fort Street sarkára ért, Charlie aggódva húzódott meg egy 
árnyas szögletben. Vajon megáll-e ott Smith, és megvárja-e a waikiki autóbuszt? Ha igen, 
akkor hiábavaló volt a vadászat. 

De Smith nem állt meg. Átment a kocsiúton, és szapora léptekkel haladt tovább a Fort 
Streeten. A hold fényesen sütött hatalmas karimájú kalapjára és a kopott bársonykabát 
széles hátára. Charlie most egyszerre csupa éberség volt megint. Ugyan mit forgat a 
fejében Smith úr ebben az éjszakai órában? 

Nem azon az oldalon ment, ahol Smith, hanem a sötétebbiken követte a piktort a Fort 
Streeten. Elmentek Honolulu nagy áruházai, boltjai mellett, a kirakatokban halvány fényű 
lámpák égtek. Smith elérte a Waioli Hotelt, és ott megállt. Chan egy fekete kapualjból 
leselkedett. A csavargó bekémlelt a hotel kapuján. Ember már nem járt arra, csak az éjjeli 
portás bóbiskolt a nagy üvegablak mögött, bent a hallban, Smith habozott pár percig, 



aztán, mintha meggondolná magát, sarkon fordult. Charlie szorongva lapította a kapuhoz 
hatalmas testét, hogy valahogy föl ne fedezzék. 

De nem történt semmi baj. Smith gyanútlanul baktatott vissza a King Street sarkáig, és 
ott csakugyan megvárta a waikiki buszt. Charlie nem mozdult, amíg az autóbusz meg nem 
érkezett. Látta, hogy a csavargó felszáll és elrobog... 

Elgondolkodva sétált vissza a kapitánysághoz. - Hát ez mit jelentsen? - tűnődött. - 
Robert Fyfe, amikor a detektívnek bejelentette, hol lakik, ezzel nyilván Smith úrral is 
közölte a címét, és talán éppen ez lehetett a szándéka. Smith pedig minél előbb találkozni 
akart a színésszel, sürgős ügyük lehetett. 

Amikor Charlie végre a kocsijába szállt, a főfelügyelő éppen jött le a kapitányság 
lépcsőjén. 

- Azt hittem, már rég hazament, Charlie! - csodálkozott. 
- Feltartóztattak - mentegetőzött a detektív. 
- Van talán valami újság? 
- Csak ott vagyok, ahol voltam - sóhajtott Chan. 
- Remélem, nem botorkál olyan vaksötétben, mint ahogy mutatja? 
- Aki a kút fenekén ül, nem sokat lát az égboltból. 
- Másszon ki, Charlie, másszon ki! 
- Épp azon mesterkedem - felelte a detektív, és elindította a motort, ezúttal végre-

valahára Bunchbowi Hill-i háza irányába. 

XII. FEJEZET 

Hasadt a hajnal, de még szürke köd lebegett Waikiki fölött. Smith, a csavargó 
megrázkódott egy kicsit, és megmozdult homokágyán. Kinyújtotta a kezét, mintha jobban 
magára akarná húzni a takarót, amely nem volt sehol. 

Talpra szökkent, levetette hiányos ruháját, és elnyűtt úszótrikóban állt most a parton. 
Nekigyürkőzött, beszaladt a vízbe és megmártotta magát. A hullámverés fölélénkítette. 
Most kinyúlt a teste: ha egyebet nem is, ezt az egyet megtanulta a trópusok alatt: úszni! 
Ahogy szelte a vizet, az elvesztegetett évek leperegtek róla, régi vágyak éledtek fel, a jövő 
új tervei szálltak föl lelkében. Még összeszedheti magát, hátat fordít ennek az átkozott 
fészeknek, ahol úgyse akart letelepedni soha... ember lesz újra! Most végre markában a 
pénz, amely lehetővé teszi, hogy visszakecmeregjen az életútjára! 

Felöltözött, előkereste zsebéből a törött fésűt, és megdolgozta vele vörösszőke szakállát 
és haját. A toalett készen volt, most a reggelin lett volna a sor. Kókuszdiók lógtak fölötte... 
hányszor fanyalodott már ilyen kosztra! - De ma reggel... nem! - gondolta mosolyogva. - 
Ma más világ van. - Ahogy lassan a Moana Szálló felé lépkedett, csupa szépség és verőfény 
vette körül. Az a csodálatos táj, amely hozzájárult Mr. Smith elzülléséhez, mert 
valahányszor nekikészült, hogy lefesse, undorral hajította el az ecsetet, megállapítva, hogy 
ez a feladat meghaladja az erejét. 

A hotel előtt nyúlánk, barna gyerek heverészett a parton, és acélgitárját pengetve dalolt. 
Smith azonnal hozzásietett. 

- Jó reggelt, Frank! 
A fiú feléje fordította fél arcát. 
- Jó reggelt - felelte álmatagon. 
A csavargó leült mellé. Frank hirtelen ránézett, csillogó, sötét szeme kitágult, és 

komolyan bámult rá. 
- Ma nem énekelek idegennek - mondta -, ma magamnak és a kék égnek dalolok. 



Smith rábólintott. Ha más fajtából lett volna a gyerek, talán színpadi mesterkéltséget 
érzett volna a szavából, de a csavargó már ismerte a hawaiiakat, látta napról napra, hogyan 
jönnek ki kedves tengerpartjukra, hogyan élvezik a szépséget, mintha először látnák, 
hogyan rohannak ujjongva a vízbe, olyan boldog örömmel, amelynek párját nem találni 
sehol a világon! 

- Jól teszed, Frank - mondta élénk helyesléssel. De aztán hirtelen praktikusabb ügyekre 
tért. - Van-e pénzed? - kérdezte. 

A fiú felvonta a szemöldökét. Pénz! Ezek a fehérek örökké csak a pénzt emlegetik. Mit 
bánja ő most a pénzt? 

- Alighanem. Van egy dollár odabenn az odúmban - mondta közömbösen. 
Smith szeme felcsillant. 
- Add kölcsön nekem! Visszafizetem még ma. Meg a többit is. Mind, amivel tartozom. 

Mennyivel is tartozom összesen? 
- Nem emlékszem - felelte Frank, és megint énekeim kezdett. 
- Tömérdek pénzem lesz, mire leszáll a nap - folytatta Smith, és a hangja remegett. 
Frank lágyan dalolt. 
- Micsoda ostobaság így izgulni a pénz miatt? Amikor kék az ég, hűs a tenger, és nincs 

különb dolog a világon, mint heverni a fehérlő parton és énekelni! 
- A kabátodban van a pénz?  
Frank bólintott. 
- Eredj és vedd ki, az ajtó nincs bezárva. 
Smith azonnal érte ment, és mikor visszatért, egyik kezében a dollárbankót hozta, a 

másikban egy darab festett vásznat. 
- A képet is elviszem, Frank - magyarázta. - Valami azt súgja nekem, hogy végre vevőm 

akad. 
Kritikus szemmel nézegette a festményt. Sötét bőrű, fekete szemű kislányt ábrázolt, 

üdezöld lombok hátterében. Ajka közt bíborpiros virágot tartott, és szemében a déli 
tengerek tüze ragyogott. 

- Tudod-e, pajtás - mondta a csavargó akaratlan csodálattal -, igazán nem rossz! 
Frank ráhagyta, hogy nem. 
- Csöppet sem rossz - ismételte Smith. - Valamikor azt mondták, hogy van tehetségem. 

New Yorkban is mondták. Párizsban is, érted? Tehetséges vagyok, majdnem zseni! Csak 
nem elég erős jellem... Pedig, látod, ez kell az életben, fiam: keménység, gerinc... 

- Igen - felelte Frank lustán. 
- Tudod, Frank, egész sereg híres festőt ismertem, akiknek félannyi tehetségük sem volt, 

mint nekem. De mit panaszkodjam? Hallottad hírét a nagy Corot-nak? Egyetlen képét sem 
tudta eladni, amíg élt. Vagy Manet... tudod, mit mondtak a kritikusok Manet-ről? Semmit 
sem mondtak, egyszerűen kinevették. 

- Lehet! 
Frank eldobta a gitárt, talpra ugrott, a fövenyen át berohant a tengerbe, és elmerült 

benne, mint a hal. Smith utánanézett, a fejét rázta. 
- Nem érdekli a festészet - morogta. - Csak a muzsika. Hát az is valami? 
Zsebre vágta a bankót, hóna alá vette a képet, és fölment a kocsiútra. Megvárta a város 

felé menő autóbuszt és fiatalosan felugrott rá. Büszkén vágta ki a kalauznak a dollárt. Amíg 
a városba ért, még egyszer-kétszer megnézte a képet, és egyre jobb véleménye lett róla. 

Leszállt az egyik vendéglő előtt, és olyan ebédet rendelt, amilyenben nagyon rég nem 
volt része, aztán a Waioli Szállóba ment. Megjelenését nem fogadták nagy lelkesedéssel. A 



portás tekintete nyílt rosszallást árult el. 
- Mit kíván? - kérdezte szigorúan. 
- Itt lakik Mr. Fyfe? - kérdezte a csavargó. 
- Igen, de sokáig szokott aludni. Nem zavarhatjuk. 
- Csak zavarja! - Most egyszerre nagy tekintély csendült ki Smith hangjából. - Fontos 

ügyben jövök... nagyon fontos ügyben. Mr. Fyfe-nak még sürgősebb, mint nekem! 
A portás habozott egy pillanatig, aztán leemelte a telefonkagylót és felszólt. Aztán a 

csavargóhoz fordult. 
- Azonnal lejön - mondta. 
Smith belesüppedt a kényelmes karosszékbe és várt. Fyfe hamarosan megjelent. 

Nyilván nem aludt az éjjel, a szeme fáradtnak látszott.  
- Beszélni akar velem? - szólította meg a piktort. - A színházba készülök, kísérjen el. 
Átadta a szobakulcsot és sietve ment kifelé, Smith alig ért a nyomába. Egy szó sem esett 

köztük, csak odakint mondta szemrehányó hangon a színész: 
- Óvatosabb is lehetne! Miért nem telefonált, hogy találkozzunk valahol? 
Smith vállat vont. 
- Mert az pénzbe kerül, nekem pedig igen kevés a pénzem... egyelőre. 
Megnyomta a szót. Fyfe az új városrészből a régi, keleti negyed felé tartott. Selyemmel, 

vászonnal, hímzéssel, porcelánokkal, ékszerrel teli boltok mellett haladtak el, zöldséges- 
és gyümölcsösládák, -kosarak sorakoztak az út mentén. 

- Talán pénzt vár valahonnan? - szólalt meg végre Fyfe.  
Smith mosolygott. 
- Miért ne? Tegnap este nagy szívességet tettem önnek... Ó, nem vagyok én olyan 

ostoba, tudom, miért adta le azt a hamis vallomást! Félt, hogy el találom mondani, amit 
az ablakból hallottam. Igaz? 

- És... mit hallott? - csapott le rá Fyfe hirtelen. 
- Éppen eleget! Jól hallottam, amit az a szerencsétlen asszony mesélt. Azt mondta... 
- Hagyjuk ezt most! 
A színész idegesen nézett szét. De csak kifejezéstelen arcok, sötét szemek voltak 

körülötte, és kerülték a pillantását. 
- Azt hiszem, elég gyorsan elértettem a szándékát - folytatta Smith. - Amikor a kínai 

detektív rácáfolt a vallomására és újra engem kezdett faggatni, gondolom, pontosan azt 
feleltem, ami önnek ínyére volt... Vagy nem így van? Megerősítettem minden szavát. 
Kirobbanhattam volna, mint a bomba, és nem tettem... ezt ne feledje el! 

- Nem felejtettem el, és... el voltam készülve rá, hogy ma reggel itt lesz nálam és 
megzsarol... 

- Tisztelt uram - Smith tiltakozva emelte fel szeplős kezét -, ettől megkímélhetett volna. 
Még maradt bennem egy kis emberi méltóság, és semmi sem áll távolabb tőlem, mint 
amivel meggyanúsít. Mindössze az jutott eszembe, hogy az olyan nagy műveltségű ember 
és művész, mint ön, talán érdeklődik egy másik művészet alkotásai iránt... Véletlenül 
nálam van ez a festmény... itt - tette hozzá derűsen. 

Fyfe nevetett. 
- Ön igazán tapintatos ember, Mr. Smith. Tegyük fel, hogy megvenném a képet... mit 

kezdene a pénzzel? 
Smith megnyalta a szája szélét. 
- Elmennék innen, hogy soha többé vissza ne jöjjek! Torkig vagyok ezzel a szigettel. Egy 

év óta egyebet se teszek, csak arról gondolkodom, hogyan juthatnék haza, a rokonaimhoz, 



a barátaimhoz, Clevelendbe. Nem tudom, nagy örömmel fogadnak-e majd... de ha jó 
ruhában, egy kis pénzzel a zsebemben érkezem, akkor mindjárt más a helyzet. 

- Hát nem önszántából került ide? - kérdezte a színész. 
- A Déli-tengeren akartam festeni. Nem utolsó hely annak, akinek való, de én... én 

mindjárt tudtam, hogy itt partra vetett hal leszek. Amikor már jó sok idő eltelt, az enyéim 
pénzt küldtek, hogy menjek haza. Sikerült is megváltani a jegyemet és hajóra szállni, de 
szerencsétlenségemre a hajó kikötött itt egy napra. És... ivott ön már okolehaut, uram? Azt 
nevezik italnak ebben a paradicsomban! 

Fyfe szánakozva nézte a csavargót. 
- Értem. Szóval elfelejtett újra hajóra szállni és lemaradt. 
- Édes uram - mondta Smith -, elfelejtettem én akkor az egész világot. Amikor 

föleszméltem, a hajó már kétnapi útra volt innen. Apám, úgy látszik, megharagudott... 
roppant szigorú ember, vele nem lehet mókázni. 

A folyóhoz értek, és a keskeny kőhídon át az Aala-parkba jutottak, ahol a város 
csőcseléke szeret összegyűlni. Fyfe helyet, mutatott az egyik padon, ott leültek egymás 
mellé, és Smith csak most mutathatta meg a képet. 

A színész megnézte és meglepődve kiáltott fel: 
- Hiszen ez kitűnő! 
- Örülök, hogy ön is annak tartja - mondta Smith felsugárzó arccal. - Nem is hitte volna, 

mi? Nem vagyok született kereskedő, de figyelmeztetem, ennek a jószágnak még nagy 
értéke lehet valamikor! Fantázia van a dologban! Képzelje csak el, milyen büszkén 
mondhatja majd egyszer a barátainak: „Bizony, én voltam az első, aki fölismertem a 
tehetségét, én voltam a mecénása.” 

- Ez az igazi neve... itt, a kép sarkában? - kérdezte Fyfe.  
A csavargó lehorgasztotta a fejét. 
- Az igazi nevem. Igen. 
Fyfe most térdére fektette a vásznat. 
- Na és mi az ára? 
- Mit kínál érte? 
- Ha igazán haza akar jutni - mondta a színész -, örömmel a segítségére leszek ebben. 

Nem most, természetesen, hiszen a rendőrség se eresztené el, de ha majd lepergett ez az 
ügy. Akkor megváltom a jegyét, és adok még valamit azon fölül... a képért, természetesen. 

- Mennyit... azon fölül? 
- Kétszáz dollárt. 
- Bocsánat... azt hiszem, hogy... 
- Mondjuk, kétszázötvenet - vágott Smith szavába a színész. - Nézze, nem milliomossal 

van dolga. Színész vagyok, aki a fizetéséből él, és a fizetésem nem valami nagy. Most 
hosszabb szerződésem volt, félretehettem valamit. Amit felajánlok magának, az majdnem 
minden megtakarított pénzem. Ha nem elég, akkor sajnálom... 

- De elég! - mondta a piktor csöndesen. - Nem akarom önt megszorongatni... nem nagy 
büszkeséggel tölt el engem ez az egész ügy... De itt a lehetőség, az egyetlen lehetőség, hogy 
elkerüljek innen... Te hatalmas Úristen! Nem szabad, hogy elszalasszam! Hát mondjuk, 
hogy áll az alku! Útiköltség Amerikába, mihelyt eleresztenek innen, és kétszázötven a 
markomba... De mondja, kérem: mi legyen addig? Egy kis előleg is kellene! 

- Okolehaura? He?  
Smith habozott. 
- Nem tudom - mondta nyíltan. - Remélem, hogy nem. Nem akarok inni. Ittasan még 



ki találnék fecsegni valamit, és mindent elrontanék. Nemcsak az ön dolgát, hanem a 
magamét is. - Felállt. - Nem, nem fogok inni! - mondta hirtelen elszánással. - Birkózni 
fogok vele, és győzök. Becsületemre mondom... úri becsületemre! 

Fyfe ránézett, és elgondolkozott, mit tartson erről a becsületszóról. Aztán kivette a 
tárcáját. 

- Hát én bízni akarok önben. Előre adok ötvenet. - Smith szeme fellángolt. - Annyi van 
nálam. Várjon még egy percig! - eltolta a csavargó mohón kinyújtott kezét. - Ne felejtse el, 
nagyon óvatosnak kell lennie! Ha a rendőrség megneszeli, hogy hirtelen pénzhez jutott, 
utána fog járni. 

- Legelőbb is azt gondoltam, veszek egy rend tisztességes ruhát - mondta Smith, és 
gyerekes vágy csillogott a szemében. 

- Még nem - óvta Fyfe -, majd mielőtt hajóra száll. Mindent a maga idejében. Egyelőre 
maradjon, ahogy van, és húzza meg magát. - Keményen a szemébe nézett. - Megbízom 
magában: aki így tud festeni, az nem semmi ember. Még megtalálhatja a helyét. 

- Megpróbálom - mondta Smith, és keresztülsietett a parkon.  
Fyfe utána nézett, aztán hóna alá vette a képet, és lassan a színház felé indult. 
Smith befordult a Beretania utcába, és nemsokára egy lapos tetős ház kapuján lépett 

be. A kapu fölött ez a felírás volt: „Nippon Hotel”. Kopottas pult mögött fürge kis japán 
foglalatoskodott. Mögötte nagy színes plakát borította a falat: hajóóriás szelte a 
hullámokat, alatta ez a pár szó: „Nippon Yuszen Kaisa”. 

- Adj isten, Nada! - köszönt rá vígan a piktor. - Üres a régi szobám? 
- Borzasztóan sajnálom... - sziszegte a kis sárga portás.  
Smith tízdolláros bankót dobott az asztalra. 
- Tessék... előleg! - mondta előkelő gesztussal. 
- Borzasztóan sajnálom, hogy ilyen sokáig nem nézett felénk! - javította ki magát 

gyorsan a japán. - A szoba rendelkezésére áll. 
- No, akkor elmegyek és rendbe szedem magam - bólintott Smith. - A holmimat majd 

behozzák. 
- Pénze érkezett hazulról, Mr. Smith? - érdeklődött Nada mosolyogva. 
- Hazulról? Szó sincs róla! - felelte Smith gőgösen. - Eladtam az egyik festményemet, 

Nada! Corot-nak ez soha életében nem sikerült. - Bizalmasan az asztalra könyökölt. - 
Szegény öreg Corot sem tudott zöld ágra vergődni. Minden azon múlik, hogy az ember a 
kellő percben a kellő ablak mellé kerüljön. 

Nada ebből nem sokat értett ugyan, de azért meggyőződéssel helyeselt. 
- Az bizony úgy van - mondta. - Hát csak tessék fölmenni. Hetes szám, mint mindig. 
- Nagy dolog ám, ha az ember otthon lehet! - vigyorgott Smith, és víg nótát fütyörészve 

baktatott fel a lépcsőn. 

XIII. FEJEZET 

Egy órával azután, hogy Smith reggeli hullámfürdőjét élvezte, Charlie Chan fölkelt, 
hálószobája ablakához lépett, kibámult a város és a tenger ragyogó panorámájára. 
Punchbowl Hillből csodálatos szép volt a kilátás, az ember szíve repesett bele. Zöldellő 
völgyek és csillogó víz, rezgő fák arany lombsátra és vöröslő venyigék. Charlie házikója 
gyönyörű környezetben állt, és ő szeretett reggel így elgondolkodni az élet folyásáról, 
kinézve az ablakon. 

A ház zsibongott körülötte. Tizenegy gyerek egy rakáson! Nem csoda, ha fölforgatják a 
családi otthont és bolondokházát csinálnak belőle. Hol erről, hol arról hallatszott fel éles 



hangjuk; visítoztak, követelőztek, kacagtak, a kicsik bőgtek is egy-egy verset. Azzal a jóleső 
érzéssel, hogy minden úgy kezdődik, mint más napokon, Chan fölkészült nehéz 
munkájára. 

Három legidősebb csemetéje még az asztalnál ült az ebédlőben, és amikor belépett, úgy 
vette észre, hogy nagy érdeklődéssel fogadják. Ez már rég nem esett meg vele. Mind a 
három egyszerre kezdett beszélni, és akkor kiderült, hogy mi az oka a nagy érdeklődésnek: 
egyik ideáljukat gyilkolták meg. Már olvasták a szenzációt a reggeli lapban, most pedig 
tudni akarták, hogy ki a gyilkos és miért ölte meg Shelah Fane-t. 

- Csend! - rivallt rájuk Charlie. - Hogy tudjon az ember a fa alatt gondolkodni, ha a feje 
fölött ricsajoznak a madarak! - Henryhez fordult, legidősebb fiához, aki elegánsan 
kiöltözve éppen cigarettára gyújtott. 

- Neked már régen a boltban kéne lenned! - szólt rá szigorúan. 
- Megyek már, papa, de mondd hát: hogyan történt ez a szörnyűség? 
- Hiszen olvastátok az újságban! Elég barátságtalanul leszúrták szegényt. Most 

menjetek a dolgotokra. 
- De ki tette? - kérdezte a nagyobbik lány. - Azt szeretném tudni, hogy ki! 
- Vannak mások is, akiknek ez a kívánságuk. 
- Persze, rád bízták a nyomozást, mi, tata? - kérdezte Henry. 
- Ki másra bízhatták volna Honoluluban? 
- Na és mikor kaszálod le a pasit? - folytatta Henry, aki már teljesen elamerikaiasodott. 

- Mert hogy ki tette, azt már bizonyosan kiszimatoltad. 
Charlie a fiára nézett és felsóhajtott. Ezek az ő gyerekei, ezek fűzik őt a jövőhöz!... Miféle 

jövőhöz vajon? Erről már sokszor gondolkodott. 
- Nem először vagyok kénytelen megjegyezni, hogy a beszédetek minden méltóság 

nélkül való - mondta komoly ábrázattal. - A tettest még nem sikerült kinyomozni... 
Felesége elébe tolta a teát és a süteményt. Szép arcú asszony volt, csaknem olyan 

termetes, mint Chan maga, nyájas mosolygós. A gyermekei meg az ura már sokkal jobban 
hozzáidomultak új hazájuk szokásaihoz, de elég jól érezte magát ő is. 

- Hallottam szegén Shelah Fane esetéről - jegyezte meg. -Igazán szörnű. 
- Te is hallottál Shelah Fane-ről? - kérdezte Charlie meglepődve. 
- Derekek folvást emlegetik... Shelah Fane, Shelah Fane -mondta az asszony. - Dönörű 

nő lehetett, bárcsak dorsan elfognák a gazembert! 
Chan fölhörpintette a forró teát. 
- Mert ha nem - sóhajtott -, már látom, hogy nincs többé maradásom ebben a házban. 

Szabad tisztelettel kérnem, engedjetek egy kis időt nekem, még sok a tennivaló ebben az 
ügyben. 

- Tetszik még tea? - kérdezte az asszony. 
Chan megivott még egy csészével, aztán fölkelt. Evelyn behozta a kalapját, nyilván alig 

várták, hogy menjen már. 
Amint lefelé indult a dombról, még egyre a gyerekei jártak az eszében. Büszke volt rá, 

hogy mind amerikai polgár, noha érezte, hogy egyre jobban eltávolodnak tőle. A szakadék 
köztük napról napra nőtt. Mit törődtek már a gyerekek a keleti bölcsek tanításaival! De 
angolul is úgy beszéltek, hogy bántotta Charlie érzékeny fülét. 

Az üzleti negyedbe ért, és most már megint egészen elfoglalták napi ügyek. 
Gondolkodott, hogy milyen sorrendben lásson hozzá a teendőihez. Robert Fyfe volt legelöl 
a programban, és Chan azonnal a Waioli Hotelhez hajtott. 

- Mr. Fyfe elment - mondta a portás. 



Kiderült, hogy másodmagával ment el, és a leírásból Charlie azonnal megállapította, 
hogy ki volt Fyfe kísérője. Fölvonta a szemöldökét. - Mit akar ez a Smith a színésztől? Mit 
hallott a pavilon ablakában? Miért vette magára Fyfe a bűnt, amit nem követett el? Ennek 
végére kell járni! 

- Ha jól hallottam, Mr. Fyfe azt mondta, hogy a színházba megy - tette hozzá a portás. 
Chan nem volt túlságosan járatos színházi ügyekben. 
- Melyik színházba, kérem? -kérdezte. 
- A Royalba. Ott játszik minden este, uram. 
Charlie odahajtott. A hűvös előcsarnokon át bement a sötét nézőtérre. A színpadon 

próba folyt, a következő heti darabot próbálták. Néhány közönséges szék jelezte a be- és 
kijáratot, s a színészek mind ott álltak körös-körül, és várták a végszót. Fyfe éppen valami 
hosszú szónoklatot tartott, elég unottan, mintha nem sok köze lenne a dologhoz. 

Charlie a félhomályban előrebotorkált. Egy zöld bársonysapkás ember, aki kézirattal a 
kezében ült a kis asztalka előtt, hátrafordult, lenézett rá, és bosszús hangon megkérdezte, 
mit keres. 

- Mr. Fyfe-fal volna egy-két szavam - felelte Chan. 
A színész előrelépett, beárnyékolta a szemét, amelyet a lámpák kápráztattak, és lenézett 

a nézőtérre. 
- Oh, igen... Chan felügyelő - mondta. - Fáradjon föl, kérem.  
Charlie lihegve kapaszkodott föl a színpadra. Fyfe csupa mosoly volt, csupa 

segítőkészség. 
- Mivel szolgálhatok, felügyelő úr? 
Charlie félig lehunyt szeme alól figyelte a daliás színészt. 
- Attól félek, nem sokkal. Hacsak tegnap este óta meg nem változott a szándéka. Még 

emlékszik talán, hogy némileg saját akarata ellenére jó kis alibit szereztem önnek. Azért 
vagyok itt, hogy igazoljam önmagamat. Puszta formaság az egész. 

- Értem. - Fyfe átszólt a rendezőnek. - Wayne! Légy szíves.  
A zöld sapkás ember kelletlenül odament hozzájuk. 
- Mr. Wayne, a rendezőnk... Chan felügyelő, a honolului rendőrség kitűnő tisztviselője 

- mutatta be őket egymásnak a színész. - A tegnapi bűneset miatt keresett föl bennünket a 
felügyelő úr. Mondd csak, kérlek, hány óra volt, mikor tegnap este betörtél hozzám? 

- Nyolc óra húsz - mondta Wayne mogorván. - Öt perccel később, mint kellett volna. 
- Akkor a szobámban voltam, igaz? 
- Szerencsédre, igen! De hogy mit műveltél, amíg az ajtón dörömböltünk, azt csak az 

ördög tudja. 
- Tudja azt a felügyelő úr is - legyintett Fyfe mosolyogva. -Ennyi az egész Mr. Chan, amit 

hallani kívánt? 
- Még valamit! - Chan a rendezőhöz fordult. - Abban a darabban, ami most műsoron 

van, Mr. Fyfe a francia nagykövetet alakítja, ugyebár?... A szerepében van szükség késre? 
Valami tőrforma, éles késre? 

- Késre? - csodálkozott Wayne. - Nem tudok róla. Modern szalondarabról van szó. 
- Köszönöm - mondta Charlie és meghajolt. - Csak ezt akartam tudni. - Robert Fyfe 

arcát nézte fürkésző tekintettel. - Legyen szíves és jöjjön velem egy percre. 
...Shelah Fane-t nyolc óra tizenkét perckor épségben látták. Robert Fyfe nyolc óra 

húszkor itt volt a színházban, készen, hogy a közönség elé lépjen. Nyolc perc alatt senki a 
világon el nem érhette Waikikiből a várost. Fyfe alibije megtámadhatatlan. És mégis! 

Lementek a nézőtérre. Az utolsó sor homályában Charlie megállt és a két ember a 



korlátnak támaszkodott. 
- Még mindig azon töröm a fejemet, Mr. Fyfe - kezdte a detektív -, miért vallotta azt, 

hogy ön ölte meg Shelah-t. 
- Magam sem tudom, felügyelő úr. Attól félek, hogy bolondnak néz. 
- Máskülönben rendkívül jó eszű embernek nézem. 
- Nagyon hízelgő. 
- Nyilván volt oka arra a vallomásra. 
- Ha volt is, most már magam sem értem, miért tettem. 
- Jobban tenné, ha megmondaná. Ha nem támasztana akadályt az igazság útjában. 
- Ezt magamnak kell megítélnem, Mr. Chan. Én az ön útját keresztezni nem akarom, 

ellenkezőleg, őszintén kívánom, hogy célt érjen. 
- A tények nem ezt bizonyítják - csóválta a fejét Chan. Hallgatott egy percig. - Ön ma 

reggel találkozott csavargó barátunkkal? - kérdezte aztán. 
Fyfe habozott. Most még jobban bánta, mint eddig, hogy nyilvános helyen beszélt a 

piktorral. Hátraszegte a fejét és hangosan fölnevetett. 
- Egy kicsit későn jött ez a nevetés - gondolta Charlie. 
- Találkoztam vele, igen - bólintott Fyfe. - Beállított hozzám, alighogy fölkeltem. 
- Mit akart? 
- Természetesen meg akart pumpolni. Biztosan sorra látogatja azokat, akiket tegnap 

este megismert. Úgy látszik, azt hiszi, a puszta ismeretség elég jogcím arra, hogy 
megpumpoljon bennünket. 

- Ön nagyon is pazarul bánik a többes számmal - vélte Charlie. - Én azt gondolom, csak 
önnel szemben látott jogcímet erre. -A színész nem szólt semmit. - És... adott neki valamit? 
- kérdezte Charlie. 

- Hát igen... néhány dollárt. Megsajnáltam, különben nem is olyan rossz festő. - 
Hirtelen elhallgatott. 

- Honnan tudja, hogy nem rossz festő? 
- Elhozta az egyik vásznát, és nálam is hagyta. 
- Ezt a vásznat? - Charlie fürgén a másik széksorba ment, és felkapta a képet, amelyet a 

színész jobbnak látott idekint lerakni egy ülésre. - Véletlenül megláttam, amikor lefelé 
jöttünk - mondta a detektív. - Ha megengedi, a világosságra viszem és megnézem. 

Kinyitotta az ajtót, és a beáradó fény világában nézte a festményt. A zöld bozót előtt 
pihenő lány csodálatos elevenséggel pillantott ki a képből. 

- Igaza van - állapította meg a detektív, és visszatette a vásznat a székre. - Nem 
tehetségtelen ember... már amennyire én értek hozzá. Kár, hogy egy ilyen művész... 
zsarolásra kénytelen vetemedni. 

- Ki mondja, hogy zsarolt? 
- Én mondom, Mr. Fyfe. És bátran letartóztathatnám önt! 
- De hisz maga mondta, hogy az alibim kifogástalan! 
- Hogyne, de ön hátráltat a munkámban. Utoljára kérdem: mit hallott ez a Smith? Mit 

mondott el önnek az egykori felesége? 
A rendező a színpad széléről leszólt. 
- Igazán nagyon sajnálom - mondta Fyfe -, de feltartom a társaimat. Mennem kell... 
Chan vállat vont. 
- A nyomozás kezdetén vagyunk, Mr. Fyfe - mondta -, de mielőtt a végére érek, meg kell 

tudnom! 
- Keressen fel bármikor - engesztelte Fyfe nyájasan, és kezet nyújtott. - Bosszantó, hogy 



most itt kell hagynom, de hiszen tudja: a színész nem a maga ura. 
Chan komoly képpel kezet szorított vele, és Fyfe fölment a színpadra. 
A detektív homlokára redőket vont a töprengés. Érezte, hogy Fyfe nyájaskodása mögött 

olyasmi lappang, ami döntő lehet. És mégse fogja belőle kiszedni... Hát a csavargóból? 
Talán. 

Beült az autójába, és a King Streeten végig Waikiki felé száguldott. Amint elhaladt a 
Városi Könyvtár mellett, amelynek szürke épülete kiemelkedett a hatalmas fák 
lombsátorából, megvillant az eszében, hogy kiszáll. Elolvassa valami régi Los Angeles-i 
újságban Denny Mayo meggyilkolását, beleássa magát a sárga hasábokba, lepergeti maga 
előtt az egykori szenzációt. - Ki tudja, nem támad-e közben olyan ötlete, amely egyszerre 
a helyes ösvényre igazítja? 

Gyors elhatározással megállította a kocsit, bement a könyvtárba, és kérte a Los Angeles 
Times megfelelő kötetét. 

A könyvtáros kisasszony kitöltötte a lapot, és átadta egy fiatal kolléganőnek. Az a 
könyvespolcok felé indult, de útközben jobban megnézte a cédulát. Akkor hirtelen 
megfordult és visszament. 

- Nagyon sajnálom, de most jut eszembe, hogy a Los Angeles Timesnak ezt a kötetét 
éppen az előbb vették ki. 

- Kivették? - kérdezte Chan meglepődve. 
- Igen... alig negyedórája, hogy egy úr kivette.  
A lány az olvasóterem felé mutatott. 
- Még ott is van, az utolsó ablaknál ül. 
Chan csöndesen előrement és kinézett a könyvállvány sarka mögül. Huntley van Hornt 

pillantotta meg, amint a hatalmas szürke kötet fölé hajolt. A színész nem nézett föl, feszült 
figyelemmel merült az olvasásba. Chan olyan mozdulattal, mint aki azt mondja: „a dolog 
tárgytalan”, sarkon fordult, és otthagyta a könyvtár épületét. 

XIV. FEJEZET 

Ahogy a ragyogó reggeli verőfényben száguldott, gondolatait fogva tartotta Huntley van 
Horn alakja. Maga elé képzelte a daliás színészt, ahogy előző este áthalad a pázsiton, éppen 
abban az időben, amikor a fekete teve Shelah Fane kapuja elé térdel. Egyedül volt, senki 
nem látta. Volt módja rá, hogy észrevétlenül bemenjen a pavilonba; örökre elnémíthatta 
az asszonyt, s aztán csatlakozhatott a többiekhez a parton. 

Charlie-nak erősen fúrta az oldalát, miféle ember ez a van Horn. Most igazán sajnálta, 
hogy ritkán pillant bele a képes filmlapokba, amelyekkel pedig gyerekei teleszórják a 
házat. Nem az a kikent, kifent szépfiú típus, annyi bizonyos. Cinikus, büszke, 
kiegyensúlyozott egyéniség, olyan valaki, aki a maga útján jár és el tudja zárni a belső 
világát az elől, aki meg akarja lesni. Igen... Huntley van Hornról érdemes elmélkedni. 

De most mégis más érdekelte közvetlenül a detektívet. Már a Kalakaua Avenue-n járt, 
és bár a nap sütött, az eső is szitált. A szállodák közelében idegeneket látott, akik fölvették 
esőköpenyüket, és kinyitották az esernyőt. Nyilván komolyan vették ezt a cseppfolyós 
napfényt. Charlie-t mulattatta a dolog. Élesen jobbra fordult, elhajtott a Grand Hotel szép 
kertjei mellett. Mit sem törődve az esővel, bement és föl a lépcsőn. 

Nem sok vendég volt most az előcsarnokban. Néhány keleti legény csöndesen 
rendezgette a dísznövényeket. Vékony bambuszpálcákat szúrtak a homokba, és 
hibiszkuszvirágokkal fonták őket körül, amelyeknek szép és finom szirmai nem fogják 
túlélni a napot. Chan átment a teraszra, ahonnan az óceánra látni, és a szerencse 



rámosolygott. Csak két ember volt a teraszon: az az öreg házaspár, amelyikkel Tarneverro 
beszélgetett előző este. Közelebb ment hozzájuk és figyelte őket. Az öregúr reggeli újságja 
mögé temetkezett, az öregasszony fölpillantott a könyvéből. 

Chan lassan bókolt. 
- Engedjék meg, hogy jó reggelt kívánjak - mondta. 
- Jó reggelt, uram. 
Az öregúr kedves skót torokhangon ejtette az „r”-t, és olyan becsületes képe volt, 

amilyet Charlie még keveset látott. Derekas munkában töltött élet és a forró déli nap 
formálta bronzba férfias, szép arcvonásait. 

Chan kicsit félrehúzta a kabátja hajtókáját. 
- Chan felügyelő vagyok, a honolului rendőrség tisztviselője -mutatkozott be. - Talán 

olvasták az újságban, mily szomorú véget ért a világhírű filmszínésznő, őszintén sajnálom, 
hogy igénytelen személyemmel ide kell tolakodnom önök és a gyönyörű táj közé, de 
tudom, hogy ismerik azt az úriembert, aki az elhalálozott hölgy bizalmasai közé tartozott. 
Ezért vagyok kénytelen egy rövid percig zavarni önöket. 

- Örülök, hogy megismerhetem - üdvözölte az öregúr, és széket húzott közelebb. - Üljön 
le, kérem, felügyelő úr. Thomas MacMaster vagyok Queenslandből, és ez a feleségem, Mrs. 
MacMaster. 

Chan mélyen meghajolt az ősz hölgy felé, aki jóságos mosollyal fogadta a köszöntést. 
Helyénvalónak látszott egy kis bevezető társalgás. 

- Remélem, élvezik a pihenést - kezdte a detektív. 
- Élvezzük, bizony - felelte MacMaster -, de meg is szolgáltunk érte, igaz-e, édes fiam? 

Eleget dolgoztunk a birkafarmon, hogy annyi év után végre hazalátogathassunk egyszer jó 
öreg Skóciánkba. Szép utat teszünk, felügyelő úr, és megvan a teljes kényelmünk is, 
örömünk telik benne. Na és ez a maguk szigete - a part felé mutatott -, hát ez aztán 
csakugyan gyönyörű! Örülök, hogy útba ejtettük. 

Az asszony rábólintott. 
- Olyan gyönyörű, hogy az embernek szinte nincs ereje elmozdulni innen. 
Charlie fölnézett. Tarneverro jelent meg az előcsarnok ajtajában. Sötét arcán mosoly 

villant át, amikor a kis csoportot meglátta, és rögtön feléjük tartott. Chan sokkal 
szívesebben folytatta volna a beszélgetést egyedül az öregekkel, de nem volt mit tennie. 

- Szép jó reggelt, inspektor úr! - köszöntötte Tarneverro. - Jó reggelt, Mrs. MacMaster! 
És ön hogy aludt, uram? 

- Jól, de azért, őszintén szólva, kicsit furcsán érzem magam - mondta az öreg. - Ha az 
embernek semmi dolga, akkor valahogy nem találja a helyét. De hát az asszony azt mondja, 
bele kell tanulnom a semmittevésbe. 

- Hát bizony úgy is van, elérkezett az ideje - mosolygott Tarneverro. - Örülök, inspektor 
úr - fordult Chanhoz -, hogy már ily korán munkában látom. Bizonyára azért jött, hogy 
tisztázza az alibim dolgát. Nagyon helyes. Megkérdezte már az én tisztelt barátaimat? 

- Éppen most érkeztem el ehhez a ponthoz. 
- Hát igen - folytatta a jós -, a tegnapi szerencsétlenségről van szó, Mrs. MacMaster... 

Ugyanis történetesen egyike vagyok annak a kevés embernek a szigeten, akik jól ismertük 
szegény Shelah Fane-t, és mindenki gyanús, aki ismerte. Ezért fontos, hogy egyértelműen 
megállapítsuk a felügyelő úr előtt, hol voltam én abban a percben, amikor a gyilkosság 
történt. Az önök segítségével szerencsére meg is tehetjük ezt. - Charlie-hoz fordult. - 
Amikor ön tegnap este elvált tőlem, én visszajöttem ide, és MacMaster úrékkal 
diskuráltunk. Most majd ő lesz szíves pontosan megmondani, hogy meddig. 



Az öreg gondolkodott. 
- Mr. Tarneverro kihívott bennünket ide a verandára - mondta aztán -, és vagy fél óra 

hosszat beszélgettünk a queenslandi szép napokról. Aztán Mr. Tarneverro az órájára 
nézett. Azt mondta, hogy fél kilenc, és most már búcsúznia kell, mert vacsorára hivatalos 
valahová a partra. 

- Engedelmet kérek - vágott közbe Chan -, megnézte ön a saját óráját is? 
- Hogyne - mondta az öreg nagy komolysággal. Látszott rajta, hogy átérzi a dolog 

jelentőségét, és egész lelkével ragaszkodik a tiszta igazsághoz. - Kivettem az órámat. - Most 
is kihúzta a zsebéből a régimódi aranyórát. - Siet egy kicsit, mondom, nálam már öt perccel 
múlt fél... No, fiam, nekünk, öregeknek ilyenkor már legjobb lefeküdni, mondtam a 
feleségemnek, mert a farmon mindig korán megyünk aludni, és a régi szokásait nehezen 
hagyja el az ember. Így aztán visszamentünk az épületbe, mi ketten az asszonnyal a lifthez. 
Tarneverro úr pedig a lépcsőn az első emeleti szobája felé. Amíg a liftre vártunk, 
odanéztem a portásfülkébe és megigazítottam az órámat. Nyolc óra harminckettő volt a 
pontos idő. Ez az igazság, felügyelő úr, és én is, a feleségem is megesküszünk rá, ha kell. 

- Ezt akartam tudni, természetesen - mondta Chan és fölkelt. - Végtelenül örülök, hogy 
útjaink találkoztak. 

Charlie és a jós bementek az előcsarnokba és leültek a kerevetre. 
- Önt szeretik az istenek - jegyezte meg a detektív -, mert magamnak sem kívánhatnék 

különb alibit, mint aminőről ezek a föltétlenül szavahihető emberek tanúskodnak. 
Tarneverro mosolygott. 
- Ritka emberpár ez, igazán. Egyszerű és egészséges, méltó képviselője a régi jó 

erkölcsöknek... Nos, inspektor úr, hát azt most már tudja, hogy én hol voltam a kérdéses 
tizennyolc perc alatt. És a többiek? 

- Robert Fyfe-ról is tudom - felelte Charlie -, de az ő magatartásában egy és más mégis 
alaposan gondolkodóba ejt. A többieknek kevesebb a szerencséjük, mert még egyikük sem 
bizonyított alibit. 

- Pedig legalábbis az egyiküknek nagyon elkelne!... Az éjszaka folyamán nem támadt 
valami szerencsés sugallata? 

Chan a fejét rázta. 
- Az éjszaka igen jót aludtam. És ön? 
- Megvallom, álomtalan álommal aludtam. Azért éppen eleget törtem a fejemet, de 

sajnos minden eredmény nélkül. Annyi a lehetőség! Elsoroljuk őket? Rita és Wilkie Ballou 
mind a ketten Hollywoodban voltak Denny Mayo halála idején. Mayo egy kicsit rámenős 
volt a nőkkel, és Ballou roppant féltékeny természetű. 

- Nem feledkezem meg Ballouról - mondta csöndesen a detektív. 
- Nem is szabad. Ott őgyelgett a parton, aztán fölment a szalonba cigarettáért, és 

állítólag ott is maradt. De hagyjuk most Ballout, és nézzük Alan Jaynest. Roppant izgatott 
volt az este. Mit tudunk erről az emberről? őt is, csakúgy, mint Ballout, szenvedélyes, 
féltékeny természetűnek tartom. Megpillantotta a virágot az imádott asszony vállán, azt a 
virágot, amit összetiporva találtunk. Ki tudja, hiszen könnyen meglehet, hogy a tegnapi 
bűntettnek semmi köze Denny Mayo megöléséhez... ezt már ön is mondta. Talán őrült 
féltékenységből követték el. 

- Talán. Most menjünk tovább. Ott van Martino. 
- Igen, Martino! - A jós szép arca elsötétült. - Nem tagadom, csöppet sem bánnám, ha 

rá hárulna a gyanú... nagyon sok borsot tört már az orrom alá. 
- Miféle embernek ismeri? 



- Esze van elég, és bizonyos brutális erő is van az egyéniségében: erőszakos és amellett 
tehetséges, ő nem volt Hollywoodban, amikor Mayót megölték, de ennek talán nincs 
jelentősége. Martinónak mindig sok nőügye volt... ki tudja, milyen viszony fűzte Shelah 
Fane-hez? Az a selyemkendő a zsebében nagyon gyanús. Persze tagadja, hogy az övé. De 
ki ne tagadná az ő helyében? Ha más dugta oda, elég nagy és fölösleges kockázatot vállalt. 
Miért nem hajította a bokrok közé? Ezért tartom valószínűnek, hogy a zsebkendő 
Martinóé. Nem sejtette, hogy üvegszilánkok maradhatnak benne, azért csavarta bele az 
órát... - A jós elhallgatott. - Hacsak nincs bizonyítéka arra, hogy a zsebkendő másé - tette 
hozzá óvatosan.  

Chan félig lehunyt szempillák alól nézte. 
- Bizonyíték? Olyan kevés bizonyíték van a kezünkben - legyintett lemondóan. - De 

folytassa, kérem, ezt a logikus és világos okfejtést, jólesik hallgatnom... Huntley van Horn 
volna soron. 

- Van talán valami különösebb gyanúok van Horn ellen? -kérdezte Tarneverro élénk 
érdeklődéssel. 

- Neki sincs alibije, sőt bizonyos, hogy a kritikus időpontban ott volt a helyszínen. - 
Chan jobbnak látta, hogy ne mondjon el mindent, amit tud. - Egyéb fontosabb okom nincs, 
de érdekel a véleménye róla is. 

- Én van Hornról nemigen gondolkodtam - tűnődött Tarneverro. - Különös ember, 
kicsit kesernyés, megrögzött agglegény, kétségbe ejti a nőket. Soha semmiféle botrányba 
nem keveredett, ami ritka eset Hollywoodban. Mindig csodáltam az óvatosságát. Nekem 
sose volt jó barátom. Intelligens, kitűnő ízlése van, kicsit elbizakodott... de hát ez igazán 
nem csoda, ha valakit annyira elkényeztetnek. - Gondolkodott egy percig. - Nem, inspektor 
úr -mondta határozottan -, még ha ellene szólnának is a külső körülmények, nem hiszem, 
hogy Huntley van Hornt komolyan gyanúsítani lehessen. 

Charlie fölkelt és az órájára nézett. 
- Köszönöm ezt a kis beszélgetést. Most ki kell sietnem Shelah Fane villájába. Nem tart 

velem? 
- Sajnálom - felelte Tarneverro -, de most nem tehetem. Remélem, közli velem, ha 

valami új nyomra akad. Nemcsak kíváncsiságból kérem. Ha igazán számot tart 
közreműködésemre, akkor ugye tudnom kell, hogy mit csinál. 

- Okvetlenül érintkezünk időről időre - biztosította Chan. 
A hotel ajtajában a fiatal kínai kantoni nyelven szólította meg Tarneverrót, de a jós 

értetlenül bámult rá. 
- Mit mond? - kérdezte Charlie-tól. 
- Az egészsége iránt érdeklődik teljes tisztelettel - tolmácsolta Chan. 
- Köszönöm, Sam, nagyon jól vagyok - felelte barátságosan Tarneverro, és Sam széles 

arcán mintha megütközés látszott volna. 
- Hát ennyiben maradunk, inspektor úr - folytatta a jós. - Azonnal hívjon fel, ha történik 

valami. Majd szimatolgatok én magam is, és megteszem, ami tőlem telik. 
- Roppant kedves öntől - bókolt Chan, és beült a kocsijába.  
 
Shelah Fane villáját most csend és béke vette körül. Az óriási banánfa árnyéka védte a 

növényzetet a nap égető sugaraitól. Jessop nyitott ajtót, udvariasan, mint mindig. 
- Miss Julie és Mr. Bradshaw itt vannak a közelben a parton, uram - jelentette Jessop -

, és egy rendőrtiszt, Mr. Hettick, ha jól értettem, a pavilonban foglalatoskodik. 
- Igen, igen, az ujjlenyomat-szakértőnk: azonnal átmegyek. 



A mezőn szembe találkozott a fiatalokkal, akik melegen üdvözölték. 
- Nagyon sajnálom, de már megint itt vagyok - mentegetőzött. - Valóságos pestis, ugye? 

De a kötelesség göröngyös útjáról nem szabad letérni. 
- Ön sosincs terhünkre, Mr. Chan - felelte kedvesen a lány. - Már vártuk is. 
Ahogy a pavilonhoz értek, Hettick már jött kifelé. Chan udvariasan üdvözölte. 
- Jó reggelt, Mr. Hettick. Eredményesen töltötte itt az időt? 
- Nem mondhatnám. Van egy egész rakás ujjlenyomat, de majdnem mind a megölt 

asszonyé. A többit megmutathatom, jöjjön csak be. 
- Egy pillanat! - vágott közbe Charlie. - Még körülnézek idekinn egy kicsit. 
Bradshaw kíséretében a bokrok között szemlélődött, amelyek a pavilont körülvették. A 

partra nyíló ablak alatt, ott, ahol Smith állt az előző este, elidőzött egy kicsit. Sok lábnyom 
volt most már ott, és a csavargóét csak üggyel-bajjal lehetett megkülönböztetni a többitől. 
Charlie lehajolt, és gondosan megvizsgálta a homokot. Egyszerre örömmel kiáltott fel: 

- Ez már igen! Fontos lelet... 
Bradshaw odasietett, és egy szivarvéget látott Charlie tenyerében: cigaretta vastagságú 

szivar maradékát. 
- Bele volt taposva a homokba - mutatta Charlie. - Sose hittem volna, hogy ezt itt 

találom. 
- Ejnye... egyetlen embernél láttam csak ilyen szivart Honoluluban - mondta a fiú -, 

mégpedig tegnap este. 
- Úgy van - a detektív szeme csillogott -, én is csak egyetlenegynél!... Könnyelmű ember! 

Magamhoz se tudok térni a csodálkozástól. Mikor állt Alan Jaynes itt, az ablak alatt? Mikor 
és miért? 

XV. FEJEZET 

Charlie üres borítékot vett ki a zsebéből, és gondosan beletette a leletet. Aztán bementek 
a pavilonba, ahol Hettick tétlenül ült az öltözőasztalkánál, mesterségének rekvizítumai 
mind előtte voltak. Chan leült és körülnézett a szobában, a tragédia színhelyén. Most 
nyugodt és derűs volt az arca, mintha csak minden problémától mentesen várná a 
villásreggeli idejét. A magas ablakon át figyelte a gőzöst, amely lassan közeledett a kikötő 
felé. 

- Szóval nem volt szerencséje, Mr. Hettick? 
- Nem bizony! Minden tele van ujjlenyomatokkal, de azok, mondom, az asszonyéi. Az ő 

ujjlenyomatát már fölvettem a halottasházban... 
- Köszönöm - mondta Chan. Ismét körülnézett a szobában. A faburkolaton, ajtón, 

ablakon friss fehér festés látszott. Hirtelen fölkelt, és a partra nyíló kis ablakhoz lépett. - 
Ezt az ablakdeszkát is megvizsgálta? - kérdezte. 

- Nem, még nem. Gondoltam ugyan rá, de aztán valahogy kiment a fejemből. 
Hettick odament. Teleszórta fekete porral, aztán hajszálecsettel megtisztította a 

kérdéses felületet. Charlie és a fiú szorosan mellette álltak. 
- Á! - kiáltott fel Chan.  
Az ablakdeszka sima fehér felületén világosan kirajzolódott néhány ujj, köztük egy 

hüvelykujj lenyomata. 
- Na, ez már csak nem Shelah Fane ujjától származik? -kérdezte Charlie. 
- Nem - mondta Hettick. - Ez férfikéz nyoma.  
Chan mélyen elgondolkozott. 
- Mégpedig friss nyom... kezdünk haladni... Férfikéz. Egy férfi kinyitotta az ablakot, 



feltámaszkodott, és beugrott a szobába... Igen. Mozdulunk, megyünk előre. - Hallgatott 
egy percig. - De ki volt az a férfi? 

Megérintette zsebében a borítékot, a szivarvéget. Hirtelen elhatározással megfordult. 
- Egy bizonyos - mondta magában -: azonnal meg kell szerezni Alan Jaynes 

hüvelykujjának a lenyomatát. - Jimmy Bradshawra mosolygott és hangosan folytatta: - „A 
rendőrség nyomon van, és rövidesen letartóztatásra van kilátás”... De ha ebből egy árva 
szót is elárul, visszatérek a zsebkendőügyre, és lakat alá tétetem magát! 

- Nem teszem, Charlie, dehogy teszem! - fogadkozott a fiú. - És most mit fog csinálni? 
- Erről majd később - vágta el Chan a szót -, sokkal később... Mr. Hettick, arra kérem, 

hogy várjon itt, amíg visszatérek. Szükség van az ön éles szemére. Nekem a Grand Hotelbe 
kell látogatnom. 

Jimmyvel együtt ment ki a pavilonból. Bradshaw hamarosan megtalálta Julie-t és 
melléje telepedett. 

- Elment már? - kérdezte a lány türelmetlenül. 
- Csak rövid időre - felelte Jimmy. - Előbb itt lesz, mint kívánjuk. - A bájos lányarcon 

mintha rémület futott volna át. Jimmy nem értette, mi az. - Nagyon fontos dolgot fedezett 
ám fel Charlie a pavilonablak alatt - újságolta. 

- M...mit? 
- Nem nézné jó szemmel, ha kikottyantanám - rázta a fejét Jimmy. Most még titok... 

Mondja csak, mi a véleménye Alan Jaynesről? Nem nagyon ismeri, ugye? 
- Tegnap reggel láttam először. Shelah Tahitiban találkozott vele, és azt hiszem, nagyon 

szerette. De hiszen Shelah annyi embert szeretett! Még... engem is. - Julie hirtelen 
félrefordult és sírva fakadt. 

Bradshaw a lány remegő vállára tette a kezét. 
- Julie, drága... ne sírjon - könyörgött -, igazán ne! Összezavarja minden gondolatomat, 

és akkor nem tudom megírni a mai cikkemet... 
- De mikor oly szerencsétlen vagyok! - zokogott a lány. - Ó, dehogyis vagyok én boldog... 

nem is lehetek soha! 
- Őrület... Olyan ragyogó széppé varázsolom magának a világot való igazában, mint 

amilyennek ezt a várost az Idegenforgalmi reklámszövegében hirdetem. Ha egy pár 
leszünk... 

Julie eltolta magától. 
- Sohase leszünk egy pár - kesergett. - Olyan borzasztó ez! Én rémes nő vagyok... maga 

nem is sejti, hogy milyen rémes! Gyűlölni fog, ha megismer. 
- Na ne mondja! - vigasztalta a fiú. - Nézzen rám, kis Julie... - Odahajolt hozzá, és 

hirtelen megcsókolta. 
- Ne, ne! - védekezett a lány. 
- Ez most kötelességem! - mondta Jimmy komoly képpel. -Miután a világgá kürtöltem, 

hogy ez a sziget a regények hazája, gondoskodnom kell róla, hogy itt regény szövődjön, 
legyen romantika és szerelem... még ha magam csinálom is! 

 
Charlie Chan közben a Grand Hotel előcsarnokába ért, és rögtön a portáspulthoz ment. 
- Már megint itt vagyok - mondta. - Volna olyan szíves megmondani Mr. Alan Jaynes 

szobájának a számát? 
A portás mosolyogva adta meg a számot, és a házi telefonra mutatott. Charlie örömmel 

hallotta meg a gyémántkirály hangját, aki azonnal fölvette a kagylót. Udvariasan megkérte 
a dél-afrikait, hogy fáradjon le egy percre, és Jaynes megígérte, hogy azonnal lejön. 



Charlie nála szokatlan tempóban ment ki a kerthelyiségbe, és odahívta a kis maláj 
gyereket, aki egyedül dolgozgatott. 

- Parancsára, uram. 
- Majd veled megyek. 
A gyerek csodálkozott, de megszokta, hogy nem illik okoskodnia. 
Charlie követte a fiút a büfébe. Fehér kötényes ember működött ott, annak 

megmagyarázta a dolgot. 
- Chan felügyelő vagyok. Két pohár narancsszörpöt rendeltem, lesz szíves ideadni a 

poharakat. 
A büfés olyan fáradt volt, hogy még meglepődni sem volt kedve. Nem honolului 

születésű lévén gyakran mondogatta a feleségének, hogy nem bírja ezt a klímát. Előadta a 
poharakat, és Charlie, makulátlanul tiszta zsebkendőt húzva ki a zsebéből, gondosan 
fényesíteni kezdte őket. 

Látnivaló volt, hogy csak a poharak külső fele érdekli a detektívet. Amikor a külsejük 
tükörsima volt, gondosan rátette a poharakat a tálcára, amit a fiú hozott, és fél dollárt 
adott a legénynek. 

- Nagyon lekötelezne - szólt -, ha úgy töltené az italt, hogy nem érinti meg a poharakat. 
Ez neked is szól, kisfiam, érted? - mondta a gyereknek. - A poharakat nem szabad 
megérinteni, úgy tedd az asztalra, tálcástul, ahogy átveszed. Máskülönben, ha itt lesz a 
borravaló ideje, elnézek a fejed fölött. 

Amikor visszatért a kerthelyiségbe, a gyémántkirály már várta.  
- Á, Mr. Jaynes... örülök, hogy látom. Remélem, jól aludt? 
- Nem - felelte Jaynes kedvetlenül -, egyáltalán nem aludtam, de ez mellékes. 
- Igazán sajnálom. Pedig Waikiki híres arról, hogy itt jól alszanak az emberek, és az ilyen 

régi helybeli lakónak, mint én, rosszul esik, ha szigetünk nem felel meg a hírének. Üljünk 
le talán, Mr. Jaynes. 

- Mit kíván tőlem, felügyelő úr? - kérdezte a gyémántkirály, és megkínálta Charlie-t 
furcsa kis fekete szivarjával. - Nem tetszik? - Ő maga rágyújtott. - Hát halad a nyomozás? 

- Van elég nehézség - ismerte be Charlie. - Akik tudnak valamit, azok nem beszélnek, 
akik pedig beszélnek, nem tudnak semmit. Most, a legutolsó órában, mégis mintha 
világosság lobbant volna fel előttem. - A kis maláj gyerek megérkezett a tálcával és a 
poharakkal, és letette eléjük a kis asztalra. - Mostanában narancslédiétát tartok, Mr. 
Jaynes - magyarázta Charlie. - Éppen ebben az órában szoktam inni mindennap. Nem 
haragszik, hogy rendeltem egy pohárral az ön számára is? 

A gyémántkirálynak ugyan semmi kedve sem volt ebben a percben édeset inni, de jól 
tudta, milyen érzékenyek a kínai emberek, és nem akarta megharagítani Charlie-t. 
Udvariasan nyúlt az egyik pohár után. 

Charlie mosolygó arccal vette föl a másik poharat. 
- De hogy a tárgyra térjünk - mondta -, van még néhány kérdésem az elmúlt éjszakára 

vonatkozólag. Ön abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy nincs komoly alibije. Ha jól 
értettem tegnap, abban az időben, amikor a gyilkosság történt, ön a parton sétálgatott. 

- Úgy van. 
- Meddig mehetett fel a parton? 
- A Moana Szállóig. Ott ültem a banánfa alatt, és azon töprengtem, hogy mitévő legyek. 
- Szóval... bocsássa meg a zaklatást... nem sétált vissza azonnal a művésznő házáig? 
- Most mondom - felelte Jaynes -, hogy csak a Moana Hotelig jutottam. 
- És senki nem látta önt a Moanánál, a banánfa alatt? 



- Aligha, mert sötétben ültem. 
- Volt ön valaha a pavilonban, ahol Shelah Fane-t elérte végzete? 
- Nem. Nem is láttam soha azt a helyet. 
- Még a közelében sem járt? Például az ablak alatt? 
- Nem. 
Most Jaynes minden biztatás nélkül újra a pohár után nyúlt, és fenékig kiitta. Aztán 

hirtelen a detektívre nézett. 
- Miért kérdezi ezt tőlem? 
- Szeretném szűkebb mederbe terelni a nyomozást - mosolygott Charlie kitérően. - Nos, 

egyelőre köszönöm, több kérdésem most nincs is. Mikor indul a következő hajó Amerika 
felé? 

- Holnap kilenckor. És remélem... 
- Rajtam nem fog múlni - mondta Chan szeretetre méltó mosollyal, és bal keze 

megérintett a zsebében egy bizonyos borítékot. - Viszontlátásra, uram. 
A gyémántkirály a teraszon át a tenger felé tartott, és Chan még utána nézett. Aztán 

lement a hallba, ahol az egyik szállodai alkalmazottal találkozott. 
- Ezt itt szeretném magammal vinni - mondta, fölmutatva a zsebkendőjébe takart 

poharat. - Mibe kerül? 
- Rendben van, csak vigye el. Mit akar vele, Mr. Chan? A mi ártatlan vendégeink 

ujjlenyomatait gyűjti? 
- Éles eszű ember! - csettintett a detektív. - Az a kérdés, hogy csakugyan olyan 

ártatlanok-e! Mindenesetre köszönöm. 
Elgondolkodva hajtott vissza Shelah Fane villájához. 
- Most rögtön elválik: azonosak-e ezek az ujjnyomok a poháron azokkal, amelyeket a 

pavilon ablakdeszkáján találtak? Mert ha igen, akkor közeledik az út vége. 
Charlie átadta a szakértőnek drága terhét, amely még mindig narancslétől volt illatos. 

Hettick azonnal munkához látott, és odaállt az ablak elé, egyik kezében a pohárral, 
másikban a nagyítóüveggel. Chan feszülten várta az eredményt. 

Hettick a fejét rázta. 
- Szó sincs róla - jelentette ki -, ezúttal hamis nyomon jár, felügyelő úr. 
Chan csalódottan leült. Szóval nem Alan Jaynes ugrott be az ablakon át a szobába. Pedig 

mindeddig annyira egybevágott minden. 
- Hamis nyomon?... Hm! - dohogott magában. - Nos, ki ne járna néha hamis nyomon. 

Hol van az a felsőbbrendű ember, aki sohasem tévedett? Hamis nyomon? - Chan mély 
gondolkodásba merült. - Jaynes ott volt az ablak alatt: a szivarvég, amelyet nyilván ott 
ejtett el, kétségtelenül bizonyítja. De nem ő nyitotta ki az ablakot, és nem ő mászott be a 
szobába, nem az ő ujjának a nyoma maradt a fehér deszkán, hanem másé. Kié? Ki más 
lehetett? 

Charlie egyszerre akkorát ütött a homlokára, hogy csak úgy csattant. 
Hettickhez fordult: 
- Mi lett csavargó barátunk ujjlenyomatával, amit a kapitányságon vettünk fel tegnap 

este? 
- Itt van nálam - felelte Hettick, és kivette táskájából az üveglapot. - Azt gondolja, hogy... 
- Azt gondolom, igen... egy kicsit későn ugyan, de azért mégis gondolkodom. 
Elvette az üveglapot, és az ablakhoz sietett. 
- Jöjjön ide gyorsan!... A nagyítóját! Nézzen ide. Nos, mi a véleménye? 
- Azonosak - jelentette ki Hettick határozottan.  



Diadal villant fel Charlie apró szemében. 
- Végre befutunk valahová! - kiáltott. - Smith, a csavargó volt a szobában tegnap este... 

Hát mindig hamis nyomon járok én, vagy vannak világos pillanataim? 

XVI. FEJEZET 

Chan arcáról most eltűnt a szokott közömbösség, úgy járkált fel és alá, mint akit belső 
tűz hevít. 

- Smith, a honolului part csavargója... egy emberi roncs, amit a sors ragyogó szigetünkre 
sodort! Hogy sürgött-forgott tegnap e körül a ház körül! Nagy nap lehetett ez az ő életében. 

Hettick összeszedte a szerszámait. 
- Nos, azt hiszem, én most már visszamehetek a kapitányságra. Összehordtam itt egy 

kis matériát, hát most csak dolgozzák fel a lehető legjobban. 
- Csakugyan, roppant ügyes detektív maga - vigyorgott Chan. - Hát csak menjen vissza 

a kapitányságra, később majd bemegyek én is. Addig pedig legyen szabad tisztelettel 
javasolnom, hogy küldjenek azonnal Smith után. Mondja meg a főnöknek, hogy a 
csavargót haladéktalanul el kell fogni. 

Hettick megígérte, hogy híven átadja az üzenetet, és elment. Charlie is követte 
csakhamar. 

Amikor a villához ért és el akart menni mellette. Jessop hirtelen kinyitotta a veranda 
ajtaját. 

- Biztos úr! - szólt utána. - Szabad még kérnem egy rövid percre? 
Charlie-t meglepte a komornyik komoly arckifejezése, úgyhogy némán igent intett és 

fölment vele a villába. Jessop kis fogadószobába vezette a detektívet, és előrement, ami 
nyilvánvaló jele volt izgatott lelkiállapotának. 

- Oh, ezer bocsánat, uram - mondta. - Hadd tegyem be az ajtót, hogy zavartalanul 
beszélgethessünk. 

- Nincs éppen nagyon sok időm - figyelmeztette a detektív, akit megleptek a nagy 
előkészületek. 

- Tegnap este éppen a hallban volt dolgom, amikor Miss Julie-t a smaragdgyűrűről 
tetszett kérdezni - mondta Jessop -, és véletlenül hallottam, amikor a titkárnő azt mondta 
a biztos úrnak, hogy Miss Fane mindjárt reggel odaadta neki a gyűrűt, és hogy ő... már 
mint Miss Julie attól kezdve a fiókjában őrizte egészen addig, amíg a biztos úr ott meg nem 
találta. 

- Miss Julie csakugyan így mondta. 
- Hát én éppen ezt nem értem, uram. Nem tudom, hogyan tehette ezt a vallomást - 

mondta Jessop. - Én csak egyet tudok: este hét óra tájban Miss Fane behívott a szobába, 
és rám bízta azt a levelet, amit Tarneverro úrnak kellett volna átadnom, mihelyt 
megérkezik, és akkor tisztán láttam a smaragdgyűrűt a jobb kezén, amelyikkel a levelet 
átadta. A smaragd ott ragyogott az ujján, biztos úr, kész vagyok meg is esküdni rá, ha kell. 

Chan nem szólt mindjárt... Julie O'Neillre gondolt, aki olyan ifjú és olyan ártatlan szeme 
van. 

- Köszönöm, Jessop - mondta végre -, elég fontos dolog, amit itt mond nekem. 
Jessop izgett-mozgott. 
- Hálás volnék, uram - bökte ki tétován -, ha a nevemet nem kellene belekeverni... 
- Nem egészen bizonyos, hogy ez lehetséges - rázta a fejét Charlie. 
Jessop sóhajtott egyet. 
- Hát ahogy gondolni tetszik, biztos úr. 



A hallba mentek, és Anna, a komorna éppen jött le a lépcsőn. A komornyik eltűnt a 
konyha felé, Charlie pedig megvárta Annát a lépcső alatt. 

- Jó reggelt! - köszöntötte barátságosan. - Szabad egy szóra? 
- Tessék. 
Bementek a szalonba. 
- Emlékszik arra, amit Miss Julie tegnap a smaragdgyűrűről mondott? 
- Hogyne, uram. 
- Hogy Miss Fane adta neki még reggel, és azóta nála volt. Van ehhez valami 

hozzáfűznivalója? 
- Nem értem, felügyelő úr... 
- Nem látta a nap folyamán Miss Fane ujján azt a gyűrűt? Például akkor, amikor a tűért 

jött, hogy a virágot feltűzze. 
- Ha láttam is, nem vettem észre, felügyelő úr. 
- Szokott látni dolgokat anélkül, hogy észrevegye őket? 
- Megesik éppen... amit az ember megszokott, arra nemigen ügyel. Lehet, hogy rajta 

volt a gyűrű, lehet, hogy nem... én bizony meg nem mondhatnám. 
Chan biccentett. 
- Köszönöm, csak ezt akartam tudni. 
Az üvegajtón át a verandára ment. Nem volt ínyére az a feladat, amellyel most végeznie 

kellett, de sok hasonló feladattal állt már szemben, és máskor se riadt vissza tőlük. Kiment, 
megkereste a parton Bradshawt és a lányt. 

- Miss Julie - kezdte. 
A lány felnézett rá, és elsápadt, ahogy a detektív komoly arcát megpillantotta. 
- Igen, Mr. Chan? 
- Miss Julie, maga azt mondta nekem, hogy Miss Fane tegnap reggel, mindjárt 

megérkezése után adta át magának a smaragdgyűrűt. Miért mondta ezt? 
- Mert így volt! - felelte Julie bátran. 
- Hogy lehet akkor, hogy este hét órakor még látta valaki Miss Fane ujján? 
- Ki mondja ezt? 
- Nem mindegy az? 
- Egyáltalán nem mindegy - rázta a fejét a lány. - Ki mondja, hogy látta? 
- Azt hiszem, megbízható embertől tudom. 
- Ön nem tudhatja, hogy mennyire megbízható, Mr. Chan... Miss Dickson nem 

mondhatta, mert ő még nem kelt fel. Csak a cselédek közül mondhatta valaki... Jessop 
talán? Jessop mondta, Mr. Chan? 

- Az mellékes! - legyintett a detektív. 
- Biztosítom, hogy egy csöppet sem mellékes, mert látja: nem vagyok éppen valami 

jóban Jessoppal... régi harag van köztünk, legalábbis az ő részéről. 
- Nem magyarázná meg ezt bővebben? 
- Dehogynem! Említettem önnek már tegnap is, hogy Miss Fane-t nemegyszer 

meglopták a cselédei. Eleinte, amikor a titkárnője lettem, egy darabig szemet hunytam 
efölött, mert nem szeretek árulkodni. És Miss Fane olyan sokat keresett, hogy jutott is, 
maradt is. De egy évvel ezelőtt Shelah pénzügyi helyzete erősen romlani kezdett. Attól 
fogva szigorúbban vettem a dolgot, és rájöttem, hogy Jessop szemérmetlen 
megállapodásokat kötött a boltosokkal... minden számlát gyalázatosan földagasztottak, és 
Jessop részesedett a többletből. 

Miss Fane-nek nem szóltam semmit - folytatta Julie -, mert tudtam, hogy abból úgysem 



lenne egyéb, mint hirtelen vihar, könnyek, szemrehányások, és... nagy megbocsátás. Hisz 
olyan nagylelkű és elnéző volt mindig! Ezért inkább Jessopot vettem elő, megmondtam 
neki, hogy jól tudom, miket csinál, és ennek véget kell vetni. Nagyon megbotránkozott. 
Azzal védekezett, hogy mindenki ezt teszi Hollywoodban. Valahogy ősi jogának tekintette 
ezt a sápot. De amikor megfenyegettem, hogy elmondom Miss Fane-nek, akkor meglapult, 
és megfogadta, hogy abbahagyja. Abba is hagyta, amennyire tudom, de ettől kezdve 
mindig roppant kimért volt velem szemben, és sohasem bocsátotta meg nekem, hogy a 
körmére koppintottam... Látja, felügyelő úr, ezért kérdeztem, hogy Jessoptól hallotta-e azt 
a hazugságot a gyűrűről. 

- És milyen viszonyban van kegyed Annával? 
- A legbarátságosabb viszonyban - felelte Julie. - Szorgalmas, gondos nő, aki félreteszi 

a pénzt és jó papírokba fekteti. És ő tisztességesen keresi a pénzét, az bizonyos - tette hozzá 
Julie bágyadt mosollyal -, mert nem is volt soha módja másra: az ő kezén nem ment át 
számla. 

Chan a lány felhevült arcát nézte. 
- Szóval ön kitart amellett, hogy Miss Fane tegnap reggel adta önnek a gyűrűt? - 

kérdezte. 
- Természetesen, mert ez az igazság, Mr. Chan.  
Charlie meghajolt. 
- Nem tehetek egyebet: hinnem kell a szavának, Miss Julie. Nagyon is könnyen 

lehetséges, hogy aki mást állított, rosszindulatból tette... magam is gondoltam erre. Miss 
Julie, mondtam magamban, sokkal finomabb, sokkal nemesebb lélek, semhogy 
csalafintaságokra vetemedjék. Ahogy látja, Jimmy, egészen egyformán vélekedünk... 

- Ez becsületére válik - mosolygott Bradshaw. 
- Mindkettőnknek becsületére válik - javította ki Chan. - De nem időzöm itt tovább, 

mint zavaró folt a szép képen. Minden jót kívánok... a viszontlátásra! 
Gondolataiba mélyedt, és kis autóján a város felé robogott a forró déli napon. 
A Grand Hotel felé közeledőben ismét Huntley van Hornon járt az esze. Nem akart 

megint a főbejáraton bemenni, inkább előbb megállította a kocsit, és hátulról került a 
pálmakert felé. Egész csoport idegen tülekedett a legmagasabb kókuszpálma körül, és 
Charlie, ahogy feltekintett, a parton otthonos gyerkőcök egyikét látta, amint piros 
úszóruhájában, majomügyességgel mászott föl a fára. Megállt egy percre és megcsodálta a 
fiú bámulatos fürgeségét. 

- Nagyszerű kölyök, igaz, felügyelő úr? - kérdezte valaki a háta mögött. 
Megfordult és van Horn mosolygós szürke szemébe nézett. Sok fiatal hölgy csodáló 

pillantása tapadt a színészre... talán nem is annyira a fán kúszó gyerek, hanem az ő 
kedvéért ácsorogtak ott. 

- Á, Mr. van Horn! Ez igazán szerencsés találkozás, éppen önhöz jöttem. 
- Csakugyan? - A színész fölnézett a fára. - Na, a kis legény, úgy látom, úgyis fölmászott, 

ameddig tud... gyerünk hát a verandára, és parancsoljon velem. 
Odafönt egy csöndes szögletbe vonultak félre. A gyerek közben leszállt a pálmafáról, és 

csodálóinak körében diadalmasan élvezte a sikert. Chan messziről figyelte. 
- Néha elővesz az irigység, ha ezeket a karcsú kölyköket látom - mondta. - Micsoda 

boldogság ilyen gondtalanul élni, senki se zavarja, semmi se aggasztja őket! Hát nem a 
paradicsom ez? Minden követelésük az élettel szemben a kis úszóruha... a többi az ölükbe 
potyog! 

Van Horn nevetett. 



- Hát önt mi aggasztja, felügyelő úr? 
Charlie szembefordult a színésszel. Nyíltan akart beszélni vele. 
- Sok minden - mondta. - Egyebek közt... ön miatt is aggódom. 
- Nagyon kedves öntől - bókolt a színész zavartalan nyugalommal. - Es ugyan miért? 
- Azért, uram, mert ön ebben a gyilkossági ügyben teljesen védtelen. Nemcsak hogy 

alibije nincs, de mindazok közül, akik szóba jöhetnek, a kritikus időpontban ön volt 
legközelebb a gyilkosság helyéhez. Ön ott járt akkor a ház előtt, Mr. van Horn!  

Van Horn elmosolyodott. 
- Fogadja hálás köszönetemet, felügyelő úr. Csakugyan pechem van, úgy látszik, de 

bízom az ön intelligenciájában... hiszen napnál is világosabb, hogy semmi okom sem 
lehetett arra, hogy megöljem a szerencsétlen asszonyt. Alig ismertem azelőtt, csak ennél a 
filmnél kerültünk össze, és az egész utazás alatt, munka közben és azon kívül, zavartalan 
és ártatlan barátságban voltunk. 

- Igen, igen... - Chan fürkészve nézte a színész arcát. - És hasonló jó barátságban volt 
Denny Mayóval is? 

- Mi köze ennek Denny Mayóhoz? 
Akármennyire igyekezett is van Horn, nem bírta leplezni kínos meglepődését. 
- Talán sok köze van hozzá - vélte Charlie. - De mindenesetre ki kell ásnunk a régi 

dolgokat, és ön esetleg segíthet nekem. Újra kérdem: barátságban volt Denny Mayóval? 
- Elég jól ismertem. Nagyon érdekes, vonzó egyéniség volt... vad temperamentumú ír 

ember: sohasem tudta senki előre, hogy mit fog mondani vagy csinálni. Mindenki szerette, 
és a halála nagyon megrendített valamennyiünket. 

- És ki ölte meg? - kérdezte Charlie egyszerűen. 
- Bár tudnám! - rántotta föl a vállát van Horn. - Tegnap este, amikor ön sorra 

kikérdezett mindenkit arról, hogy három éve júniusban Hollywoodban volt-e, 
megértettem, hogy összefüggést keres a két gyilkosság között. Csakugyan volna 
összefüggés? Magam is szeretném tudni. 

- Nyilván ezért sietett ma reggel a könyvtárba, hogy elolvassa az akkori lapokból a 
Denny Mayo-ügyet? - csapott le rá Chan. 

Van Horn mosolygott, de a szája széle idegesen megrándult. 
- Ó, hát már azt is tudja, hogy a könyvtárban voltam? Nos, felügyelő úr, a 

sajtóügynököm megmondhatja önnek, hogy nagy könyvmoly vagyok, semmit se szeretek 
annyira, mint behúzódni valami sarokba, jó könyvvel a kezemben, ami... 

Charlie tiltakozva emelte fel a kezét. 
- Bölcs ember, ha kergetik, nem hajol le a dinnyék között, hogy megkösse cipőfűzőjét. 
- Régi kínai mondás, igaz? Nem is rossz! 
- Mielőtt innen fölkelünk - jelentette ki Chan igen határozottan -, meg fogja nekem 

mondani, Mr. van Horn, hogy mit keresett ma reggel a könyvtárban? 
A színész egy percig maga elé meredt, a homloka elsötétült, aztán gyors elhatározással 

szemébe nézett a detektívnek. 
- Ön megtisztelt a nyíltságával, felügyelő úr, hát én is őszinte leszek... Bár, ha megtudja, 

hogy miért voltam ott, akkor lesz csak igazi dilemmában! - Levélborítékot vett ki a 
zsebéből, amelyen felül a Grand Hotel képe és cégjele volt. - Olvassa el ezt! - mondta, és 
Charlie elé terítette a levelet. 

„Egy jóbarátja figyelmezteti, hogy menjen el azonnal a Városi Könyvtárba, és távolítsa 
el a Los Angeles-i újság megfelelő kötetéből a Denny Mayo ügyről szóló tudósítások azon 
passzusait, amelyek rendkívül kedvezőtlen adatokat tartalmaznak önre vonatkozólag.” 



- Hogy kapta ön ezt? 
- Az ajtóm alatt találtam ma reggel, amikor felébredtem. 
- És azonnal elment a könyvtárba… 
- Mindjárt reggeli után... Hogyne mentem volna?! Sohasem hallottam, hogy akár csak 

meg is említették volna a nevemet ezzel az üggyel kapcsolatban, nem is volt rá ok, hogy 
megemlítsék, de a kíváncsiságom fölébredt. Elmentem és elolvastam minden szót a Los 
Angeles Timesban... ez az egyetlen hollywoodi újság a könyvtárban. Különösképpen... 

- Igen? - sürgette Chan. 
- Úgy volt, ahogy gondoltam. Nyoma sem volt a nevemnek sehol. Alaposan elrontották 

a délelőttömet, felügyelő úr. 
- Azt meghiszem - bólintott Charlie. - Bár az eset nagyon érdekes. És nem is sejti, hogy 

ki írta ezt a figyelmeztetést? 
- Halvány sejtelmem sincs - rázta a fejét van Horn. - Ellenben a célja világos. Valaki rám 

akarta terelni a gyanút. Roppant figyelmes, mondhatom... Az illető kispekulálta, hogy én 
majd odamegyek, aláírom a kérőlapot, ön erre rájön, és akkor meg lesz győződve róla, hogy 
sáros vagyok ebben az ügyben. Ezzel hamis vágányra tereli a nyomozást, és ön céltalan 
erőfeszítésekre pazarolja majd drága idejét. Szerencsére ön azt a szokatlan módot 
választotta, hogy hozzám jött, és közölte velem a gyanúját. Boldog vagyok, hogy ezt tette, 
és még boldogabb, hogy nem téptem el a levelet. 

- Viszont esetleg maga is megírhatta azt a levelet - tapogatózott Chan. 
Van Horn nevetett. 
- Nem! Ilyen ravasz fickó nem vagyok, a levél igazán ott volt az ajtóm alatt, amikor 

fölkeltem. Derítse csak ki, hogy ki írta. Hátha Shelah Fane gyilkosát találja meg akkor. 
- Meglehet - mondta Charlie. - A levelet mindenesetre elviszem. - Felállt. - Jó kis 

beszélgetés volt, Mr. van Horn. Hálásan köszönöm a bizalmát. Mehetek tovább, eggyel 
több égető kis rébusszal a zsebemben. Ha még néhány ilyen akad, akkor igazán 
belezavarodom. Remélem, nem zavartam az ebédelésben. 

- Nem, nem! - tiltakozott a színész. - Sőt hálás vagyok, amiért könnyíthettem a 
lelkemen. Isten önnel. És sok sikert! 

Chan átsietett a pálmakerten és a város felé robogott tovább. Huntley van Hornról 
gondolkodott. Könnyed, kissé fölényes modora volt, ám azért nyílt és megbízható 
embernek tartotta. De vajon bizonyos-e, hogy az? Mi bizonyos egyáltalán ezen a romlott 
világon? A csalás felburjánzik mindenfelé, és tenyészik, mint a gaz! 

De, föltéve, hogy van Horn csakugyan őszinte volt, ki csempészte az ajtaja alá a levelet? 
Az ellenfél fürge és óvatos, sokkal ravaszabb, mint akárki, akivel eddig szemben állt hosszú 
pályafutása alatt. Hány hamis nyomot szórt már az útjába, hogy félrevezesse! Hogyan 
különböztesse meg az igazit a hamistól? 

Valami azt súgta neki, hogy jó volna ebédelni, és Chan nem az az ember volt, aki az ilyen 
sugallatot elnémítja. Mégis, amikor a Városi Könyvtár közelébe ért, még mohóbb vágyat 
érzett, hogy elolvassa a Denny Mayo-ügy krónikáját. Sóhajtva szállt ki a kocsiból. 

A könyvtáros asztalánál nem talált senkit, és jobbra fordult, az olvasóterembe: hátha 
még ott fekszik az a kötet, amelyet van Horn vett ki reggel, hiszen délig nem szoktak rendet 
rakni. Csakugyan ott is volt az asztalon, amelyiknél a színészt ülni látta. Egy-két diák volt 
csak a teremben. Charlie oddasietett a nagy fóliánshoz és kinyitotta. 

Emlékezett a Mayo-tragédia dátumára, és azonnal felütötte a megfelelő napot. A szeme 
tágra nyílt. Nagy, nyolchasábos cím hirdette harsogva: 

MA ÉJJEL A LAKÁSÁN MEGGYILKOLTÁK A HÍRES FILMSZÍNÉSZT! - de alatta űr 



tátongott: a lap felét kitépték! 
Gyorsan továbblapozta az újságot, aztán értetlenül bámult maga elé. A szöveg nagyrészt 

sértetlen volt, de Denny Mayónak minden arcképét kegyetlenül kiszakították a kötetből. 

XVII. FEJEZET 

- Hát így állunk - elmélkedett a detektív. Valaki kétségbeesetten eltökélte, hogy Charlie 
Chan nem fogja meglátni Denny Mayo ábrázatát. A képaláírások jobbára megmaradtak: 
„Denny Mayo, amikor először jött Hollywoodba”, aztán „Denny Mayo az Ismeretlen bűn 
első felvonásában”... De az arckép nem volt sehol. 

Ki tette ezt? Huntley van Horn? Talán. Bár valószínűtlen, hogy olyan vágású ember, 
mint van Horn, az önvédelemnek... ha nagyon rászorul... ilyen nyers, kezdetleges és 
nyomban kideríthető módjára vetemedjék! Hogy elmenjen a könyvtárba, kikérje a kötetet, 
aláírja a nevét, aztán megcsonkítsa a lapokat! Nem, ez elképzelhetetlen. Hiszen ez 
huszonnégy óráig sem maradhatott titokban! 

Charlie sóhajtva merült bele a szövegbe, amely a kitépett képeket körülvette. 
A szerencsétlen színész az angol színpadról érkezett Hollywoodba, és azonnal nagy 

sikert aratott. Los Angelesben valahol messze kint, egy kertvárosban állt a villája, 
amelyben egyetlen inassal lakott. A gyilkosság estéjén az inas, miután elvégezte a dolgát, 
nyolc óra tájban elment hazulról, és akkor Mayót még a legkitűnőbb hangulatban látta. 
Éjfélkor, amikor visszatért, a konyhaajtón ment be. Mivel világosság volt az úriszobában, 
bekopogott, hogy nincs-e szüksége a gazdájának valamire. Választ nem kapott, s akkor 
bement. A színész a padlón feküdt: már jó ideje vége volt! Egészen közelről saját 
revolverével lőtték agyon. A pisztoly mellette feküdt a földön. Ujjlenyomat nem volt rajta, 
sem az övé, sem másé. Senkit sem láttak bemenni a villába vagy kijönni onnan. 

Másnap reggel - Charlie haragosan összevont szemöldökkel olvasta ezt - a rendőrség 
eltűrte, hogy a nagyközönség ellepje a házat. Színészek, színésznők, rendezők, 
filmgyárosok, az áldozat barátai hemzsegtek a lakásban, és ha volt még ott valami fontos 
nyom, menthetetlenül elpusztították. Annyi bizonyos, hogy eredményre vezető nyomot 
egyáltalán nem találtak. 

Mayo múltjáról nem sokat lehetett tudni. Messziről jött, és családjának egyetlen tagja 
sem jelentkezett a nyomozás során. Azt beszélték, hogy Angliában felesége maradt, de 
azzal már évek óta nem érintkezett. Sohasem beszélt róla a barátainak, talán el is váltak. 
Hollywoodban is meglehetősen elzárkózott a nyilvánosság elől. Az asszonyok szerették, de 
ha Mayo viszonozta is egyiknek-másiknak az érzelmeit, az kettőjük titka maradt. 

Lehet, hogy meggyűlölte valamelyik. 
Charhe továbblapozott, és egyszer csak megakadt a szeme egy néven... Egy 

filmdrámában Rita Montaine volt Mayo partnere. Miss Montaine-ről megjegyezte a cikk, 
hogy Wilkie Ballou előkelő honolului polgárnak a jegyese. Egy meg nem nevezett tanú azt 
vallotta, hogy a régi famíliából származó hawaii ültetvényes és Denny Mayo között heves 
szóváltást hallott. Valami kirándulásról volt szó, amelyre Mayo meginvitálta Miss 
Montaine-t. De azt nem hallotta a tanú, hogy Ballou megfenyegette volna a színészt. 

Ballou-t is kihallgatták. Az alibije megtámadhatatlan volt, Miss Montaine meg is 
esküdött rá. A gyilkosság éjszakáján a színésznő este hat órától egészen éjfélig együtt volt 
Ballou-val. Autóztak a földbirtokos kocsiján, és táncoltak egy turistaházban, sok 
mérföldnyire a bűntett színhelyétől. Rita Montaine elismerte, menyasszonya, és hogy 
nemsokára férjhez megy hozzá. 

- Hogy is állunk ezzel az alibivel? - elmélkedett Gharlie. - Rita, aki megesküdött rá, 



jegyese volt a gyanúsítottnak. Vajon nem telt-e ki tőle esetleg hamis eskü is? 
Chan fogta a súlyos kötetet, és visszament vele a nagyterembe. Letette a kellemes 

külsejű kisasszony elé, aki a könyvtárospult mögött állt. Szó nélkül kinyitotta a kötetet, és 
a megcsonkított lapokra mutatott. 

Ha az lett volna a célja, hogy bosszantsa a kisasszonyt, jobb módot nem is találhatott 
volna rá. Mert a miss szent megbotránkozással kiáltott föl: 

- Hát ezt ki tette, Mr. Chan?  
Charlie elmosolyodott. 
- Köszönöm, hogy ennyi bizalommal van a képességeim iránt, de bizony nem tudom. 
- Van Horn, a színész vette ki a kötetet - háborgott a miss. - De ilyet!... Hiszen ezt a 

törvény tiltja, uram! Azonnal le kell tartóztatni. 
Chan vállat vont. 
- Van Horn otthagyta a kötetet az asztalon, ott feküdt kora délelőtt óta egészen 

mostanáig. Mi bizonyítékunk van arra, hogy ő csonkította meg? Én ismerem őt, és nem 
tartom olyan ostobának... 

- De... de hát... - dadogott a miss. 
- Ha megengedi, telefonálok neki. Talán adhat valami fölvilágosítást. 
Channak megint szerencséje volt: van Horn a hotelben időzött. A kertben pihent és 

olvasgatott, a pincér odahívta a telefonhoz. A detektív elmondta, hogy milyen állapotban 
találta az újságot. 

- Nahát! És mivel magyarázza ezt? - kérdezte van Horn. 
- Az a baj, hogy nincs rá magyarázatom - felelte Charlie. -A kötet ép volt, amikor ön 

látta? 
- Tökéletesen ép. Amikor fél tíz tájban eljöttem onnan, semmi baja sem volt. 
- Látott talán valakit a közelben? 
- Egy lélek sem volt ott. De tudja, felügyelő úr, ez aztán egészen más fényt vet a reggeli 

riasztó levélre. Az én ismeretlen jóbarátomnak, úgy látszik, nem is az volt a fő célja, hogy 
engem belekeverjen a dologba, hanem inkább az, hogy a kötet lekerüljön a polcról. Arra 
számított, ami be is következett: hogy én majd kiveszem, ő megtalálja, és nem lesz 
kénytelen megadni a nevét és a címét... Gondolt erre? 

- Annyi mindenre gondol az ember - mondta Chan. - Mindenesetre köszönöm az ötletet. 
Visszament a könyvtárszobába. 
- Mr. van Horn határozottan állítja, hogy sértetlen állapotban hagyta itt a kötetet... Nem 

vette észre, kisasszony, hogy azóta másvalaki is nézegette volna? 
- Nem - felelte a kisasszony. - Délelőtt a kolléganőm volt itt, és ő most ebédelni van. 

Nézze, Mr. Chan, önnek ki kell deríteni, hogy ki a tettes. 
- Most meglehetősen elfoglal a gyilkosság - magyarázta Charlie. 
- Eh, mit gyilkosság! - mondta a lány haragosan. - Ez komoly dolog, uram! 
Chan mosolygott, de a könyvtáros kisasszonynak semmi kedve sem volt 

visszamosolyogni. A detektív megígérte, hogy mindent elkövet, ami tőle telik, és elköszönt. 
Egy pillantás, amit az órájára vetett, meggyőzte, hogy holmi kényelmes ebédelésre már 

nincs idő, beérte néhány szendviccsel meg egy pohár tejjel az automatabüfében, és a 
kapitányságra hajtott. A főnöke fel és alá járt az irodában. 

- Isten hozta, Charlie! - fogadta hangos szóval. - Már régóta várom. Hát sürgött-forgott 
ma délelőtt, mi? 

- Akár a légy a forró kásában - felelte Chan. - Szívesen szabadulnék már magam is. 
- Hát nincs még eredmény? Nem találtunk semmit? 



- Annyi mindent találtam, hogy már szinte sokallom. Csak arról nincs fogalmam, hogy 
ki ölte meg Shelah Fane-t. 

- Márpedig éppen azt kell megtudnunk - bizonykodott a főfelügyelő. - Előbbre kell 
jutnunk, méghozzá sürgősen. 

- Majd csak előre jutunk - felelte Chan, alig észrevehető gúnnyal megnyomva a többes 
számot. Aztán letelepedett. - Hadd referáljak a délelőtti eseményekről. Talán az ön friss 
elméje meglát valamit ott, ahol az enyém vak marad. 

A legelején kezdte: ellátogatott a színházba, és megállapította Robert Fyfe kétségtelen 
alibijét. Azt viszont bevallotta a színész, hogy pénzt adott a csavargónak és képet vásárolt 
tőle. Elbeszélte, hogyan kapta rajta a könyvtárban Huntley van Hornt, és mit tudott meg 
a derék, öreg házaspártól a Grand Hotel teraszán. 

- Talán hazudtak... - jegyezte meg a főnök.  
Charlie a fejét rázta. 
- Ezt aligha mondaná, ha látta volna őket. Sugárzik az arcukról a becsület. 
- Ezt majd magam szeretném megállapítani - jegyezte meg a főfelügyelő. - Hogy is 

hívják őket... MacMaster? Ezekkel majd beszélek. Folytassa csak. 
És Charlie folytatta. Megemlítette a szivarvéget, amit a pavilon ablaka alatt talált, s hogy 

olyan szivart csak Alan Jaynes szív Honoluluban, senki más. 
- Nagy Isten! - sóhajtott a főnök. - Hát valamennyi csak nem lehet gyilkos! Magát 

ugratják, Charlie. 
- Hirtelen át méltóztatott térni az egyes számra - mosolygott Chan. - Az imént még arról 

beszélt, hogy előbbre jutunk. 
- Jó, jó, hát ugratnak bennünket, ha úgy tetszik. Jaynes ujjlenyomatát megszerezte? 
- Azt igen. De nem ő, hanem Smith, a csavargó hagyta ott az ablakdeszkán az ujja 

nyomát. 
- Aha! Na, erre talán alapíthatunk valamit. Elrendeltem, hogy kerítsék elő és hozzák be 

azonnal. Bármelyik percben itt lehet. Azután még mit csinált? 
Charlie beszámolt Jessop információjáról a smaragdgyűrű dolgában - talán rég 

lappangó bosszúvágy vezette a komornyikot -, megmutatta a levelet, amellyel van Horn 
igyekezett megmagyarázni könyvtári kutatóútját, és végül elmondta, milyen állapotban 
találta az újságlapokat, és mit olvasott Ballou-nak és feleségének szerepéről a Denny 
Mayo-ügy körül. A főnök jó darabig hallgatott. 

- Nos - mondta végre -, ezek alapján úgy látszik, mind gyanúsak, valahányan vannak. 
De hát, az Isten szerelmére, mindebből semmi következtetést sem tud levonni? 

- Nem volna kegyes megmondani, hogy ön mire következtet mindebből? - kérdezett 
vissza Chan szelíd malíciával. 

- Én... igazán nem is tudom... de hát maga? Kapitányságunk dísze és büszkesége? 
- A démoni gyorsaság sohasem volt az erősségem, ahogy tudni méltóztatik - 

mentegetőzött Charlie. - Én csak csetlek-botlok, és közben gondolkodom. Nehéz test 
lassan jut előre... adjon időt nekem! 

- Most mi a szándéka? 
- Rövid látogatást tennék Mrs. Ballou-nál. 
- Hallja, Charlie... óvatosságra intem. Ballou-nak nagy befolyása van a városban, és 

nekem sohasem volt jóbarátom. 
- Latba fogom vetni diplomáciai érzékemet. 
- Arra szükség is lesz. Nehogy megsértse... jól vigyázzon! Tudja, ezek a régi famíliák... 
Charlie vállat vont. 



- Ismerem Honolulut, nemhiába vagyok itt évek óta, ne aggódjék. Bársonypapucsban 
járok majd, és a hangom lágy lesz, mint az olaj, édes, mint a méz. 

Kasimo állított be elszontyolodott képpel. 
- Nos, hol az a fickó? - kérdezte a főfelügyelő. 
- Sehol - felelte Kasimo. - Semmivé olvadt, mint a jég. 
- Olvad a pokol! Azonnal kimegy megint, és vissza ne jöjjön nélküle! 
- Mindent bejártam - panaszkodott Kasimo -, a legeldugottabb helyeket, lebujokat, 

padlásokat, pincéket, az egész várost... semmi nyoma. 
Charlie odament hozzá és megveregette a vállát. 
- Ha előszörre nem sikerül az üzlet, meg kell próbálni másodszor - tanácsolta. - Ide írok 

néhány címet, kukkantson be oda. Lehet, hogy én mégis jobban ismerem ennek a városnak 
a bűntanyáit, mint a Buddhista Ifjúsági Egyesület lelkes tagjai. 

A kis japán, fölbátorodva Charlie biztató szavain, ismét nyakába vette a várost. Charlie 
pedig elindult jó öreg kocsiján Ballou villájához, ahol Rita a sötét kis szalonban fogadta. 
Az ura - mondta - a délutáni golfozásra készül. 

- Sajnálom, hogy zavarnom kell - mentegetőzött Chan. - Bizonyosan sokkal jobban 
szeretné, ha nem látna. De hát, tisztán a formaság kedvéért, még egyszer meg kell 
kérdeznem mindenkit, aki jelen volt tegnap a katasztrófa színterén. 

Rita bólintott. 
- Szegény Shelah! Hogy halad a nyomozás, felügyelő úr? 
- Szépen halad - mondta Charlie nagy határozottsággal. Elvégre semmi oka nem volt 

feltárni sikertelenségét. - Nem volna kedves arról az időről mesélni egyet-mást, amikor 
még Hollywood egyik híressége volt? 

Rita unottan nézett ki az esőbe, amely csöndesen verte az ablakot. 
- Megpróbálom - mondta. 
- Engedje megemlítenem, hogy a legidősebb lányom nagy filmbolond - jegyezte meg 

Charlie -, és majd meghasadt a szíve, amikor ön visszavonult. Azóta is emlegeti, hogy senki 
sem ér a nyomába. 

Rita szeme felcsillant. 
- Még emlékszik rám? Drága gyermek! 
- A maga tehetségét nem fogják elfelejteni sehol a világon -biztosította Chan. 
- Hát miben lehetek a segítségére, kedves felügyelő úr? -kérdezte Rita fölélénkülve. 
- Ismerte Miss Fane-t Hollywoodban? 
- Hogyne, jól ismertem. 
- Tud arról, hogy valamikor egy Denny Mayo nevű színészt szeretett? 
Charlie élesen figyelte Rita arcát, és mintha megdöbbenést vett volna észre rajta. 
- Igen, hogyne... nagyon bele volt bolondulva egy időben, azt hiszem, és rettentően 

hatott rá, amikor Mayót megölték. Ön is tud erről? 
- Mindent tudok, amit erről tudni lehet - mondta Chan csöndesen, de meglepte, hogy 

ez a kijelentése egyáltalán nem keltett nyugtalanságot az asszony arcán. - Madame, ön 
ismerte ezt a Denny Mayót? 

- Igen, játszottam is az utolsó filmjében.  
Channak sugallata támadt. 
- Talán akad is egy képe Denny Mayóról, a régi fotográfiák között? - kérdezte hirtelen. 
Rita a fejét rázta. 
- Nem. Volt ugyan róla egész csomó fényképem, de Mr. Ballou kívánságára valamennyit 

elégettem. Mindig azt mondta, hogy nem szereti, ha rég letűnt időkről ábrándozom. - 



Elhallgatott és az ajtóra nézett. 
Charlie felpillantott: Wilkie Ballou jelent meg golfkosztümben, haragos arccal. 
- Mi a baj Denny Mayóval? - kérdezte ingerülten. 
- Mr. Chan megkérdezte, hogy ismertem-e - magyarázta Rita. 
- Mr. Chan jobban tenné, ha a maga dolgával törődne - mondta mogorván a háziúr. 

Közelebb lépett és szembefordult a detektívvel: - Denny Mayo meghalt, és azzal vége az 
ügynek. 

Chan vállat vont. 
- Azt reméltem, hogy akad valami fényképük Denny Mayóról. 
- És minek az magának? 
- Valaki, akit nem ismerek, mindenáron meg akarja akadályozni, hogy megismerjem a 

meggyilkolt színész arcát. 
- Úgy? Nahát ez igazán nem tartozik rám. Itt nem fogja megtalálni a képét. Sem azt, 

sem semmi egyebet, ami önt érdekli... Isten vele felügyelő. Nagyon kérem, hogy kíméljen 
meg további látogatásaitól. 

- Csak oda megyek, uram, ahová a kötelesség szólít - felelte Chan udvariasan. - Sokkal 
szívesebben nyújtózkodnék a kapitányságon, de szőnyegen nem lehet úszni tanulni. Bele 
kell mászni a mély vízbe. Viszontlátásra, Mr. Ballou. 

Rita kikísérte a hallba. 
- Attól tartok, nem sok hasznát veheti annak, amit mondtam - jegyezte meg kedvesen. 
- Mindenesetre köszönöm - búcsúzott Chan, és meghajolt. 
- Igazán sajnálom, pedig - tette hozzá az asszony -, annyira kívánom, hogy célt érjen! 

Ha valamit tehetek... 
Chan megpillantotta ujján a drágaköves gyűrűt. 
- Talán! - mondta hirtelen. - Tegnap este hosszú idő után látta viszont Shelah Fane-t. A 

nők éles szeme sok mindent észrevesz, amin mi, férfiak átsiklunk. Bizonyosan pontosan 
tudja, hogy mi volt tegnap boldogtalan barátnőjén... 

- Hogyne! Csodálatos csontszínű selyemruha. 
- Most főleg az ékszerekre gondolok - mondta Chan. - Nincs asszony, aki olyan vak 

lenne, hogy észre ne vegye barátnője drágaköveit. 
Rita mosolygott. 
- Persze hogy láttam. Páratlan értékű gyöngylánc volt a nyakán, gyémántkarperec... 
- És a gyűrű? - faggatta Chan izgatottan. 
- Csak egy gyűrűt viselt, hatalmas smaragdkővel, amelyre még Hollywoodból 

emlékszem. A jobb kezén hordta. 
- Tegnap este? Amikor a fiatalok már a tengerben fürödtek? 
- Igen, Bradshaw meg Julie és Diana... akkor láttam.  
Charlie mélyen meghajtotta magát. 
- Fogadja végtelen hálámat. De most már folytatnom kell a munkát. Good bye! 
Kilépett az esőben ázó völgybe, és a napsugaras part felé fordította kocsiját. 

XVIII. FEJEZET 

Julie és Jimmy Bradshaw Waikiki fehér fövenyén ültek, és a messzi óceánt bámulták, 
amely látszólag élettelenül terült el előttük. Hawaii kanyargó partjaitól a Déli-tenger 
korallszigetei felé. 

- Tulajdonképpen be kellene mennem a városba - jegyezte meg a fiú. Kinyújtózott, a 
hátára feküdt, és a fehér felhőket figyelte, amelyek lustán vonultak a sötétkék égen. 



- Íme, egy ifjú férfi, tele energiával és lendülettel - mosolygott Julie. 
Jimmy megrázkódott. 
- Szegényes ízlésre vall, édesem, ha valaki ilyen szavakat ejt ki a száján Waikiki partján. 

Úgy látszik, nem sikerült eddig hű képet rajzolnom szép szigetünk szelleméről. Mi itt 
álmodozunk, révedezünk és... 

- És nem jutunk el sehová! 
- Én már eljutottam valahová - felelte a fiú. - Miért nyugtalankodnék? Aki Hawaiiban 

van, annak nincs hová mennie. Elérkezett a mennyországba, és minden változás csak 
rosszat jelenthet. Ezért hát maradjon veszteg, és várja be az örökkévalóságot. 

Julie a fejét rázta. 
- Nagyon érdekesek a maguk pálmái, de azt hiszem, én a fenyőt jobban szeretem. A 

fenyőillat egészen más! Ha mélyen teleszívja vele a tüdejét, Jimmy, akkor úgy érzi, mintha 
újjáteremthetné a világot. Nem ért engem? Ez a sziget jó talán azoknak, akik itt születtek, 
de maga... mióta is van Hawaiiban? 

- Több mint két éve. 
- És amikor idejött, mindjárt az volt a szándéka, hogy megtelepszik itt? 
- Hát nézze... hagyjuk most ezt a kérdést. 
- Bizonyára nem az volt a szándéka, csak éppen ittragadt, mert ez kényelmesebb volt, 

igaz? És, mondja, sohasem fog visszatérni Amerikába? Nem akarja, hogy legyen magából 
valami? 

- Most előbb... - Jimmy elhallgatott egy percre, aztán új rákezdte: - Azt már látom, hogy 
nem tudtam meghódítani magát Hawaiinak... Ez örök seb marad a szívemen, de van, ami 
még jobban érdekel. Mi lesz énvelem? Mondjon egy szót, Julie. 

A lány a fejét rázta. 
- Hagyjuk ezt a kérdést is, Jimmy. Én nem az vagyok, akinek tart. Mondtam már... 

rémes nő vagyok!... Jimmy, feleségül, tudna venni valakit, aki hazudik? 
Bradshaw vállat vont. 
- Maga nem megrögzött hazudozó, csak amolyan amatőr. Igazán semmi gyakorlata 

benne, a vak is rajtacsípi... 
A lány meghökkent. 
- Mire gondol? - kérdezte ijedten. 
- Hát arra a gyűrűhistóriára. Mi az ördögöt akar vele tulajdonképpen? Én mindjárt 

tisztában voltam vele, Charlie pedig... őszintén mondhatom, bámulom, hogy milyen 
gyöngéden s udvariasan bánik magával. Alig hiszem, hogy maga csak egy percre is 
rászedte. 

- Oh, Jimmy... pedig meg voltam győződve róla, hogy jól játszottam a szerepemet... 
- De mi rejlik a dolog mögött, Julie?  
Könny szökött a lány szemébe. 
- Csak Shelah-ért tettem - szipogta. - Ő magához fogadott, amikor árva és elhagyott 

voltam, mindig jó volt hozzám. A tűzbe tudtam volna menni érte... hát hogyne szántam 
volna rá magam egy kis hazugságra! 

- Ne folytassa - szakította félbe Bradshaw fojtott hangon -, és ne forduljon hátra. Chan 
felügyelő közeledik gyors léptekkel. És valami azt súgja nekem, hogy ütött a maga órája. 
Legyen bátor, szegény gyermek, szövetségese vagyok.  

Charlie odaért, mosolygósan, nyájasan üdvözölte őket. 
- Nem örülnek nekem, attól félek - kezdte -, de mégis csatlakozom a kedves társasághoz. 

- Leült és a lány szemébe nézett. - Hogy tetszik ma a tenger, Miss Julie? Nem lehet 



megunni ezt a végtelen kékséget, igaz? Szereti ezt a lustító hangulatot? 
Julie ránézett. 
- Mr. Chan, ön bizonyosan nem azért jött, hogy a vidék szépségéről beszélgessen velem. 
- Nemcsak azért - vallotta be a detektív -, de hiszek a bevezető szavak szükségességében. 

Megfelelő előkészület enyhíti a beszélgetés nyerseségét... Példának okáért kétségkívül 
illetlen dolog lett volna, ha azzal a kérdéssel rontok ide: „Miss Julie, miért hazudik 
nekem?”... Arról a smaragdgyűrűről tudniillik. 

A lány arca bíborvörös lett. 
- Azt hiszi, hogy hazudtam? - védekezett halkan. 
- Nem hiszem, Miss Julie, tudom. Jessopén kívül más szem is látta a gyűrűt Miss Fane 

ujján, mégpedig akkor is, amikor maga már Waikiki habjainak lágy simogatását élvezte 
tegnap este. 

A lány nem szólt. 
- Jobb lesz, ha mindent elmond - tanácsolta Bradshaw. - Akkor Charlie a jó barátja lesz. 

Ugye? 
- Be kell vallanom, hogy az őszinteség határozottan erősítené bennem a baráti 

érzelmeket - bólintott rá Chan. - Miss Julie, hát mégsem igaz, hogy Miss Fane tegnap 
reggel magának adta a gyűrűt, hogy pénzzé tegye. 

- De igaz! - bizonykodott a lány -, ez szó szerint igaz. 
- De azután visszavette? 
- Igen... Közvetlenül azután, hogy visszatért Tarneverrótól, déltájban. Visszavette, és 

viselte egészen a haláláig. 
- Igen... és ön a tragédia után vette megint magához. 
- Úgy van, amikor Jimmyvel megtaláltuk, és én letérdeltem mellé, akkor húztam le az 

ujjáról a gyűrűt. 
- És miért? 
- Azt... azt nem mondhatom meg. 
- Illetőleg nem akarja megmondani. 
- Nem tudom, és nem is akarom megmondani, Mr. Chan... nagyon sajnálom. 
- Én is. - Charlie hallgatott egy percig. - Nem lehetséges, hogy azért távolította el a 

gyűrűt, mert a Denny név volt belevésve? 
- M... mit tud ön... Dennyről? 
Chan a lányra szegezte átható tekintetét. 
- Mindjárt megmondom, és akkor talán őszintébb lesz hozzám... Tudom, hogy Shelah 

Fane ott volt a gyilkosság éjszakáján Los Angelesben abban a házban, ahol Denny Mayót 
megölték, és tudta, hogy ki a gyilkos. De sohasem árulta el ezt a titkot, amely foltot ejtett 
a múltján, hanem igyekezett végképp eltemetni. Maga is segíteni akart ebben, ezért nem 
akarta, hogy Denny Mayo neve belekeveredjék a nyomozásba. Az a természetes kívánság 
vezette, hogy védje pártfogója jó hírét. De, ahogy látja, a titkolózás nem vezetett sehová. 
Es most már beszélhet anélkül, hogy a hűség parancsa ellen vétene. 

Julie csöndesen zokogott. 
- Igen már látom, akár meg is mondhatok mindent. Nagyon szomorú vagyok, hogy ezt 

kiderítette... Nem tudom, mit nem adtam volna azért, hogy Denny Mayóról ne essék szó. 
- De most már igenis szó esett róla, ahogy látja. És magának meg kell mondania, hogy 

mit tud arról a szörnyű esetről Miss Fane múltjában! 
- Csak annyit, hogy valami nagy baj, nagy szerencsétlenség volt, de hogy mi, azt nem 

tudtam. Nagyon fiatal voltam még akkor, nem sokkal a megérkezésem után történt... Azon 



az éjszakán, a katasztrófa éjszakáján, Shelah valósággal hisztérikus állapotban ért haza, és 
én egyedül voltam vele. Ápoltam, ahogy tudtam, de még heteken át alig lehetett ráismerni. 
Sejtettem, hogy van valami köze a gyilkossághoz, de mind a mai napig nem tudom az 
összefüggést... 

- Térjünk rá a tegnapi napra - sürgette Chan. 
- Úgy volt, ahogy mondtam. Tegnap reggel Shelah megkért, hogy okvetlenül hajtsak fel 

pénzt, és ideadta a gyűrűt, hogy adjam el. Aztán a Grand Hotelbe ment Tarneverróhoz, és 
amikor visszajött, megint afféle hisztéria vett erőt rajta. Felhívatott a szobájába, izgatottan 
járt föl és alá, nem tudtam elképzelni, hogy mi történt vele... „Valóságos ördög, Julie”, 
mondta sírva, „Ördög ez a Tarneverro! Bár sohase kezdtem volna vele! Olyan dolgokat 
mondott nekem Tahitiról és arról, ami a hajón történt.. .Honnan tudhatja?... Halálra 
rémített, és én őrültséget követtem el, Julie... Azt hiszem, végképp elment az eszem!” 
Aztán egészen összefüggéstelen lett a beszéde. Kérdeztem, hogy mi történt hát 
tulajdonképpen. „Add vissza a gyűrűt”, mondta, „Ne adjuk el, Julie... Denny neve van 
benne, és nem akarom, hogy most emlegessék ezt a nevet!” 

- Hisztérikus állapotban volt, azt mondja? 
- Igen... sokszor volt olyanformán egy kicsit, de tegnap sokkal rosszabb volt... „Denny 

Mayo nem tud meghalni, Julie”, mondta. „Visszajön és bajba kever még.” Aztán sürgetett, 
hogy azonnal kerítsem elő a gyűrűt, és én természetesen visszaadtam. Azt mondta, majd 
találunk valami egyéb eladnivalót, de sokkal izgatottabb volt, semhogy erről beszélt volna. 
Délután aztán láttam, hogy sír Denny Mayo arcképe fölött. 

- Ah... tehát csakugyan Denny Mayo képe volt a zöld kartonon? 
- Az. 
- Folytassa, kérem. 
- Amikor este a szörnyű felfedezést tettük Jimmyvel a pavilonban, azonnal eszembe 

jutottak Shelah szavai, hogy Denny visszatér és bajba dönti. Megsejtettem, hogy Shelah 
halálának valahogy össze kell függnie a Denny Mayóéval. És hogy Denny Mayo neve bele 
ne keveredjék a dologba, és hogy elkerüljük a botrányt, lehúztam Shelah ujjáról Denny 
gyűrűjét, és később, amikor a fotográfiát említették, felrohantam a szobába, darabokra 
téptem, és a foszlányait eldugtam a virágcserép alá. 

Chan szeme tágra nyílt. 
- Hát maga tette? És később, amikor a fénykép darabkáit szétszórta a szél... akkor is 

maga rejtett el egy csomót közülük? 
- Ó dehogy! Hiszen akkor nem is voltam a szobában. És ha ott lettem volna, akkor se 

jutott volna az eszembe ilyen ravaszság. Valaki segített a kritikus pillanatban... hogy ki, 
arról sejtelmem sincs. De nagyon hálás voltam érte. 

Chan felsóhajtott. 
- Alaposan feltartóztatott engem - csóválta a fejét. - Sok drága időt pazaroltam el maga 

miatt. Valóban bámulattal tölt el ez a hűség a megboldogult iránt. - Elhallgatott. - Micsoda 
asszony lehetett - mondta aztán őszinte tisztelettel -, akiért egy ártatlan lány hazug módon 
szembeszáll a rendőri hatalommal, és egy ártatlan férfiú magára vállalja a gyilkosságot?! 

- Azt hiszi, hogy Robert Fyfe tüntette el azokat a képdarabokat? - kérdezte Bradshaw. 
Charlie a fejét rázta. 
- Az lehetetlen, akkor még ott se volt. Nem olyan egyszerű a dolog. Egyáltalán nem 

egyszerű, és attól félek, csontváz lesz belőlem, mielőtt kibogozom... És maga, mélyen 
tisztelt miss - szigorúan nézett a leányra -, egymaga legalább hét fontot fogyasztott le 
rólam. 



- Igazán sajnálom... 
- Sose bánja, a lányaim úgyis mindig az orrom alá dörgölik, hogy a méreteim ártanak a 

szépségemnek. Márpedig legfőbb célom, hogy szép legyek. - Fölállt. - Hát így vagyunk!... 
Jimmy, ne eressze el ezt a kislányt, tanújelét adta a hűségének. És sohasem láttam még 
csalót, akinek kevesebb rutinja volna ebben a mesterségben... Micsoda feleség lesz belőle, 
ha valaki elnyeri a kezét! 

- Az a valaki remélhetőleg én leszek - vigyorgott Bradshaw. 
- Remélem én is! - mondta Charlie, és a lányhoz fordult. - No, mondja már, hogy igen, 

akkor én is mindent megbocsátok, ráadásul ingyen adom még a hét fontot is. 
Julie nevetett. 
Chan otthagyta őket a terebélyes fa alatt, és a kocsijához ballagott. Újra végig akarta 

gondolni a dolgot, a legelejétől kezdve, de aztán abbahagyta. Fáradt volt az agya. - Jobb 
most nem gondolkodni - motyogta magában. - Hadd pihenjenek egy kicsit a kerekek. 

Ilyen kikapcsolódott állapotban kanyarodott be megint csak a Grand Hotel felé, és 
kényelmesen bement a főbejáraton. A hall most hűvös volt és majdnem teljesen üres. 

Sam, a fiatal kínai, aki a főajtónálló rangját viselte, fürgén és mosolyogva fogadta. 
Charlie megállt, és pár szót váltott vele. 

- Ismered azt a vendéget itt a hotelben, akit „nagy Tarneverrónak” hívnak? 
- Ismerem bizony. Finom ember, nagyon bőkezű.  
Charlie élesen a fiú szemébe nézett. 
- Ma reggel kantoni nyelven szólítottad meg. Miért? 
- Aznap, amikor jött, elmondta, hogy sokáig élt Kínában, és érti a nyelvünket. Már 

máskor is beszélgettünk kantoni nyelven. Nem beszél éppen jól, de mindent megért. 
- Ma reggel, úgy látszik, nem értett meg.  
Sam vállat vont. 
- Tudja a szösz, miért! Ma reggel is csak úgy beszéltem, mint máskor, és mégis olyan 

furcsán nézett, mintha nem értene egy szót sem. 
Charlie a kerthelyiségen át a teraszra ment és ott letelepedett. 
Pihenője ugyancsak rövid volt, mert most már megint zakatolt az agya. Hát Tarneverro 

értette a kantoni beszédet, de nem akarta, hogy Charlie Chan, akinek pedig oly buzgón 
igyekezett segíteni a nyomozásban, megsejtse, hogy ért az anyanyelvén... Vajon miért? 

Charlie széles arcát mosoly öntötte el. Egyszerű kérdés. Tarneverro első fontos 
fegyverténye az volt, hogy rámutatott a helytelen következtetésre a kis óra dolgában. Ezzel 
érvénytelenítette a nyolc óra két percre szóló alibiket. De vajon megtette volna-e ezt, ha 
előbb meg nem hallja és meg nem érti Charlie beszélgetését a szakáccsal? Ha nem tudja, 
hogy Wu Kno-csing nyolc óra után tizenkét perccel még látta Shelah Fane-t, és így az óra 
állása nem mond semmit? Tarneverrónak ez a hirtelen ötlete erős bizonyítéknak látszott 
az őszintesége mellett. De ha értett kantoni nyelven, akkor egyszerűen csak a szükségből 
csinált erényt, és csöppet sem volt őszinte! 

Fogas kérdés tehát, hogy a buzgó munkatárs, a nagy Tarneverro akart-e neki segíteni 
egyáltalán... 

XIX. FEJEZET 

Val Martino nyugodt méltósággal jött lefelé a lépcsőn fehér selyemöltönyében, 
lángvörös nyakkendővel. 

A rendező pillantása Charlie-ra esett, aki kényelmesen pihent a karosszékben, és úgy 
tett, mintha semmi gondja nem volna ezen a világon. Azonnal odament hozzá és leült 



mellé. 
- Tudja, hogy ez a tragédia kétszázezer dollárt érő filmet tett tönkre? Az első hajóval 

Hollywoodba kellene sietnem, eldönteni, hogy mitévő legyek. Akárki ölte meg szegény 
Shelah-t, bizonyos, hogy nem sokat törődött a Társaság érdekeivel, különben várt volna 
még egy kicsit. De hiába, ami megtörtént, megtörtént. Hanem annyi bizonyos, hogy 
szabadulnom kell innen, minél előbb. És azért imádkozom, hogy sikerüljön megoldani a 
problémát... de hamar! 

Chan felsóhajtott. 
- Úgy látom, itt mindenkit hajszol a kötelesség. Szokatlan eset Hawaiiban! Csak lihegve 

tudok lépést tartani a sok rohanóval. Szabad megkérdeznem, mi az ön nézete az ügyről? 
Martino cigarettára gyújtott. 
- Igazán nem tudom, mit gondoljak? És ön? 
- Gondolataim még nem öltöttek határozott formát - jegyezte meg Chan. - Csak egyet 

tudok: ravasz ellenféllel állok szemben. 
A rendező rábólintott. 
- Úgy látszik... Bizonyos, hogy tegnap este többen is voltak Shelah Fane villájában, 

akikről el lehet mondani, hogy van eszük. 
- Például... önről is! - vélte Charlie. 
- Köszönöm, hogy ezt ön mondja. Különben lehet, hogy igaz... De magunk közt szólva, 

igazán volt ott valaki, akinek az eszét sohasem vontam kétségbe. Nem szeretem, de azt az 
egyet mindig elismertem róla, hogy nagyon okos. A nagy Tarneverróra gondolok. 

- Igen. Gyors és éles az esze - hagyta helyben Charlie. - Elég két szót váltani vele, és már 
tudhatja az ember. 

- Hollywood tele van jósokkal és kristálytudósokkal, akiket az ottani népség 
hiszékenysége hizlal - folytatta Martino. - De ez az ember a királyuk. A nők szaladnak 
utána, és ő olyanokat olvas rájuk, amikről azt hiszik, hogy csak a jó Isten tudja. És az 
eredmény... 

- De hogyan tudja meg ezeket a dolgokat? - csodálkozott Charlie. 
- Kémei vannak. Bebizonyítani nem tudnám, de esküdni mernék rá. Fölszednek minden 

érdekes hírt Hollywood hírességeiről és besúgják neki. És a szegény filmcsillagok meg a 
sok naiv kis görl, mind azt hiszik, hogy a sötétség hatalmaival szövetkezett, és kikotyognak 
neki mindent. Annyi titkot tud ez az ember, hogy felrobbanthatja az egész kolóniát, ha 
egyszer kedve tartja. Megpróbáltuk már kitoloncoltatni a városból, de nagyon erősen ül a 
nyeregben. Tudja, őszintén szólva, sajnálom, hogy megakadályoztam tegnap a 
gyémántkirályt, amikor végezni akart vele. Istennek tetsző dolgot művelt volna. Másrészt 
azonban Shelah nevére is árnyékot borított volna. Ez járt a fejemben és ezért avatkoztam 
be. Az én mesterségem és hivatásom a film: hollywoodi kolóniánknak számos kiváló és 
előkelő tagja van, nem akarom hát, hogy botrányba keveredjenek. Sajnos a csőcselék miatt 
mindig szenvedniük kell a gáncsnélkülieknek is. 

- Azt akarja mondani, hogy a nagy Tarneverro lehet Shelah Fane gyilkosa? 
- Dehogy mondom ezt! - felelte gyorsan Martino. - Ne értsen félre, kérem! Csak arra 

akartam figyelmeztetni, hogy ha ravasz ellenfélre gyanakszik, akkor ne felejtse el: a jósnál 
furfangosabb embert még keveset láttam. Mindössze ennyit akartam mondani. Hogy mit 
követett el és mit nem, arról fogalmam sincs. 

- Nyolc és fél kilenc közt Tarneverrónak megingathatatlan alibije van. 
Martino felállt. 
- Attól ugyan még lehetne gyilkos. Ravasz ember sok mindenről tud gondoskodni... De 



most már mennem kell. Sok szerencsét, igaz szívemből kívánom. 
Lement a tenger felé, és átengedte Chant a gondolatainak. Pár perc múlva hirtelen 

elhatározással a detektív fölkelt és a telefonfülkébe ment. Felcsöngette a kapitányságot, és 
a főnökét kérte a telefonhoz. 

- Nagyon sok most a dolga? - kérdezte. 
- Nem éppen, Charlie. Fél hatra kértem találkozót a MacMaster házaspártól, addig még 

van egy órám. Szüksége van rám? 
- Talán rövidesen az ön tekintélyét kell segítségül hívnom, hogy a Grand Hotelben egy 

kis házkutatást rendezzek. Nem ülne az autójába és jönne ide hozzám? 
- Pár perc múlva ott vagyok, Charlie - mondta a főnök.  
Charlie a házitelefonhoz ment, és Alan Jaynest kereste. 
A gyémántkirály, aki délelőtt kisétálta magát és körülnézett a városban, álmos hangon 

válaszolt. A detektív bejelentette, hogy azonnal felmegy hozzá egy kis beszélgetésre. De 
előbb még odaszólt a portásnak: 

- Meg tudná-e mondani külön kérdezősködés nélkül, hogy Mr. Tarneverro a szobájában 
van-e? 

- A kulcs nincs itt - felelte a portás a polcra nézve -, hát alighanem odafönt van... 
- Igen? Akkor legyen olyan kedves és tegye meg nekem ezt a szívességet: hívja Mr. 

Tarneverrót a telefonhoz, és mondja meg neki, hogy Chan felügyelő erre ment, de nagyon 
sietett, és szépen kéri Tarneverro urat, jöjjön a Young Hotel halljába, a városba. Mondja, 
hogy nagyon fontos az ügy és kérem, jöjjön azonnal. 

- Értem, uram - mondta a portás. - Azonnal fölhívom. 
Charlie fölment Alan Jaynes szobájába. A gyémántkirály beeresztette. Nagyot 

nyújtózott. Papucsban volt és hálóköntösben, az ágya kibontva. 
- Parancsoljon, felügyelő úr... hatalmasat aludtam. Mondhatom: csuda álmosító ország 

ez a maguké. 
- Az idegeneknek az, igen - mosolygott Chan. - Mi, itteniek azonban már fittyet hányunk 

az álomnak, különben sose tudnánk végezni semmit. 
- Hát végzett valamit? - kérdezte Jaynes élénk érdeklődéssel. 
- Azt még nem mondhatnám, bár azért megyünk előre - felelte Charlie. - Mr. Jaynes én 

a legnagyobb nyíltsággal szeretnék beszélni önnel, összes kártyáimat kirakom az asztalra... 
- Csak rajta! - biztatta Jaynes barátságosan. 
- Ma reggel ön azt mondta nekem, hogy sose volt a pavilonban... még a közelében sem 

járt. 
- Úgy is van. 
Charlie kivette zsebéből a borítékot és kicsúsztatta az asztalra a szivarvéget. 
- Akkor hogyan magyarázza meg nekem, hogy ezt ott találtam annak a szobának az 

ablaka alatt, amelyben Shelah Fane-t érte a halál? 
Jaynes egy hosszú percig nézte a bűnjelet. 
- Nyelje el a pokol! - Hirtelen Chanhoz fordult, á szeme villámlott. - Üljön le, felügyelő 

úr - mondta -, ezt meg tudom és meg is akarom magyarázni! 
- Ennek örülök. 
- Ma reggel - kezdte a gyémántkirály - éppen fürödtem, tán nyolc óra lehetett, amikor 

kopogtak az ajtón. Azt hittem a boy lesz, hát mondtam, csak jöjjön be. Benyitottak. Nehéz 
lépéseket hallok, megkérdezem, ki az... Hej, hogy ki nem tekertem tegnap a nyakát! - tette 
hozzá indulatosan. 

- A nagy Tarneverro nyakát érti? - kérdezte Charlie érdeklődéssel. 



- Azt. Bejött a szobámba... ebbe itt, és azt mondta, beszélni akar velem. Meglepett a 
dolog, és megkértem, hogy várjon. Kimásztam a kádból, és gyorsan szárazra dörgöltem 
magamat... Legyen szíves, jöjjön be a fürdőszobámba, Mr. Chan. 

A detektív meglepődve követte. 
- Látja ezt az állótükröt a fürdőszoba ajtajánál? - kérdezte a gyémántkirály. - Ha az ajtó 

nyitva áll egy kicsit... ilyenformán, akkor a kád mellől belát az ember a hálószoba egyik 
felébe, egészen addig, ahol az asztal van. Nagyban törülköztem, amikor hirtelen 
megragadta a figyelmemet valami. Az asztalon félig telt szivardoboz volt. És látom a 
tükörben, hogy Mr. Tarneverro odasétál és zsebre vág néhány szivart. 

- Helyes! - dörmögött halkan Chan. - Hálás köszönetem a tükörnek. 
- Először azt gondoltam, csak arról van szó, hogy elcsen néhányat az én különleges, 

rövid szivarjaim közül. Bosszantott a dolog, és az járt az eszemben, hogy kimegyek, ahogy 
vagyok, és kiutasítom a hívatlan vendéget. De aztán mégiscsak megtörülköztem és 
felöltöztem, és közben meggondoltam a dolgot: inkább nem szólok semmit, és 
megpróbálom kitudni, hogy mi a szándéka... Lehet, hogy nehéz a felfogásom, de arra 
igazán még álmomban sem gondoltam, hogy a gyilkosságba akar belekeverni! Tudtam, 
hogy nem jóakaróm, de ez... ez már mégiscsak olyan dolog... 

A dél-afrikai szinte elfulladt a dühtől, de lefojtotta az indulatát és higgadtan folytatta: 
- Szóval kijövök és megkérdezem, mit kíván. Nyugodtan a szemembe néz, és azt 

mondja: meg akart kérni, hogy felejtsük el, ami kellemetlenség volt köztünk és fogjunk 
kezet... Miért ne lehetnénk barátok? Ő úgy érzi, hogy Miss Fane-nek is ez volna a 
kívánsága... Persze nagy kedvem lett volna kihajítani a fickót az ablakon, de türtőztettem 
magam. Aztán kíváncsiságból megkínáltam ugyanavval a szivarral... „Ó nem, köszönöm”, 
mondta. „Nem dohányzom”... Aztán tovább beszélt Miss Fane-ről, meg hogy legyen vége 
közöttünk minden ellenségeskedésnek. Én fagyosan, de udvariasan felelgettem, még kezet 
is fogtam vele. Amikor elment, gondolkodni kezdtem, hogy mit is akarhatott? Mit kezd 
azokkal a szivarokkal? De nem tudtam kitalálni. Most végre világos előttem a dolog! 
Hamis nyomot akart elszórni... Mondja, felügyelő úr: mi oka lehet erre? Csak egy válasz 
van rá, nem? Ő maga a gyilkos! 

Chan vállat vont. 
- Szívesen csatlakoznék a nézetéhez, de ennek számos akadálya van. Egyebek közt... a 

megdönthetetlen alibi. 
- Ej! - kiáltott Jaynes. - Ügyes gyilkosnak mindig van alibije. - A gyémántkirály 

összeszorította kemény állkapcsát. - Teljes érdeme szerint méltányolom azt, amit 
Tarneverro úr nekem szánt.. De, Istenemre mondom, ha még egyszer összetalálkozunk... 

- Ha összetalálkozik vele, akkor bölcsen hallgatni fog - vágott közbe Charlie -, már 
tudniillik, ha segíteni akar nekem. 

Jaynes habozott. 
- Vagy úgy! - mondta végre. - Hát rendben van... pedig nehezemre fog esni. De azért 

befogom a számat, ha azt tanácsolja. Óhajt még valamit? 
- Nem, köszönöm. Ez éppen elég. Megújult energiával folytatom utamat. 
Amíg a liftre várt, Chan elgondolkodott arról, amit Jaynestől megtudott. Így igaz-e 

vajon? Talán. Nagyon egyszerű ugyan a magyarázat, de ez a brit nem olyan ravasz, hogy 
kitaláljon valami mesét. Nehézkes, lassú gondolkodású ember, mindig a maga útján jár, 
nyakas, kemény koponyájú dél-afrikai, de őt semmi esetre sem szedi rá! Charlie 
felsóhajtott. - Még mindig csak szaporodnak a problémák! 

Kilépett a liftből és kikémlelt az utcára. Senkit sem látott a közelben, és ismét a 



portáshoz fordult. 
- Elment már Mr. Tarneverro?  
A portás bólintott. 
-  Alig pár perce, mégpedig nagy sietséggel. 
A főfelügyelő jött fel a lépcsőn. Charlie elébe ment és üdvözölte. Egy félreeső sarokba 

telepedtek. 
- Mi újság? 
- Van egész sereg - felelte Chan. - Mr. Tarneverro beljebb kerül a látókörünkbe, és 

magára vonja legélesebb figyelmünket. 
- Tarneverro? Mindig gyanús volt nekem a fickó. Mi van vele? 
- Először is ért kantoni nyelven - és Charlie elmesélte, hogyan fedezte fel ezt, és milyen 

jelentőségét látja a dolognak. - De azóta, hogy felhívtam önt, még fontosabb vád is akadt 
ellene - és röviden elmesélte, amit Jaynestől hallott. 

A főnök füttyentett. 
- Közeledünk, Charlie, közeledünk a célhoz. 
- És az alibi? 
- Erre majd rátérünk - legyintett a főnök. - Mellesleg, ha véletlenül látja azt az ausztráliai 

házaspárt, térjen ki az útjukból. Úgy rendeztem a dolgot, hogy ők jöjjenek hozzám a 
hivatalba... nem szeretnék itt beszélni velük. Ott, a megfelelő környezetben, könnyebben 
elbánunk az öregekkel. Na és most mit akar tőlem? 

- Szeretnék alapos házkutatást rendezni Tarneverro szobájában. 
A főnök a homlokát ráncolta. 
- Ez nem egészen szabályszerű, Charlie, nincs hozzá végzésünk... 
- Ezért voltam bátor idekérni önt. Olyan magas állású ember, mint ön, vállalhatja a 

felelősséget. Különben minden úgy marad, ahogy találtuk, és Tarneverro nem is fogja 
sejteni. 

- És ha közben betoppan? 
Charlie megmagyarázta, hogy gondoskodott a jós távol tartásáról. A főnök helyeslően 

bólintott. 
- Nem rossz. Hát várjon. Majd beszélek itt az igazgatóval.  
Hamarosan vissza is tért egy magas, fakó hajú úr kíséretében. 
- Rendben vagyunk - jelentette. - Ismeri Jack Murdockot, ugye, Charlie? Ő is velünk 

jön. 
- Mr. Murdockot? Hogyne: régi barátom! 
- Adj' Isten, Charlie, hogy van? - kérdezte Murdock. Valamikor ő is rendőr volt, most 

pedig mint házidetektív működött a szállodában. 
- Ritka jó egészségnek örvendek - felelte Charlie, és Murdock nyomában mind a ketten 

fölmentek a jós szobájába. 
A házidetektív bebocsátotta őket a fogadószobába, aztán fürkészve nézett Chanra. 
- Csak nem akar megfosztani bennünket egyik legelőkelőbb vendégünktől? 
Charlie mosolygott. 
- Az majd még elválik! 
- Szenzációs kis ügy ez a sztárgyilkosság - folytatta Murdock. - És persze maga van 

előtérben, mint mindig. Hiába, némely ember burokban születik. 
- De meg is fizet érte! -jegyezte meg Chan. - Milyen kényelmes, jó helye van itt magának. 

Finom vacsora volt tegnap, jólesett ugye? 
- De mennyire! 



- Na, látja. Én meg éppen, hogy belekóstoltam. Drága dolog a szerencse, barátom, nagy 
ára van annak - mondta Chan, és körülnézett a szobában. - Most az a fontos, hogy alaposan 
kutassunk, és ne maradjon nyoma. Az a jó, hogy időnk van bőven. 

Nekiláttak rendszeresen, Charlie meg a főnöke is, a házidetektív pedig kényelmesen 
betelepedett a karosszékbe és rágyújtott. Végigmentek szekrényen, íróasztalon, polcokon, 
végre Charlie megállt a hatalmas koffer előtt. 

- Ez kulcsra van zárva - mondta.  
Murdock fölkelt. 
- Sebaj, van nálam tolvajkulcs. Mindjárt segítünk a bajon. 
Fel is nyitotta és kitárta az elegáns, rekeszekre osztott koffert. Chan csakhamar 

örömmel kiáltott fel. 
- Ez már valami, főnök úr! - Kis hordozható írógépet emelt ki, az asztalra állította, 

papirost húzott bele, aztán lekopogott néhány mondatot. 
„Egyik barátja figyelmezteti, hogy menjen azonnal a Városi Könyvtárba, és”... 
Kihúzta a lapot meg egy másikat is a zsebéből, összehasonlította a kettőt, és 

megelégedett mosollyal vitte oda a főnökéhez. 
- Méltóztassék megnézni ezt a két írást. Mi a véleménye róluk? A főfelügyelő 

vizsgálgatta egy percig. 
- Semmi kétség - mondta -, ugyanazon a gépen írták. Az „á” felül piszkos, és a „t” kicsit 

kiesik a sorból. 
Chan vigyorogva hajtotta össze a két lapot. 
- A magas hivatal még nem rozsdásította be az eszét, mélyen tisztelt főnök uram. 

Pontosan úgy van, ahogy mondja. Ezeket a sorokat ezen a csinos kis gépen kopogták le. 
Boldog vagyok, hogy a látogatásunk nem egészen meddő. Most hadd tegyem vissza az 
írógépet, hogy a gazda meg ne neszeljen semmit. És bizonyára nem is jutna eszébe 
gyanakodni ránk, ha Murdock barátunk szivarjának a füstje el nem árulná, hogy valaki 
járt a szobában. 

A házidetektív bűntudatos arcot vágott. 
- Igazán, Charlie, erre nem is gondoltam... borzasztóan restellem! 
- Sose siránkozzék most már, a baj megtörtént, de máskor vigyázzon, hogy a kényelmes 

stallum ne állítsa meg egészen a kerekeket. 
Murdock abbahagyta a szivarozást, Charlie pedig folytatta a kutatást. Már úgy látszott, 

hogy egyéb lelet nem akad, de ekkor ismét megragadta az érdeklődését valami a legalsó 
rekeszben. Odament a főnökhöz: tenyerén vastag férfigyűrű feküdt, hatalmas aranyba 
foglalt gyémántkővel. 

- Nézze meg jól - mondta Chan -, és vésse az emlékezetébe. 
- Újabb ékszerügyek, Charlie?  
Chan bólintott. 
- Mintha csak ékszerrablást kellene felderíteni. De hát nem csoda: hollywoodi népséggel 

van dolgunk. 
Visszatette a gyűrűt a helyére, és ismét kulcsra zárta a koffert. 
- Mr. Murdock, azt hiszem, végeztünk. 
A hallban elköszöntek a házidetektívtől, és Chan kikísérte a főnökét. 
- Mit akar azzal a gyűrűvel, Charlie? 
- Nagy szerepe volt abban a kis jelenetben, amelyről nem szívesen számoltam be önnek 

- magyarázta Chan mosolyogva. -Mondhatom, hosszú pályafutásom legundorítóbb 
emlékei közé tartozik. Emlékszik, tegnap este, ott a villában, kezemben tartottam Shelah 



Fane levelét, mégpedig jó erősen tartottam. Egyszerre kialszik a lámpa, ököllel az arcomba 
csapnak, leütnek, és én az ütéskor világosan éreztem, hogy a merénylő gyűrűt viselt. A 
szoba kivilágosodik és a levél eltűnik. 

- Igen, igen, ezt már mind tudom - mondta türelmetlenül a főnök. 
- Azonnal körülnézek - folytatta Charlie -, hogy a szobában levők közül kinek a kezén 

van gyűrű. Ballou és van Horn kezén látok aranykarikát. Senki másén. Például Tarneverro 
úrén sincs. Pedig tegnap reggel, amikor itt a szobában meglátogattam, láttam rajta azt a 
gyémántgyűrűt, amelyre az imént felhívtam az ön figyelmét. Sőt este is, amikor 
meghallottuk együtt a gyilkosság hírét, és együtt Shelah Fane házába siettünk, 
sziporkázott a gyémánt a sötétben. Aztán újra láttam, amikor együtt vizsgálódtunk a 
pavilonban. De a levél elorozása után, amikor a villany kigyulladt, egyszerre eltűnt a gyűrű. 
Mire következtetne ebből, főnök úr? 

- Mire? Hát hogy Tarneverro ütötte le magát!  
Charlie elgondolkodva dörzsölte meg az arcát. 
- Különös - mondta -, ugyanerre a következtetésre jutottam én is. 

XX. FEJEZET 

Lementek Charlie kocsijához. 
- Nem értem az egészet, Charlie - szólalt meg a főnök, és összeráncolta a homlokát. 
- Ebben a tekintetben úgy hasonlítunk egymáshoz, mint két nádszál a folyó partján - 

jegyezte meg Charlie derűsen. 
- Tarneverro tehát leütötte magát... de miért? 
- Miért ne? Talán kedveli a küzdősportokat. 
- Közvetlenül azelőtt ő említette magának azt a levelet, és kereste is - tűnődött a főnök. 

- Remélte, hogy rábukkannak valahol. Amikor pedig meglátja a maga kezében, akkor leüti 
magát és elrabolja. 

- Bizonyosan ő maga akarta megnézni előbb! 
A főnök a fejét rázta. 
- Ez túlmegy az én fantáziámon. Tarneverro ellop Jaynestől egy szivart, lerohan a 

pavilonhoz és eldobja az ablak alatt. Lóvá teszi van Hornt, és elkergeti a Városi 
Könyvtárba. Aztán... mit is tett még? 

- Talán megölte Shelah Fane-t - kötekedett Charlie. 
- Nem kell kétszer mondania, hogy elhiggyem. 
- De az alibije kifogástalan! - vigyorgott Charlie.  
A főnök az órájára nézett. 
- Igen, azt az alibit várom, fél hatra. Remélem, pontos lesz a házaspár... Maga mit csinál 

most? 
- Az öregek kihallgatására itt leszek. De előbb még elruccanok a Városi Könyvtárba. 
- Helyes. Hát csak jöjjön, mihelyt lehet. Kezdem hinni, hogy most már, mégis 

közeledünk... 
- A megoldáshoz? 
- Tudja szent Dávid... én nem! - felelte a főnök, és kocsijához sietett. Charlie egészen a 

Kalakaua Avennue-ig követte a másik autót, aztán bekanyarodott a könyvtár felé. 
Öt óra volt, a fürdőzés ideje a parton. Az utcán szakadatlan sorban szép standruhás 

lányok, napbarnított fiatalemberek siettek el mellette. 
- Mások örülnek az életnek! -elmélkedett Charlie. 
Neki egyelőre nem volt rá érkezése. Az újabb fölfedezések egészen fölkavarták. Minden 



keleti nyugalmát össze kellett szednie, hogy le ne térjen a nyomozás egyenes vonaláról. 
Tarneverro, aki annyira fogadkozott, hogy minden módon a segítségére lesz a gyilkos 
kézre kerítésében, eddig nyilvánvalóan minden lépésben elgáncsolta. A jós titokzatos arca, 
különös, mély tekintetű szeme kísértett folyvást Chan elméjében, ahogy a város felé 
robogott. 

Megállt a könyvtár előtt, és ismét az ügyeletes pultjához ment. 
- Lesz szíves megmondani, itt van-e most az a kisasszony, aki az olvasóteremben ügyel? 
A lány még mindig dúlt-fúlt a délelőtti incidens miatt. Erősködött, hogy soha többé nem 

hagy könyvet vagy újságot az asztalon. Az volt a baj, magyarázta, hogy a japán gyereknek, 
aki vissza szokta rakni a köteteket, történetesen szabadnapja volt. 

Van Hornra emlékezett a kisasszony. Hogyne emlékezett volna, hiszen ismerte a 
moziból is! 

- És más, jellegzetes, feltűnő arcú urat nem látott délelőtt az olvasóteremben? - kérdezte 
Charlie. 

A lány gondolkodott. 
- De igen, hogyne! - szólt hirtelen felélénkülve. - Volt itt egy rendkívül érdekes alak... a 

szeme különösen feltűnt nekem... 
Chan kérésére pontosabban is leírta, és a detektívnek semmi kétsége sem maradt afelől, 

hogy ki lehetett a titokzatos látogató. 
- És nem vette észre, hogy megnézte azt a kötetet, amit a színész hagyott itt? 
- Nem. Röviddel azután jött, hogy Mr. van Horn elment, aztán itt maradt egész délelőtt, 

különböző lapokat és magazinokat forgatott. Mintha csak el akarta volna ütni az időt. 
- Mikor ment el? 
- Azt nem tudom. Amikor ebédelni mentem, még itt láttam. 
- Persze, persze, miért ne lett volna itt?! 
- Azt hiszi, Mr. Chan, hogy ő csonkította meg a lapokat? 
- Hát, bizonyítékom nincs rá, és azt hiszem, nem is lesz soha. De azért itt görbüljek meg, 

ha nem ő volt. 
- Jaj, csak már látnám, hogy elfogták! - tört ki a lány szenvedélyesen. 
- Azonos kívánságaink vannak - mondta Charlie vállat vonva. - Köszönöm a pontos 

információt. 
Gyors tempóban hajtott a kapitányságra. A főnök egyedül volt szobájában, és ingerülten 

beszélt a telefonba. 
- Nem... nem, még semmi!  
Visszaakasztotta a hallgatót. 
- Nahát, Charlie, itt halálra hajszolják az embert. Az egész világ zaklat, hogy ki ölte meg 

Shelah Fane-t. A reggeli laphoz legalább száz sürgöny érkezett... Nos, mi újság a 
könyvtárban?... Várjon csak egy percig. 

Megint csöngött a telefon. A főnök válaszai csöppet sem hangzottak nyájasan. 
- Spencer tett jelentést - mondta, mialatt visszatette a hallgatót. - Én nem tudom, mi 

ütött ezekbe a legényekbe, teljesen tehetetlenek, úgy látszik. Nem bírják megtalálni azt az 
átkozott csavargót. Pedig fontos, hogy előkerítsük... Charlie, ez az ember tegnap bent volt 
a szobában? 

Charlie rábólintott. 
- Okvetlenül fülön kell csípni. Ezer dolgom van, de már látom, hogy magamnak kell a 

nyakamba vennem ezt is. Meg is teszem, mihelyt végeztünk itt az öregekkel. 
- Nagyon helyes, ez már beszéd! - örült a főnök. - Utánajár, Charlie, mihelyt innen 



elszabadul... De mit is kérdeztem? Ah, igen: a könyvtár! Hát mit sütött ki a könyvtárban? 
- Semmi kétség - felelte Charlie -, hogy Tarneverro úr vágta ki Denny Mayo képeit. 
- No, azt mindjárt gondoltam. Azt akarja, hogy ne tudjuk, miféle ember volt az a Mayo, 

mi? Hát én megbolondulok, ha ez így megy tovább. De egy dolog bizonyos, és e mellett 
kitartunk: Tarneverro a mi emberünk. Ő ölte meg Shelah Fane-t, csak rá kell bizonyítani. 

Chan mondani akart valamit, de a főnök megelőzte. 
- Tudom, tudom - legyintett -, az alibi. Nahát füleljen ide, én ezt az alibit ma este 

pozdorjává zúzom, ha semmi egyebet nem teszek is többé rendőri pályafutásom alatt. 
Egy közrendőr jelent meg az ajtóban, és bejelentette Mr. Thomas MacMastert és a 

feleségét. 
- Vezesse be őket! - mondta a főnök felugorva. - Egyet tehetünk, Charlie... ezt az alibit 

megdöntjük, és akkor talán mégis tisztábban látunk valahára. 
A tiszteletre méltó skót házaspár belépett, és kifogástalan úri megjelenésük láthatóan 

kellemetlenül érintette a főnököt. Az öregúr kezét nyújtva jött Charlie felé. 
- Jó estét, Mr. Chan, örülök, hogy megint látom.  
Charlie fölkelt. 
- Engedje meg Mr. MacMaster, hogy megismertessem a főfelügyelő úrral... És önnek is, 

Madame, legyen szabad bemutatnom tisztelt feljebbvalómat... A főnök úr néhány udvarias 
kérdést kíván intézni önökhöz. - Nagyon gyengén hangsúlyozta ugyan az „udvarias” szót, 
de a főnök értette a célzást. 

- Hogy van, Madame? - szólalt meg barátságosan. - Mr. MacMaster, nagyon sajnálom, 
hogy zavarnom kell. 

- Egyáltalán nem zavart, uram - felelte az öregúr, jó aberdeeni torokhangon. - Sose volt 
ugyan még dolgom a rendőrséggel, se nekem, se az asszonynak, de tudjuk, mivel tartozunk 
a törvénynek, és szívesen rendelkezésükre állunk, ha kell. 

- Nagyon kedves - mondta a főnök. - Nos, uram, ön úgy nyilatkozott Chan felügyelő úr 
előtt, hogy mind a ketten régen ismerik Tarneverro urat. 

- Úgy van, régen ismerjük. Még fiatal éveiből. Kitűnő ember és nagyon szeretjük. 
- Tegnap este a Grand Hotel egyik verandáján ültek vele nyolc óra után vagy fél óra 

hosszat. 
- Ezt mondtuk - felelte MacMaster nyomatékkal -, és meg is esküszünk rá bármelyik 

bíróság előtt, mert ez az igazság. 
A főfelügyelő keményen a szemébe nézett az öregnek. 
- Ez nem lehet az igazság! - jelentette ki határozottan. 
- Tessék?! Hogy érti ezt, uram? 
- Úgy értem, hogy valami tévedésnek kell lennie a dologban. Nekünk határozott 

bizonyítékunk van arra, hogy Mr. Tarneverro máshol volt abban az időben. 
Az öregúr büszkén fölegyenesedett. 
- Ez a hang nem tetszik nekem, uram - mondta komolyan. - Thomas MacMaster szavát 

soha senki nem vonta kétségbe, és én nem azért jöttem ide, hogy sértegessenek... 
- Én sem vonom kétségbe az ön szavahihetőségét - sietett közbevágni a főnök. - Azt 

hiszem, hogy tévedett: csupán erről van szó. Ön azt mondja, Tarneverro nyolc óra harminc 
perckor ment el önöktől. Megállapította ezt a saját órája szerint? 

- Igen. 
- Az ön órája esetleg rosszul járhatott. 
- Rosszul is járt. 
- Na, látja! 



- Sietett egy kicsit - magyarázta MacMaster -, három percet. Összehasonlítottam a 
szállodai órával, amelyik nyolc harminckettőt mutatott. 

- Engedje meg, Mr. MacMaster, ön már nem mai gyerek. 
- Ezt is bűnül róják fel az embernek Honoluluban? 
- Úgy értem, hogy a szeme... - próbálkozott a főnök. 
- A szemem, uram, van olyan jó, mint az öné, vagy talán jobb is. Mr. Tarneverro pontban 

fél kilenckor ment el tőlünk, annyi volt a pontos idő. Attól kezdve, hogy a vacsoráról 
kijöttünk, a mi társaságunkban volt egészen fél kilencig... mindössze pár percig 
diskuráltunk közben egy úriemberrel a kerthelyiség másik végén. De Mr. Tarneverro azért 
egész idő alatt a szemünk előtt volt. Nem hagyta el a szálloda területét. Ezt állítom, és 
emellett maradok! - Hatalmas öklével az asztalra csapott. - Ha addig kell is állítanom, amíg 
a pokol tüze jéggé fagy! 

- Apus... ne izgasd fel magad - kérlelte az asszony. 
- Ki izgatja fel magát? - szólt MacMaster. - A rendőrségen nyomatékkal kell beszélni... 

mindenkivel a maga nyelvén. 
A főfelügyelő fontolgatta, amit hallott. Akármennyire szerette volna, hogy másként 

legyen, az öregúr mély hatással volt rá. Ki akarta mozdítani az álláspontjáról, de átlátta, 
hogy minden igyekezete hiábavaló... Az ördögbe is - gondolta -, Tarneverro alibije 
rendületlenül áll, annyi bizonyos. 

- Ön, asszonyom, ugyanúgy emlékszik, mint a kedves férje? - kérdezte hangosan. 
- Szóról szóra, uram. 
A főnök megadta magát. 
- Hát rendben van - bólintott. - Ezen, úgy látszik, nem lehet változtatni. Ön maradt a 

győztes, Mr. MacMaster. 
Most Charlie szólalt meg. 
- Megengedi, főnök úr, hogy még valamit kérdezzek tiszteletre méltó barátaimtól? 
- Csak rajta, Charlie - mondta az kedveszegetten. 
- Csak egyetlen apró kérdésem van - mentegetőzött Chan nyájasan. - Ugyebár, Mr. 

Tarneverro fiatalember volt, még a pályája kezdetén, amikor a farmjukon meglátogatta 
önöket? 

- Úgy van - ismerte el MacMaster. 
- Színész volt? 
- Színész, de nyilván nemigen volt sikere, és örült, hogy más munkába foghatott nálunk. 
- Különös név ez a Tarneverro... Így hívták akkor is, amikor önöknél járt? 
Az öregúr jelentőségteljesen a feleségére pillantott. 
- Nem, akkor nem ez volt a neve - mondta habozva. 
- Hanem?...  
MacMaster hallgatott. 
- Milyen néven mutatkozott be önöknek? - ismételte meg Chan a kérdést. 
- Nagyon sajnálom, felügyelő úr - felelte az öreg -, de a barátunk megkért, hogy ezt ne 

áruljuk el. 
A detektív szeme felvillant. 
- Megkérte önöket, hogy... ne árulják el az igazi nevét? 
- Azt mondta, hogy komoly oka volt levetni ezt a nevet, és ne szólítsuk másként, csak 

Tarneverrónak. 
Charlie óvatosan tovább tapogatózott. 
- Mr. MacMaster, a helyzet komoly. Itt tegnap este gyilkosság történt. Mr. Tarneverro 



nem követhette el azt... hiszen önök igazolják az alibijét, és mi teljes bizalommal el is 
fogadjuk, mert tudjuk, hogy minden szavuk színigaz. A mentő vallomást tehát megtették 
barátjuk érdekében, és meg is kellett tenniük: éppen mert szeretik az igazságot. De ennél 
többet a legjobb barátjától sem kívánhat az ember. Azt mondotta az imént, Mr. 
MacMaster, hogy tiszteli a törvényt. Ezt nem vitatja senki. Erre hivatkozva újra kérdem, 
és komolyan kérem, szíveskedjék megadni a választ: milyen néven szólították Mr. 
Tarneverrót, amikor önöknél járt Ausztráliában?  

Az öregúr a feleségéhez fordult. 
- Én igazán nem tudom... ez már nehéz eset, ugye, édes fiam? - kérdezte habozva. 
- Azzal, hogy a régi nevét közli velünk, még nem vall a terhére - folytatta Charlie. - A 

gyilkosság vádjától megmentette, hallgatása ellenben megakasztja a munkánkat. 
Márpedig én meg vagyok győződve arról, hogy ön nem az az ember, aki az útját állja a 
törvény szabad folyásának. 

- Nem tudom - dörmögte az öreg skót. - Te mit gondolsz, fiacskám? 
- Azt hiszem, Mr. Channak igaza van - szólalt meg az ezüsthajú néni, és barátságosan a 

detektív felé fordult. - Megtettük, ami tőlünk telt, és készek vagyunk meg is esküdni arra, 
amit állítunk. De miért restellne becsületes ember az igazi nevét? Pedig a másik volt az 
igazi neve! 

- Ez a helyes felfogás, asszonyom - biztatta Chan. - Kegyeskedjék megmondani azt a 
nevet. 

- Amikor a farmon megismertük Tarneverrót... Artur Mayo néven mutatkozott be. 
- Artur Mayo?! 
Chan és a főnöke diadalmas pillantást váltottak. 
- Igen - folytatta az öregasszony. - Ma reggel, amikor önnel beszélt, azt mondta, egyedül 

jött hozzánk a farmra. Nem tudom, miért mondta így. Ketten voltak: az öccsével jött 
hozzánk. 

- Az öccsével? 
- Igen, az öccsével, Denny Mayóval... 

XXI. FEJEZET 

Channak kicsit szaporább lett a légzése a váratlan hír hallatán. Eszerint Tarneverro - 
testvérbátyja Denny Mayónak! Akkor érthető, hogy mindenáron ki akarta szedni Shelah 
Fane-ből Mayo gyilkosának a nevét, és nem csoda, hogy felajánlotta a segítségét annak 
kiderítésére, hogy ki némította el Shelah-t, amikor végre nyilatkozni akart. 

És mégis... vajon csakugyan segíteni akart-e? Hiszen minden elképzelhető akadályt a 
nyomozás útjába gördített! Talány, csupa talány... Charlie megtörölte a homlokát. 

- Madame, roppant fontos és érdekes, amit ön mond nekünk. Így legalább egy pontra 
világosság derül... Volna kedves felvilágosítani arról is: volt-e hasonlóság a két testvér 
között? 

- Volt, bár sokan talán nem vették észre, mert nagy volt köztük a korkülönbség, aztán 
meg Denny szőke volt, Artur pedig fekete. De én, amikor először láttam őket egymás 
mellett, még mielőtt megmondták, már tudtam, hogy testvérek. 

Chan mosolyogva meghajolt. 
- Köszönöm, Madame, hogy segít nekünk kibogozni a csomókat. Bár, hogy mire jutunk 

vele, azt csak a jó Isten tudja. Azt hiszem, egyéb kérdeznivalónk talán nincs is. Igaz, főnök 
úr? 

- Nincsen, Charlie... Mr. MacMaster, hálás köszönettel tartozom önnek és kedves 



feleségének mai látogatásukért. 
Az öregek kimentek, és a főfelügyelő Charlie-ra nézett. 
- Nos, hát most hol tartunk? 
- Bele vagyunk bonyolódva a végtelen hálóba, csakúgy, mint eddig. De Tarneverro vár 

a Young Hotelben. Azonnal felhívom és megkérem, jöjjön ide. 
Amikor visszajött a telefonfülkéből, homlokára redőket vont a megfeszített agymunka. 
- Tarneverro tehát Denny testvérbátyja - mondta a főnöknek. - Ez nagy lökést ad a 

munkánknak, de szaporítja is a nehézségeinket... Miért titkolta el? Miért követett el 
mindent, hogy meg ne tudhassuk? Hallotta, mit mondott az öreg hölgy a hasonlóságukról? 
Ez egyszeriben megmagyarázza, miért semmisítette meg és tépte ki a képeket. Mindenre 
kész volt ez az ember, csak hogy ki ne derüljön, hogy köze van Denny Mayóhoz. 

- Szép, szép, de azért még semmivel sem látok tisztábban -idegeskedett a főnök. - Ha 
édesöccse volt az áldozat, és ő előre megkérte magát, hogy legyen készenlétben és 
tartóztassa le a gyilkost, mihelyt Shelah Fane megmondja, ki az: akkor miért titkolózott 
aztán egyszerre, Miss Fane halála után? Hiszen ez a rokonság csak jobban megmagyarázta 
volna, hogy miért érdekli annyira az ügy! Ehelyett kétségbeesetten hadakozik az ellen, 
hogy a rokonság kiderüljön. - Elgondolkodott. - Különös, hogy ezek közül a hollywoodiak 
közül egyetlenegynek sem tűnt fel a hasonlóság Mayo és a jós között...  

Chan a fejét rázta. 
- Az érthető. Más-más időben jártak Hollywoodban, sohasem látták őket együtt. Mr. 

MacMaster szerint a legtöbben észre sem vették a hasonlóságot. Az én 
megfigyelőképességemet azonban nyilván többre becsüli Tarneverro, és feltette rólam, 
hogy nekem azonnal feltűnne. 

- Na, az én látásom se eléggé éles - mondta kedvetlenül a főnök. - És most mi a 
szándéka?... Hogyan fogadjuk a jóst, ha majd beállít? 

- Én csínján bánnék vele. Hogy milyen akadályokat gördített az utunkba, arról egyelőre 
nem szólnék egy árva szót sem. Ellenben az orra alá dörgölném, amit most megtudtunk... 
Mivel okolja meg a titkolózását: ez érdekel! 

- Én nem tudom, Charlie... talán célszerű lenne ezt is elhallgatni. 
- Ha úgy teszünk, mintha semmiféle más gyanúnk nem volna ellene, akkor nem - vélte 

Chan. - Úgy állítjuk be a dolgot, hogy örülünk, mert most már ismerjük az igazi 
motívumot, amiért segít nekünk a nyomozásban, és így megvilágosodik a helyzet. 

- Hát csak csinálja, ahogy jónak látja, Charlie - egyezett bele a főnök. 
Pár perccel később Tarneverro büszkén, mint mindig, és a szokottnál derűsebben lépett 

a szobába. Kissé leereszkedő volt a modora, mint amikor nem egészen rangjabeli 
társaságba keveredik valaki, de világfi lévén azért otthonosan mozog ebben a 
környezetben is. Barátságosan biccentett Charlie felé. 

- Megváratott, inspektor úr! Már szinte lemondtam a találkozásról. 
- Ezer bocsánat, uram - szabadkozott Chan -, fontos hivatalos ügyek tartóztattak. 

Legyen szabad megismertetnem tisztelt főnökömmel. 
A jós meghajolt. 
- Örvendek a szerencsének - mondta udvariasan. - Haladnak-e a dolgok, Mr. Chan? Alig 

várom a jó híreket! 
- Azt nem csodálom... Éppen most derítettünk ki egy körülményt, ami teljesen 

megvilágítja előttünk, hogy miért érdekli az ügy ilyen rendkívüli mértékben. 
Tarneverro élesen a kínai detektív szemébe nézett. 
- Miféle körülményt? 



- Az imént tudtuk meg, hogy Denny Mayo önnek testvéröccse volt - felelte Charlie naiv 
mosolygással. 

Tarneverro az asztalhoz lépett, és letette a sétapálcáját. Ezalatt volt egy 
szempillantásnyi ideje gondolkozni. 

- Ez igaz, inspektor úr - mondta nyíltan a detektív szemébe nézve. - Hogyan jött rá? 
Charlie arcán elégült mosoly futott át. 
- Nem egykönnyen marad rejtve előttünk bármi is - jegyezte meg barátságosan. 
- Persze, persze - Tarneverro habozott egy percig. - Ön bizonyosan csodálkozik, hogy 

miért nem mondtam meg én magam. 
- Föltehetően fontos oka volt rá - vélte Chan, vállat vonva. 
- Többféle okom is volt... igen - bólintott a jós. - Először is azt gondoltam, hogy a 

nyomozás szempontjából teljesen közömbös, tudja-e ön ezt vagy sem. 
- Ez talán igaz - ismerte el Charlie. - De azért megvallom: mégis érzékenyen érint a 

dolog. Az őszinteség olyan, mint a meleg napsugár eső után. 
Tarneverro rábólintott, és kényelmesen letelepedett. - Úgy van. Sajnálom is, hogy nem 

közöltem önnel... bocsánatát kérem. De hiszen még most sem késő, uraim, ha elmondom 
a dolgot, úgy ahogy voltak. 

- Egyáltalán nem késő - biztatta Chan barátságosan. 
- Denny Mayo csakugyan édesöcsém volt - kezdte a jós -, a legkisebb öcsém. A 

viszonyunk inkább olyanforma, mint apa és fiú között. Nagyon szerettem, én vezettem az 
élet útján, segítettem indulásában, és büszke voltam rá. Amikor kegyetlenül kioltották 
fiatal életét, ez a csapás irtózatosan megrázott, és könnyen megértheti - hangját 
megremegtette a szenvedély -, hogy éveken át a legfőbb vágyam az volt, talán az egyetlen 
nagy vágyam, hogy megtoroljam a halálát. Ha az, aki Shelah Fane-t megölte, azonos 
Denny öcsém gyilkosával, akkor... a bosszúálló Istenre mondom, nem lesz nyugtom addig, 
amíg a büntetés utol nem éri! 

Fölkelt és föl-alá járkált a szobában. 
- Amikor Denny meggyilkolásának a híre eljutott hozzám -folytatta -, Londonban 

játszottam. Pillanatnyilag nem tehettem semmit... túlságosan messze voltam. De az első 
adandó alkalommal Hollywoodba utaztam, eltökéltem, hogy világosságot derítek a 
gaztettre. Úgy gondoltam, nagyobb sikerrel és több reménnyel dolgozhatom, ha a 
filmeskörökben nem tudják rólam, hogy ki vagyok. Ezért vettem föl más nevet. Előbb 
Henry Smallwood néven szerepeltem... így hívtak valamelyik darabban. 

Körülnéztem Hollywoodban. A rendőrség sötétben tapogatózott, és magam is 
tanácstalan voltam jó darabig. Később feltűnt nekem, hogy mennyi jós, mindenféle 
jövendőmondó tülekedik a filmesek körül. Szinte valamennyinek jól ment a sora, és 
köztudomású volt, hogy a babonás, félművelt filmszínészek és színésznők hihetetlen 
nyíltsággal bízzák rájuk a titkaikat. 

Akkor fogamzott meg bennem a gondolat, hogy én is felcsapok jósnak. Fiatalabb 
koromban asszisztense voltam a nagy Maskely-nek, a híres mágusnak, akinek igazán 
csodálatos tehetsége volt ezen a téren. Magamnak is voltak hasonló hajlandóságaim, 
megérzéseim, és kedvtelésből ismerőseim körében gyakoroltam is magamat az effélében. 
Elhatároztam, hogy megpróbálom Hollywoodban is. Persze jól csengő név kellett hozzá, 
így választottam a Tarneverro nevet, és felütöttem a tanyámat mint kristálynéző. Ezzel 
talán magamhoz irányítom Hollywood titkait, gondoltam, és megoldom szegény öcsém 
halálának a rejtélyét. 

Artur Mayo megint leült. 



- Így aztán két éven át, uraim, a „nagy Tarneverro” voltam, hallgattam a viszonzatlan 
szerelem, a hiúság és a becsvágy, a gyűlölet és az intrika, a remény és a kétségbeesés 
történeteit. Érdekes volt... sok rejtélynek jutottam a nyitjára, de a nagy titok, amelyet egész 
lelkemmel meg akartam fejteni, a legutóbbi napokig megközelíthetetlen maradt 
számomra. 

Tegnap reggel aztán, mint villám a kék égből, itt a Grand Hotelben elérkezett az én 
percem. Végre nyomára akadtam Denny gyilkosának... Össze kellett szednem minden 
erőmet, hogy uralkodni tudjak magamon. Shelah Fane elmondta, hogy Denny Mayo 
házában volt akkor éjszaka... látta őt, miután már megölték, és a tettes... Honoluluban van! 
Alig tudtam megállni, hogy rá ne rohanjak és ki ne szorítsam belőle, akár erőszak árán is, 
a gyilkos nevét. Három évvel ezelőtt még bizonyosan ezt tettem volna... de hát az idő lehűti 
vérünket, uraim. 

De azért, amikor megtudtam, hogy Shelah Fane ismeri a tettest, eltökéltem, hogy nem 
eresztem ki a markomból. Amikor este találkoztunk, inspektor úr, magasra csaptak a 
reményeim. Úgy gondoltam, odakérem önt vacsora után, és szentül hittem, hogy kiszedem 
kliensemből a titkot. Akkor ott helyben átadtam volna önnek a bűnöst - a főfelügyelőre 
pillantott -, mert talán mondanom sem kell, hogy sose gondoltam a bosszúnak más 
módjára. Törvény elé akartam állítani az öcsém gyilkosát... hiszen a megtorlásnak ez az 
egyetlen tisztességes útja és módja!  

A főnök komolyan bólintott. 
- Az egyetlen becsületes módja, természetesen.  
Tarneverro folytatta: 
- Tudjuk, hogy mi történt. A tettes valami módon megsejtette, hogy Shelah Fane ki 

akarja adni őt, és örökre belefojtotta a szót. A diadal küszöbén szenvedtem vereséget. Ha 
csak önök ki nem derítik, hogy ki ölte meg Shelah-t, haszontalan időfecsérlés marad 
hosszú hollywoodi száműzetésem. Ezért vagyok a szövetségesük, ezért kívánom szívvel-
lélekkel - a hangja ismét megremegett -, hogy megtalálják Shelah Fane gyilkosát... 
Kívánom, jobban, mint akármit ebben az életben! 

Charlie álmélkodva nézte. Hát ez az ember szórt az útjába annyi hamis nyomot?! 
- Örülök a nyíltságának, Mr. Tarneverro... ha kicsit későn jön is - mondta különös 

mosollyal. 
- Azonnal megmondtam volna mindent - felelte Tarneverro gyorsan -, mindjárt akkor, 

amikor Shelah Fane háza felé robogtunk, de visszatartott az a gondolat, hogy egyelőre még 
nem érnék semmit a közléssel. Nem akartam elárulni, hogy miért is vagyok jövendőmondó 
Hollywoodban. Mert tegyük föl, gondoltam, hogy Chan inspektornak nem sikerül 
kinyomoznia a színésznő gyilkosát, akkor nekem vissza kell térnem Hollywoodba, hogy 
továbbmenjek a megkezdett úton. Ezután is igyekeznem kell, hogy magamhoz csábítsam 
a művésznépet, és meglessem a titkaikat... Addig, gondoltam, amíg meg nem találták 
Denny gyilkosát, nekem sem szabad fölfednem az igazi nevemet. És kérem is, uraim, teljes 
diszkréciójukat e tekintetben. 

- Erről biztosíthatom - mondta Chan. - A dolog úgy el van temetve, mintha a kínai nagy 
fal alatt nyugodna. És az a tudat, hogy ilyen szoros és bensőséges kapcsolat fűzi hozzánk, 
új reménységgel kecsegtet engem, igenis, meg fogjuk találni Shelah Fane gyilkosát, Mr. 
Tarneverro, és az ön öccséét is. 

- Vannak új mozzanatok a nyomozásban? - kérdezte mohón Artur Mayo. 
Charlie keményen a szemébe nézett. 
- Minden perc közelebb visz... még egy-két apró nehézség, és célhoz érünk! 



- Adja Isten! - mondta Tarneverro meggyőződéssel. - Az urak látják a helyzetemet, 
megértik törekvésemet, és remélem, elnézik nékem, hogy nem tártam föl mindjárt 
kezdetben a kilétemet. 

- A magyarázat teljesen logikus - mondta Chan mosolyogva -, és szent a béke közöttünk. 
Azt hiszem, igazán nincs okunk neheztelni önre. 

- Köszönöm. - Tarneverro az órájára nézett. - Későre jár, megyek... Sajnálom, hogy amit 
közölhettem önökkel, nem viszi előre lényegesen a nyomozást. Bár értékesebb adatokkal 
tudnék szolgálni. 

- Ki tudja, talán adódik arra is alkalom - mondta Chan, és udvariasan kikísérte 
Tarneverrót egészen a kapitányság kapujáig. 

Amikor visszatért, a főnöke mélyen a karosszékbe roskadva ült, és fáradt mosollyal 
nézett föl. 

- Hát most mit tudunk? Mi volt a baj azokkal az arcképekkel?  
Charlie vigyorgott. 
- Sokféle baj lehetett velük! - felelte. - Nagyon különös ember ez a Tarneverro. Segíteni 

akar... hát elcseni Mr. Jaynes szivarját és elhelyezi a pavilon ablaka alatt. Türelmetlenül 
óhajtja a nyomozás sikerét... hát levelet ír van Hornnak, hogy rápazaroljam az időmet. Van 
egy harmadrendű kis ok arra, hogy ne árulja el nekem ki ő, és miféle rokonságban volt 
Denny Mayóval... és úgy igyekszik elpusztítani a szerencsétlen Denny összes felbukkanó 
arcképeit, mintha élet-halál kérdése lenne. Meglátja a levelet, amely talán Denny 
gyilkosának a nevét tartalmazza... és, amikor ki akarom nyitni, véresre veri az arcomat. - 
Elgondolkodva megérintette a karcolás nyomát. - Nagyon különös ember! 

- Hát most merre induljunk tovább? - kérdezte a főnök. -Nekem már igazán úgy tetszik, 
mintha valahol a maguk híres nagy fala előtt állnék. 

Chan vállat vont. 
- Akkor sarkon fordul az ember, és új ösvényt keres. Most friss érdeklődéssel fordulok 

a csavargó felé... Mit keresett tegnap a pavilonban, és ami még fontosabb: miről volt szó 
Shelah Fane és Robert Fyfe között abban a beszélgetésben, amit a csavargó piktor 
kihallgatott, és aminek eltemetésére a színész úr szép kis summát fizetett neki? - Az ajtó 
felé ment. - Kasimo most már eleget játszott bújócskát. Megyek, eszem egy falást, aztán 
magam járom be a várost. 

- Nagyon helyes! - buzdította a főnök. - Kerítse elő azt a csavargót, Charlie... Én is csak 
bekapom a vacsorát, és azonnal itt vagyok megint. Hét óra után már idebent talál. 

Charlie hazatelefonált és Rose lányával beszélt. Megmondta, hogy nem lesz otthon 
vacsorára. 

Fölakasztotta a hallgatót, bement az első vendéglőbe, és alaposan befalatozott. 
Felfrissülve és megújult erővel indult neki a King Street-nek az Aala-park irányában. 
Sötétség borult erre a városrészre, ahol azok voltak otthon, akik elbuktak az élet 

vizsgáján. Ott őgyelegtek vagy hevertek a padokon, némelyikük ellenségesen sandított 
Charlie-ra. Morgás, olykor káromkodás hangzott föl mögötte, de ő most nem törődött 
senkivel, csak a bársonyzekés és egykor fehér nadrágos embert kereste. 

Hasztalanul kutatta át a parkot. Befordult a kis szatócsboltok utcájába. Fölötte egy 
töredezett erkélyen termetes filippino asszony szívta kopott kimonóban vacsora utáni 
szivarját. Olyan utcákban járt, amelyeket az idegenek sose látnak, különben el sem hinnék, 
hogy Honolulu csupa tiszta tavaszi illat és a zavartalan szépségek hazája. 

Az egyik félemeleti lokál bejárata fölött villanybetűkkel ragyogott a cégér: „Keleti 
kabaré”. Charlie megállt a piszkos, sötét lépcső előtt, a neoncsövek fényében. 



Karcsú, kellemes mozgású, barna bőrű lány jött a zenés lokál felé. Charlie félreállt és 
előreengedte. Megnézte az arcát, bájos fejecske volt, trópusi szépség, magányos kis sziget 
a végtelen Déli-tenger ölén... A detektív utánament. 

Rézsútos tetejű helyiségbe értek, fehér és kék terítős asztalok mögött festett arcú lányok 
ültek a padokon és várták a vendégeket. A hajlongó kis vendéglős kezét dörzsölve, külsőleg 
nyugodtan, de titokban kicsit izgatottan fogadta a detektívet. 

- Mit parancsol, felügyelő úr? 
Charlie félretolta a gazdát, és a kislány nyomába szegődött. Az letette és a fogasra 

akasztotta a kalapját. Nyilván a házhoz tartozott. 
- Bocsánat - szólította meg Chan. 
A lány pillantásában félelem és dac vegyült. 
- Mit kíván? - kérdezte fojtott hangon. 
- Nem ismer véletlenül egy Smith nevű haolét... fehér embert? Kint szokott csavarogni 

a parton. 
- Lehet, hogy ismerem. 
- Aki lefestette! Láttam a képet, nagyon szépen sikerült.  
A lány vállat vont. 
- Igen, idejár néha... megengedtem, hogy lefessen. Hát aztán? 
- Nem találkozott vele mostanában? 
- Nem, már rég nem láttam. 
- Hol lakik vajon? 
- A parton, azt hiszem. 
- De... amikor pénze van? 
A lány nem felelt. Akkor odajött a gazda. 
- Mondd csak meg, Lenora... mindent meg kell mondani a felügyelő úrnak! 
- Hát - habozott a lány -, néha a Nippon Hotelben lakik, a Beretania Streeten. 
Chan megbiccentette a fejét. 
- Köszönöm, kisasszony. 
Nem vesztegette az időt a piszkos odúban, hanem lesietett a dohos lépcsőn. Néhány 

perc múlva már a Nippon Hotelben járt. A sima nyelvű kis japán nagy szívélyességgel 
üdvözölte a pult mögül, de Chan jól tudta, hogy a pokol fenekére kívánja. 

- Felügyelő úr, megtiszteli a házunkat? - vigyorgott a japán. 
- Nem az a szándékom. Haole... fehér ember, Smith nevű, itt lakik? 
A sárga emberke elővette a vendégkönyvet...  
- Megnézem...  
Charlie kivette a kezéből. A japán ellenkezett egy kicsit, de aztán csak odaadta. 
- Majd megnézem én magam - jelentett ki Chan. - Magának rossz a szeme, barátom... 

Archie Smith, hetes szoba. Itthon van? 
- Elment, uram, azt hiszem. 
- Megnézzük - bólintott Chan. - Na, jöjjön gyorsan. 
A kis japán kedvetlenül vezette át az udvaron, ahol elhanyagolt növények, virágok 

díszelegtek. Csupa toldalék építményből tákolták össze a Nippon Hotelt. Egy japán 
asszony roskadozott valami nehéz koffer terhe alatt. A legény végre rámutatott az ajtóra. 
A hetes szám, azaz csak a maradéka, még ott lógott az ajtó egyik szögén. 

- Bent van mégis - mondta ellenséges pillantással. Aztán távolabb húzódott. 
Chan benyitott a sötét, alacsony helyiségbe. A puhafa asztalon füstölgő mécses égett, és 

Smith ott ült egy vászonnal a térdén. Megütődve nézett föl. 



- Hja, a detektív úr?!  
Chan álmosan pillantott rá. 
- Hol járt egész nap?  
Smith a vászonra mutatott. 
- Itt a tanúm, felügyelő úr, hogy ebben a palotában, a stúdiómban időztem, és 

lepingáltam az udvart. Örülök, hogy meglátogatott. Unatkozom, amióta befejeztem a 
festést. 

Hátradőlt a székén, és kritikus szemmel vizsgálgatta a képet. 
- Jöjjön, felügyelő úr, nézze csak meg: azt hiszem, sikerült belevinnem valami kivételes 

hangulatot. Vette észre valaha, hogy még a virágnak is lehet sötét és közönséges ábrázata? 
Pedig, látja, lehet... a Nippon Hotel udvarán! 

Chan megnézte a kis képet és rábólintott. 
- Igen, nem rossz, de most nincs érkezésem arra, hogy képekben gyönyörködjem. Fogja 

a kalapját, és jöjjön velem. 
- Vacsorázni? Kitűnő vendéglőt tudok a Boulevard Saint Germaine-en. 
- Egyelőre csak a kapitányságra megyünk - mondta Charlie. 
- Ahova tetszik. 
Smith félretette a vásznat, és vette a kalapját. Az Aala-parkon át a King Streetre értek, 

és Chan szinte rokonszenvvel nézte a züllött piktort. Ezt most addig el nem ereszti, amíg 
ki nem szed belőle valamit. Talán annyit, hogy megoldódik a probléma, és vége szakad 
minden gondjának. 

A főfelügyelő egyedül volt a szobában. Az arca földerült, mihelyt meglátta, hogy kinek a 
társaságában állít be Charlie. 

- Na ugye, mindjárt gondoltam, hogy magának sikerülni fog! 
- Mi baj? - kérdezte Smith félvállról. - Nagyon hízelgő az urak figyelmessége... 
- Üljön le! - mordult rá a főnök. - Veszi le azt a kalapot! Végre valahára egy ember, akivel 

szemben nem volt kötelező semmiféle ceremónia. Nézzen a szemembe! - kezdte a főnök 
szigorúan. - Tegnap este megölték a filmszínésznőt a waikiki parton, abban a pavilonban, 
amely külön áll a lakóháztól. Maga tudja, hogy hol, mert ott volt. Mit keresett abban a 
szobában, ahol a gyilkosság történt? 

Smith arca elsápadt a vörösesszőke szakáll alatt. Nyelvével megnedvesítette a szája 
szélét. 

- Én abban a szobában sohasem voltam, uram. 
- Hazudik! - tört rá a főnök. - Megtaláltuk az ujjlenyomatát az ablakdeszkán. A 

szemembe nézzen! Mit keresett abban a szobában? 
- Én... én... 
- Rajta! Ne makogjon, és az igazat mondja vagy megkeserüli! Nos, mit keresett ott? 
- Hát rendben van - mondta Smith félhangosan -, elmondom. Csak hallgassanak meg 

nyugodtan. Nem öltem én meg senkit, de a szobában bent voltam... Valahogyan... 
- Valahogyan?! 
- Valahogyan, igen, kinyitottam az ablakot, és fölmásztam a párkányra. 
- Kezdje az elején - vágott közbe Chan. - Azt már tudjuk: azért lopózott az ablakhoz, 

hogy kihallgassa, mit beszélnek a szobában. Ezt most nem kérdezem. De amikor a férfi 
elment... 

- Akkor én követtem egy darabig... kíváncsi voltam, hogy miféle... de ő autóba szállt és 
elhajtott az Avenue-n. Hát visszatértem a partra és letelepedtem. Kisvártatva kiáltást 
hallok a pavilon felől... női hangot. Nem tudtam, mit csináljak, vártam egy csöppet, aztán 



odamentem és benéztem az ablakon. A függöny le volt eresztve, de libegett, lobogott. 
Teljes csönd volt odabent... azt hittem, üres a szoba. És akkor... most igazán nagy zavarban 
vagyok, soha még ilyet nem cselekedtem, de végképp el voltam keseredve. Amikor úgy van 
valaki, mint én mostanában... akkor úgy érzi, a világ tartozik neki a megélhetéssel. 

- Gyerünk tovább! - rivallt rá a főnök. 
- A földön gyémánttű sziporkázott... gondoltam, nincs odabent senki, hát 

félrerántottam a függönyt és bemásztam. Fölkaptam a tűt, és akkor láttam meg az 
asszonyt, aki ott feküdt az asztal mögött holtan, a melle átszúrva. Persze mindjárt 
gondoltam, hogy ez nem nekem való hely. Kiugrottam és helyére igazítottam a függönyt, 
aztán eldugtam a gyémántűt a kis széfembe... mert van széfem is a strandon. Aztán 
elballagtam az Avenue felé... ott szedett fel az a kopó. 

- A tű még a strandon van? - kérdezte Chan. 
- Nem, ma reggel elmentem érte. 
Smith a nadrágzsebébe nyúlt és előhúzta a tűt. 
- Tessék, vegyék el gyorsan, ne is lássam többet! Elment az eszem, úgy látszik, de látják 

az urak: ha valaki egyszer úgy lecsúszott... 
Charlie figyelmesen vizsgálgatta a tűt. Finom kis holmi volt. Egy sor értékes gyémánt, 

platinába foglalva. Középen eltörött és a vége hiányzott. 
A főnök szigorúan nézett a csavargóra. 
- Azt hiszem, tudja, hogy ez mit jelent? Magát lakat alá kell tenni! 
- Egy perc türelmet kérek, főnök úr - vágott közbe Charlie. - Hogy a szép kis tűt 

megtaláltuk, az is jó, de nincs különösebb jelentősége a mi számunkra. Az a kérdés, mit 
hallott ez az ember. Miről beszélt egymással Shelah Fane és Robert Fyfe, amíg ő az 
ablaknál hallgatózott. Mi lehetett az a nagy dolog, amit Mr. Fyfe még hamis bűnbevallás 
árán is el akart fojtani, és szép pénzt fizetett Smith úrnak, csak hogy hallgasson róla... 
Smith úr most már meggondolta a dolgot, és nem fog tovább titkolózni előttünk, hanem 
szépen megmondja... 

- Azt nem! - kiáltott Smith. - Úgy értem, hogy... nem is volt semmi... semmi a világon. 
- Magát lopás miatt letartóztatjuk - vágott közbe Charlie. -Szereti a börtönt? Azt hiszem, 

nem túlságosan. Hát egy föltétellel hajlandók vagyunk fátyolt bontani a lopásra, ugye, 
főnök úr? 

A másik habozott. 
- Olyan nagyon fontosnak tartja, Charlie? - kérdezte. 
- Roppant fontosnak! 
- Hát rendben van. - A főnök a csavargóhoz fordult. - Mondja meg őszintén, mit hallott 

tegnap este. Akkor elhordhatja az irháját, és elejtjük a vádat... De a tiszta igazságot, hallja? 
Smith habozott. Szép, rózsás álmai - rendes ruha, hazatérés, új élet, tisztesség - még ott 

lebegtek előtte; nem egykönnyen mondott le róluk. De irtózott az Oahu börtön 
gondolatától. 

- Hát legyen - mondta végül -, megmondom. Undorral teszem, de öreg apámra 
gondolok... szigorú ember, kényes ember. Az ő kedvéért ki kell kerülnöm a csávából, ha 
magamért nem is. Amikor ahhoz az ablakhoz léptem, felügyelő úr... 

Chan egy kézmozdulattal megállította. 
- Várjunk egy percig. Azt szeretném, ha Robert Fyfe is itt volna, amikor elmondja. - Az 

órájára nézett. - Azt hiszem, most otthon lesz a szállodában... Azonnal jövök. 
Pár perc múlva örömmel tért vissza a telefontól. Aztán leült a csavargó mellé. 
- Most pedig pihenjünk egy kicsit, Smith barátom. Gondolja végig jól, és rendezze el a 



mondanivalóját. Aztán el ne felejtse... az igazságot! 
A csavargó bólintott. 
- Most megfogott, felügyelő úr, és az igazat fogom mondani. - Rongyos cipőjére nézett. 

- Gondoltam én, hogy nagyon is nagy a szerencsém, nem lesz maradása... Kaphatok egy 
cigarettát? Nem? Magamnak sincs... Ilyen az élet!                      - 

XXII. FEJEZET 

Csöndben üldögéltek, lassan peregtek a percek. Smith fakószürke szeme reménytelenül 
bámult a jövőbe - látta magát, ahogy örökké elhagyatva, céltalanul bolyong a kanyargós 
parton. A főfelügyelő vastag szivarra gyújtva, az esti lapba temetkezett. Charlie Chan 
kivette zsebéből a gyémánttűt és elgondolkozva nézegette. 

Tíz perc múlva megérkezett Robert Fyfe. Úgy jött be, mint aki a színpadra lép: 
magabízón, szeretetre méltó mosollyal. De amikor Smithre esett a pillantása, a mosoly 
hirtelen eltűnt az arcáról, és redők barázdálták a homlokát. 

- Jó estét, Mr. Chan - mondta - Húsz percem van, aztán rohannom kell... nem szeretnék 
ma is elkésni a színházból. 

- Húsz perc tökéletesen elég lesz - mondta Charlie. - Smith úrral már találkozott. Ez itt 
a főfelügyelő úr. 

Fyfe meghajolt. 
- Bizonyosan fontos okból hívtak ide az urak. 
- Mi fontosnak látjuk - felelte Chan. - Nem akarok nagy feneket keríteni a dolognak. 

Tegnap este érdekes beszélgetés folyt ön és egykori felesége között a kerti pavilonban. 
Hogy miről volt szó, azt még nem tudjuk. Amikor szóba került, ön magára vállalta a 
bűntettet, amit nem követett el, csak hogy elterelje figyelmünket erről a beszélgetésről. 
Aztán ma reggel egyszerre ráeszmélt, hogy nagy barátja a művészetnek, és képet vásárolt 
Smith úrtól, csak hogy ne beszéljen. - Élesen szemébe nézett a színésznek. - Örülök, hogy 
a képnek művészi értéke van, Mr. Fyfe, mert ez minden, amit Smith úr önnek eladhatott. 
Hallgatnia nincs már módjában, és most beszélni fog. 

Árnyék borította el a színész szép arcát, aztán harag lobbant fel rajta. Szembefordult a 
csavargóval. 

- Zsivány! - hördült föl megvetéssel.  
Smith tiltakozva emelte fel a kezét. 
- Tudom, tudom, törött nádszál vagyok. Nagyobb baj ez nekem, mint önnek... de az urak 

itt torkon ragadtak, börtönbe dughatnak, ha makacskodom, és én nagyon sokat aludtam 
a szabadban, de a börtön sehogy sincs ínyemre. Borzasztóan bánom, de most már hiába, 
el kell árulnom... Nincs egy cigarettája véletlenül? 

Fyfe nézte egy másodpercig, aztán vállat vonva kinyitotta az ezüst cigarettatárcáját, és 
megkínálta Smitht. 

- Köszönöm... Szomorú ügy ez. Mr. Fyfe és... nem, ne fáradjon, van gyufám... jobb 
mentül hamarabb túlesni rajta. 

Rágyújtott és mélyen tödőre szívta a füstöt. 
- Hogy a kedvenc témánkra térjek: tegnap este a parton odamentem a pavilon 

ablakához. Ketten voltak odabenn: ez az úr és a művésznő. Többnyire ő beszélt, Shelah 
Fane, és én csak néztem, el nem tudtam mozdulni onnan... Gyönyörű szép volt... még 
sokkal bájosabb, mint a vásznon! Nagy kedvem lett volna lefesteni abban a krémszínű 
ruhájában... 

- Gyerünk, gyerünk! - rivallt rá a detektívfőnök. - Tovább! 



- Azonnal a lényegre térek - hökkent meg Smith. - Csak éppen meg akartam említeni a 
szépségét... Egy ilyen pompás teremtésnek el kellene nézni... legalább egy pisztolylövést. 

Chan fölegyenesedett. 
- Mit akar ezzel mondani? - csapott le nyersen a csavargóra. 
- Úgy értem, hogy ő egyszer... meg is engedte magának. Egyre arról beszélt Mr. Fyfe-

nak, hogy három év előtt Hollywoodban megölte azt az embert. 
A színész felnyögött és kezébe temette az arcát. 
- Melyik embert? - kérdezte a főfelügyelő. 
- Hogy is hívták? - Smith gondolkodott egy kicsit. - Denny... igen! Éppen elégszer 

mondta a nevét, hogy Denny... Denny Mayo... 
Csend volt egy percig, aztán Fyfe felugrott. 
- Majd én mondom el! - kiáltotta. - Nem akarom az ő szájából hallani. Hadd 

magyarázzam meg: Shelah Fane a pillanat, az indulatok rabja volt, aki ismeri, az megérti... 
- Most nem ez a fontos - szólt közbe a főnök -, hanem az, hogy a tényeket megtudjuk, 

mégpedig minél előbb! 
Fyfe a kínai detektív felé fordult. 
- Önnek elmondtam, felügyelő úr, hogy Shelah telefonált nekem a színházba... 

szívrepesztő segélykiáltás volt ez... Rögtön látni akart, nem egyezett bele, hogy csak 
előadás után menjek. Azonnal rohannom kellett... Ha valaha szerettem egy kicsit, hát 
menjek rögtön. Fontos mondanivalója van, a tanácsomat akarja kérni, végképp kétségbe 
van esve... így rögtön mentem. 

Csupa rémület és kétség volt szegényke, amikor megpillantottam. A pavilonba hívott, 
és ott egyszerre kitálalta a baját. Elválásunk után néhány évvel találkozott azzal a Denny 
Mayóval, és őrülten beleszeretett. El tudtam képzelni, milyen volt az a szerelem... tudtam, 
mi az, ha Shelah szeret valakit... szilajon, féktelenül! Mayo viszonozta az érzelmeit. Nős 
ember volt, az asszony Londonban élt mint táncosnő, de Mayo megígérte, hogy elválik 
tőle, és elveszi Shelah-t. Egy darabig boldogok voltak, aztán egy este Mayo megkérte, hogy 
látogassa meg a lakásán. 

Három éve történt, egy júliusi estén. Shelah elment, és a színész közölte vele, hogy 
szakítaniuk kell. A feleségét baleset érte, a karrierje megtörött, nem léphet fel többé. Ő 
nem hagyhatja cserben az asszonyt szerencsétlenségében, és írni fog neki, hogy jöjjön 
utána Hollywoodba. Shelah-val forgott a világ és elvesztette a fejét. Mayo íróasztalának 
fiókjában pisztoly volt. Shelah kirántotta, saját mellének szegezte, és megfenyegette, hogy 
végez mindkettőjükkel. Láttam már őt ilyen felindulásban, beszámíthatatlan volt ilyenkor. 
Mayo ki akarta csavarni kezéből a pisztolyt, birkóztak, és a fegyver elsült... Mayo holtan 
roskadt Shelah lábai elé! 

Akkor észre tért, úgy látszik, és igyekezett menteni, ami menthető. Zsebkendőjével 
letörölte keze nyomát a fegyverről. Kilopózott a házból, nem látta meg senki. Biztonságban 
volt. A nyomozás egyetlenegyszer sem vette őt gyanúba. Megmenekült, de megnyugodni 
nem bírt. Attól a naptól kezdve örökös gyötrelem volt az élete. 

Néhány héttel ezelőtt Tahitiben találkozott Alan Jaynesszel. Hozzá akart menni, de a 
múltja kísértette. Már jó idő óta megszokta, hogy fontos dolgaiban Tarneverrótól kér 
tanácsot. A jós éles esze mély hatással volt rá mindig. Idehívatta Hollywoodból, és tegnap 
reggel meglátogatta... Esze ágában sem volt akkor, hogy Denny Mayóról beszéljen neki. 
Csak a jövőre volt kíváncsi, és Tarneverro véleményére, hogy mit jósol erről a házasságról: 
vajon boldog lesz-e a gyémántkirállyal? De az az ember valami érthetetlen, misztikus 
hatalmat gyakorolt Shelah fölött... Talán hipnotizálta. Annyi bizonyos, hogy Shelah 



akarata ellenére meggyónt neki, és elbeszélte a rémes esetet. 
- Megálljon! - kiáltott rá Chan szokatlanul nyersen. - Bocsánat, várjunk egy percig. 

Eszerint a művésznő azt vallotta Tarneverrónak, hogy ő maga ölte meg Denny Mayót? 
- Azt, igen. Én... 
- Tarneverro másként mondta... 
- Akkor hazudott! - tört ki Fyfe szenvedélyesen. - Shelah meggyónta neki, hogy ő ölte 

meg... nem érti? Hiszen ettől rémült meg annyira, ezért küldött értem. Azt mondta, én 
vagyok az egyetlen ember a világon, akihez fordulhat... Látta, hogy Tarneverro szemében 
furcsa fény villant meg, amikor rábízta a titkát. Irtózatosan félt attól az embertől. Rettegett 
attól, hogy visszaél a vallomásával és tönkreteszi. Hozzám fohászkodott, segítséget kért, 
belém kapaszkodott... De ugyan mit tehettem, mit lehetett itt tenni? 

Fyfe kimerülten hallgatott egy percig. 
- Próbáltam megnyugtatni, megígértem, hogy segítek, amennyire tőlem telik, de vissza 

kellett mennem a színházba. Könyörgött, hogy ne menjek, maradjak vele... de hiszen 
tudják, uraim, a játék el nem akadhat. Egész életemben egyszer sem ültettem föl a 
közönséget, és erre még Shelah kedvéért sem voltam hajlandó. Otthagytam hát és 
visszamentem. 

Fyfe ismét eltakarta az arcát. 
- Bár maradtam volna! - nyögött fel fájdalmasan. - Nem tettem... és az első hír az volt 

róla, hogy megölték! Gondoltam én arra, hogy bejelentem a rendőrségnek, amit tudok, de 
nem volt hozzá lelkierőm. Nem vitt rá a lélek, hogy ilyen foltot ejtsek annak az emlékén, 
aki olyan szép volt, olyan kedves, olyan igéző és olyan nagylelkű, mint ő. Amit tett, 
beszámíthatatlan állapotban követte el, és most ki fogják kürtölni a szenzációt az egész 
világon, beszennyezik azt a nevet, amely mindennél drágább nekem! Akár megtalálják a 
gyilkosát, akár nem... az őt nem támasztja fel többé! Azt akartam, hogy a neve tiszta 
maradjon... és ez most az önök kezében van, uraim. 

Amikor ez az átkozott csavargó odajött és fecsegni kezdett, elvesztettem a fejemet. 
Jobban szerettem Shelah-t, mint valaha, és... magam sem tudom már, hogyan, megtettem 
azt a melodrámai vallomást, hogy véget vessek a nyomozásnak. Hogy kitartottam volna-e 
mellette, azt nem tudom... Ma reggel már nekem is úgy tetszett, hogy egy kicsit sok lett 
volna a lovagiasságból. De szerencsére, Mr. Chan azonnal szétszedte a vallomásomat. Egy 
tekintetben mégis célt értem: Smith felfogta a helyzetet és hallgatott. Amikor ma reggel 
fölkeresett, szívesen odaadtam neki minden pénzt, ami a kezem ügyében volt, csak ne 
szóljon. A világ, amely rajongva szerette Shelah-t, ne olvassa botrányba keverve a nevét!  

Charlie odament a színészhez, és a vállára tette a kezét. 
- Sok bajt okozott nekem, de nem haragudhatok magára -mondta. - Ön úgy cselekedett, 

mint gáncs nélküli lovag és gentleman. Ne vegye rossz néven, ha újból megkérdem... 
nekem fontos ez a pont: egészen bizonyos ön abban, hogy Miss Fane úgy mondta el az 
esetet Tarneverrónak is, mint önnek? 

- Egészen bizonyos vagyok ebben. És ha van valami kötelék Tarneverro és Denny Mayo 
között, akkor a jós a gyilkos... ebben is egészen bizonyos vagyok. 

Charlie hosszú pillantást váltott felettesével. Ez Smithhez fordult. 
- Maga elmehet és ide ne tolja többé az ábrázatát... hallja?!  
A csavargó azonnal talpon volt. 
- Ha rajtam áll, nem találkozunk többet - motyogta. Az ajtó felé indult, de meggondolta 

magát és megállt Fyfe előtt. - Sajnálom, nagyon sajnálom, de el akarom mondani, hogy 
legalább egy tekintetben megtartottam a szavamat... Egy kortyot sem ittam egész nap. 



Otthon ültem a szobámban, pénzzel a zsebemben... ültem és festettem, egy csokor silány 
virágot, és a torkom száraz volt, akár a Szahara. Nehéz volt, de kitartottam... Ki tudja, talán 
még van reménység a számomra!... Tessék! - Egy csomó bankjegyet vett ki a zsebéből. - Ez 
a magáé. 

- Mi az? - kérdezte Fyfe. 
- Harminckét dolcsi... ennyi maradt az ötvenből. Sajnálom, hogy csak ennyi, de vettem 

egy darabka vásznat, pár ecsetet, mert... mert anélkül nem bírtam volna veszteg maradni. 
Fyfe eltolta a pénzt. 
- Az a kép jó, megérte. Tartsa meg a pénzét, és vegye meg a ruhát, amit akart. 
Smith vizenyős szürke szemében hálás mosoly csillant meg. 
- Úriember, az már igaz. Jó ilyen emberrel találkozni. Valami megmozdul a szívemben... 

Ki tudja, talán mégis hazakerülök még! Néha kevés a pincér a hajón. Holnap reggel 
megveszem a szükséges holmit, és megpróbálok felkerülni valami hajóra. Ha eljutok San 
Franciscóba, onnan gyalog is elérem Clevelandet... Isten engem úgy segéljen, megteszem! 

- Sok szerencsét! - legyintett Fyfe. 
- Köszönöm... Ha nem lenne terhére... szabad még egy cigarettát? Nagyon kedves. - Az 

ajtóban még egyszer megállt, újra visszajött. - Főnök úr, nincs kedvem itthagyni ezt a 
helyet, nem tenne nekem egy szívességet? 

A főnök nevetett. 
- Talán... 
- Tegyen lakat alá holnap reggelig - könyörgött a csavargó -, ne eresszen ki az utcára 

ezzel a sok pénzzel a zsebemben! Ki tudja, valaki megtámad... vagy az is megeshet, hogy... 
szóval, rakasson biztos helyre holnapig. Akkor több reménységem van, hogy holnap 
csakugyan hazafelé indulok. 

- No, ha csak ennyit akar!  
Smith a kezével intett Channak. 
- Reggel majd emlékeztessen, felügyelő úr... tíz centtel tartozom! - Aztán a főnök 

sarkában elhagyta a szobát. 
Charlie a színészhez fordult. 
- A színházban már bizonyára várják... Hálás vagyok az őszinte vallomásért. 
- Mr. Chan... lehetséges volna, hogy amit elmondtam, ne kerüljön a nyilvánosság elé?! 
Charlie a fejét rázta. 
- Attól félek, az lehetetlen, hiszen szervesen összefügg a gyilkossággal. 
- Sajnos igen. - Fyfe felsóhajtott. - Nos, akárhogy is... ön nagyon előzékenyen bánt velem 

felügyelő úr, ezt nagyra értékelem. 
Amikor a detektív magára maradt, elgondolkodva bámult a levegőbe. Így találta a 

főnöke. 
- Na, barátom - szólította meg a főnök -, eszerint Tarneverro szépen rászedte magát. És 

erre alapította az egész nyomozást. Hát ez igazán meglepő, Charlie, hogy magát az orránál 
fogva vezessék! 

Chan bólintott. 
- Ha volna rá érkezésem, hamut szórnék a fejemre. Így azonban inkább hátat fordítok 

a múltnak, és mostantól kezdve új nyomon indulok... 
- Tessék? Mi az, hogy indul? Készen vagyunk, hát nem tudja? 
- Ön azt hiszi? 
- Hát világos! Reggel Shelah Fane meggyónja Tarneverrónak, hogy ő ölte meg Denny 

Mayót. Denny édesöccse volt a jósnak. Este az asszonyt meggyilkolják. Mi sem egyszerűbb. 



Azonnal elrendelem a jós letartóztatását. 
Charlie tiltakozva emelte föl a kezét. 
- Nem, nem! Ezt a világért sem tanácsolom. Ön megfeledkezik az alibiről, amely erős, 

mint a kőfal. Megdönthetetlen. 
- Majd megdöntjük - legyintett a főnök -, mert nem lehet helytálló. Vagy hazudik a két 

öreg, hogy mentsék a barátjukat, vagy Tarneverro falnak vitte őket, mint magát! 
- Én nem hiszem - rázta fejét a detektív csökönyösen. 
- Ugyan mi történt magával, Charlie? Már nem fog az esze? Sosem láttam tisztább és 

egyszerűbb esetet. Ez a kis alibi... 
- Nemcsak az alibi! - tiltakozott Charlie. - Miért mondta nekem Tarneverro, hogy majd 

értesít, mert még az este letartóztatásra kerül sor? A szava még most is a fülemben cseng, 
és nem lehet kitörölni az emlékezetemből. Állítom, hogy a probléma még megoldatlan. 

- Én nem értem magát, Charlie. 
- Mr. Fyfe érdekes vallomása csak egy pontot tisztázott -magyarázta a kínai detektív. - 

Most már tudom, miért nem akarta Tarneverro, hogy lássam Shelah Fane levelét. Attól 
félt, hogy azonnal megállapítom, milyen hamisan állította be a sztár vallomását, és ezzel 
összedől a kártyavár. Szerencséjére a levél szövege inkább igazolta a hazugságát. „Felejtse 
el, kérem, amit reggel mondtam: bolond voltam, egészen bolond”... Akkor láthatta a 
barátunk, hogy hiába ütött meg a sötétben. Elég dühös lehetett érte saját magára. - Chan 
hallgatott egy percig. - Igen, Tarneverro úr kezdettől fogva megzavart és félrevezetett, ez 
nem kétséges. De gyilkosnak azért most sem tartom. 

- Szép. Hát akkor mit akar csinálni? Leül szépen, malmozni fog a két hüvelykujjával, én 
meg segítsek? 

- Nem rajongok a malmozásért - felelte élénken Chan. - Cselekedni fogok. 
- Szeretném tudni, mit! Hiszen több nyomunk nincs. 
- De van! - Charlie kivette zsebéből a gyémánttűt. - Ez itt ni. - Átadta a főnöknek. - Volna 

szíves alaposan megvizsgálni ezt a kis tűt? 
A főnök megforgatta jobbra-balra. 
- A közepén el van törve. A fele elveszett.  
Chan bólintott. 
- Úgy van. És ha a hiányzó végét megtaláljuk, akkor megoldottuk a kérdést. 
- Amennyiben? 
- Hogyan törött el ez a tű? - kezdte Charlie. - Amikor a gyilkos már eltörte az óra üvegét, 

még más nyomát is akarta hagyni a viaskodásnak. Ezért szakította le és tiporta lábbal az 
orchideákat. A virággal együtt a tű is a földre esett, kinyílt, a hegye fölfelé állt. Ez a tűhegy 
mélyen behatolt a gyilkos cipőjébe és beletört. Ő talán nem vette észre. Nekünk tehát meg 
kell találnunk a tű nyomán keletkezett karcolásokat a waikiki villa politúros padlóján. És 
most azonnal odamegyek, hogy ennek a végére járjak. 

A főnök fontolgatta. 
- Hát ebben is lehet valami - tűnődött. - Tessék, próbálkozzék meg vele, én várom a 

híradását. 
Az ajtóban Charlie beleütközött Kasimóba. A kis japán csüggedten, szerencsétlen 

képpel állított be. 
- Hússzor, ötvenszer is végigjártam a várost... Mr. Smith elpárolgott, mintha sohasem 

lett volna itt! 
- Finom kis detektív maga! - szólt rá a főnök. - Smith itt ül az egyik cellában. Charlie 

hozta be. 



Megrökönyödés és kétségbeesés tükröződött Kasimo szemében. Charlie visszafordult, 
odament hozzá és megveregette a vállát. 

- Vigasztalódjék - mondta nyájasan -, legyen jó fiú, és valahogy el ne maradjon a 
Buddhista Ifjak Egyesületének egyetlen üléséről sem! Akkor a siker biztos a sarkába 
szegődik. Senki sem lehet tökéletes. Nézzen meg engem: huszonhét éve dolgozom a 
rendőrség szolgálatában, és távolról sem vagyok olyan okos, mint amilyennek tartottam 
magam. - Azzal fölséges nyugalommal kisétált a szobából. 

XXIII. FEJEZET 

Charlie kirobogott a partra, abban a reményben, hogy ez lesz az utolsó látogatása Shelah 
lakásán. A hold még nem szállt fel az ég bíborbársonyára, halványan pislogtak a csillagok, 
és a virágzó fák az éjszaka csendjébe burkolták szépségüket. Éppen huszonnégy órája volt, 
hogy Shelah Fane kapuja elé térdelt a fekete teve. 

Most már ismerte az asszony múltjának titkát, tudta, hogy milyen sötét tett súlya 
nyomta, de azért mélységes együttérzéssel gondolt rá. Ez az asszony sohasem állt bíróság 
előtt, hogy számot adjon a bűnéről, de azért vezekelt érte. Micsoda gyötrelem volt neki ez 
a három esztendő! „Egyszer talán még lesz részem egy kis boldogságban, hisz olyan nagy 
szükségem volna rá!” - ezt írta utolsó kis levelében. És mit talált a boldogság helyett? A 
fekete tevét, amely ismeretlen messzeségekbe visz. Akármilyen motívum vezette a gyilkos 
kezét, kegyetlen, szívtelen cselekedet volt, és Charlie Chan el volt tökélve, hogy 
megtorolja... De hogyan találja meg? Csakugyan megsegíti-e vajon a kis tű, amelyet a 
zsebében hord? Szinte kétségbeesett erővel ragaszkodott ehhez a reményhez, hiszen ez 
volt most már az egyetlen esélye. 

A banánfa árnyéka tintafeketén terült el a ház előtti pázsiton, a világhírű filmsztár 
utolsó otthona előtt. Chan leállította a motort, eloltotta a reflektort, és kiszállt a kocsiból. 

Jessop méltósággal és udvariasan nyitott ajtót, mint mindig. 
- Szinte vártam már, biztos úr. Micsoda gyönyörű este, enyhe és illatos, hogy úgy 

mondjam. 
Chan mosolygott. 
- Nagyon sok a dolgom, Jessop, nemigen foglalkozhatom az éjszaka illataival. 
- Azt meghiszem, biztos úr. Szabad megkérdeznem, van-e valami újság az emberölés 

dolgában? 
Chan a fejét rázta. 
- Eddig a percig még semmi. 
- Az bizony sajnálatos, uram... A fiatalok lenn vannak a parton. Miss Julie-re meg Mr. 

Bradshaw-ra gondolok. Kit kíván kihallgatni, biztos úr? 
- A szobák padlóját - felelte Chan.  
A komornyik felhúzta a szemöldökét. 
- Valóban, uram, megboldogult apám szokta volt mondani, hogy a falaknak is fülük 

van... 
- Néha meg a padló tud mesélni - bólintott Chan. - Ha nincs kifogása ellene, a szalonnal 

kezdem. 
Félrehajtotta a nehéz függönyszárnyakat. Diana Dickson a zongoránál ült és halkan 

játszott. Most hirtelen fölállt. 
- Isten hozta! Parancsol valamit? 
- Valamit nagyon óhajtanék - mondta Chan. - Hosszú kutató-utam végét és azt, hogy 

megtaláljam a nagy Ismeretlent. 



- Szóval eddig még nem találta meg. 
- Nem, kicsit bonyolult az ügy. De miért nincs a tengerparton, Miss Diana? Az való a 

fiataloknak ebben az órában. 
Diana vállat vont. 
- Egyedül? Nincs is férfi a szemhatáron! 
- Ez ritkán eshet meg maga körül, ahogy sejtem - mosolygott Charlie. 
Diana észrevette, hogy a detektív türelmetlenül néz szét a szobában. 
- Mit fog most csinálni? - kérdezte. - Annyira izgat mindez! 
- Most roppant udvariatlan leszek - felelte Charlie. - Képtelenség, de kénytelen vagyok 

arra kérni, hogy fosszon meg kedves társaságától. Nem ülne le, kérem, odakint a 
verandán? 

- Én azt reméltem, hogy segíthetek magának... 
- Ilyen elragadó társaságban nem tudnék kellőképpen figyelni a dolgomra - 

udvariaskodott Chan. Kitárta az üvegajtót. - Legyen olyan kegyes, Miss Diana... 
A színésznő kelletlenül kiment, és Chan betette mögötte az ajtót. Nem akart tanú 

jelenlétében olyan kevéssé méltóságteljes pózba ereszkedni, mint amilyenre most szükség 
volt. Felcsavarta a villanyt, az összes lámpát és négykézlábra állt. Kivette zsebéből a 
nagyítóüveget, és apróra vizsgálgatni kezdte a padlót, mindenütt, ahol nem borította 
szőnyeg. 

Jó darabig mászkált ide-oda, a térde meg is fájdult bele. De nem bánta, mert siker 
koronázta az igyekezetét. Itt-ott elég sűrű karcolásokat fedezett fel, amelyek kétségkívül 
nemrég keletkeztek. Gyorsabban lélegzett, és apró fekete szeme megelégedetten csillogott. 

Hirtelen új ötlete támadt. Feltápászkodott és átsietett az ebédlőbe. Örömmel állapította 
meg, hogy az asztal még ugyanúgy van, ahogy előző este volt; nem tolták össze. Jessop 
foglalatoskodott a pohárszék előtt, az ezüstneműt rakta el. Most visszafordult. 

- Úgy látom - jegyezte meg Chan -, még nem hozta rendbe az asztalt. 
- Nem is lehet azt, uram - felelte a komornyik. - Elromlott a szerkezete. Az előző 

tulajdonos alighanem nagyon vendégszerető természetű volt, mert elvesztek az 
eresztékek. 

- Annál jobb. 
Chant új reménnyel töltötte el, hogy az asztal csupasz padlón állt, csak az ajtók előtt 

hevert egy-egy szőnyeg. 
- Mr. Jessop, nagy szívességet tehet nekem - mondta. - Állítson tíz széket az asztal köré, 

ugyanúgy, ahogy tegnap este álltak. 
Jessop csodálkozva engedelmeskedett. Amikor készen volt, látta, hogy a detektív 

töprengve áll és bámul. 
- Most ugyanúgy van minden, mint tegnap este, amikor felszolgálták a kávét? 
- Ugyanúgy - biztosította a komornyik. 
Charlie szó nélkül félrehúzott egy széket: és eltűnt az asztal alatt. Működésének néma 

jeleként egyik szék a másik után mozdult el a helyéről. Jessop álmélkodva szemlélte. 
Zseblámpájával fölfegyverkezve folytatta Chan a munkáját, amíg egészen körül nem ért. 
Végre felbukkant megint. 

- Tettek az este névjegyet a helyek megjelölésére? 
- Nem, uram. Miss Fane nem akart semmi ceremóniát. Azt mondta, üljenek csak úgy a 

vendégek, ahogy jólesik nekik. 
- Szóval senki nem rendezte el a kávénál, hogy ki hová üljön? 
- Nem uram, úgy ültek le, ahogy éppen az eszükbe jutott. 



- És emlékszik még, hogy ki hol ült?  
Jessop a fejét rázta. 
- Nagyon sajnálom, biztos úr, máskor alighanem eszembe tartottam volna, de tegnap 

olyan lótás-futás és zűrzavar volt, hogy bizony az én fejem sem volt a helyén. 
Charlie annak a széknek a támlájára tette a kezét, amelyik a háziasszony helyétől jobbra 

állt. 
- Azt sem tudja, hogy itt ki ült? 
- Nem tudnám megmondani, biztos úr... Azt hiszem, valaki az urak közül, de igazán 

nem tudom biztosan. 
- Köszönöm. A telefon a hallban van, ugye? 
- Igen, uram, majd megmutatom... 
- Nem szükséges, Jessop, megtalálom magam is. 
Kiment a hallba és bezárkózott a lépcső alatt nyíló fülkébe. Többfelé telefonált, végül 

felhívta a főnökét. 
- Itt Chan... Szabad alázatosan kérnem, hogy kerítsen egy megbízható embert, és 

fáradjanak ki azonnal Shelah Fane házába? 
- Van valami újság, Charlie? 
Chan behúzta a fülke ajtaját. A homlokán gyöngyözött a veríték. 
- A tű célhoz vezet - felelte halkan. - A szalon padlóján egész sereg friss karcolás van, és 

ott, ahol tegnap kávéztak a vendégek, az asztal alatt, az egyik szék előtt ugyancsak 
karcolást találtam. 

- És ki ült azon a széken? - kérdezte a főnök. 
- Shelah Fane gyilkosa - felelte Chan. - A nevét még nem tudom. De éppen most 

telefonáltam hat vendégnek, hárman pedig helyben vannak, úgyhogy teljes a lista. Ha 
valamennyi itt lesz, az ebédlőbe vezetjük, és megkérjük őket, hogy üljenek le ugyanúgy, 
ahogy tegnap ültek. A háziasszony helye az asztalfőn volt, szemben a hall ajtajával. Majd 
figyelje meg, ki ül attól jobbra... az lesz a keresett személy.  

A főnök belenevetett a telefonba. 
- Valóságos színjáték, Charlie! Na, én nem bánom, csak eredménye legyen! Mindjárt ott 

leszek. 
Chan a homlokát törülgette. Visszament a hallba. Még látta Jessop frakkszárnyait, 

amelyek lobogva tűntek el az ebédlő függönye mögött. Kényelmes tempóban követte a 
komornyikot, aztán kiment a verandára Miss Dicksonhoz. 

- A szalon már rendelkezésére áll, szép miss - mondta meghajolva. 
- Megtalálta, amit keresett? - kérdezte a lány kíváncsian. 
- Ki találja meg ezen a világon, amit keres, drága lady -sóhajtott Charlie. - Mi a siker? 

Szappanbuborék, amely szétpattan, ha az ember keze hozzáér. 
Lement a partra. Jobb felől, ahogy a pázsit előtt haladt, komoran sötétlett a végzetes 

pavilon. Egészen közel a vízhez Julie és Jimmy Bradshaw ült, oly keskeny strandszéken, 
amely csak egy személyre volt méretezve. 

A fiú fölkelt és elébe jött. 
- Maga az, Charlie? Honolulu híres kopója... hogy van? Mi újság? 
- Az az újság, hogy a Waikiki és a tenger, úgy látszik, mégsem vesztette még el a varázsát. 

Sajnálom, hogy meg kell zavarnom a megható jelenetet. 
Bradshaw kezet nyújtott. 
- Csapjon bele, Charlie, maga az első, akivel közlöm: házasodom. És... Julie is. 
- Örülök a nagyszerű hírnek - felelte Chan szívélyesen. - Adjon az ég félannyi 



boldogságot, mint amennyit kívánok, mert egészen annyit el sem bírnának. 
- Köszönjük, Mr. Chan! - mondta Julie. 
- Szabad most egy percre... - Charlie karon fogta és pár lépéssel hátrább vezette a fiút. 
- Mi újság? - kérdezte Bradshaw. 
- Nagy újság lesz rövidesen... Egy órán belül tudni fogjuk, hogy ki ölte meg Shelah Fane-

t. 
- Jóságos Isten! - a fiú eltátotta a száját. 
- De előbb egy feladatot bízok magára. Miss Julie-nek kedves barátnője volt a 

művésznő. Menjen vissza hozzá, és közölje vele kíméletesen, hogy Miss Fane volt Denny 
Mayo gyilkosa. Ez most már kétségtelen. 

- Lehetetlen... 
- Pedig így van. Közölje vele kíméletesen, arra kérem, akkor nem fogja annyira lesújtani, 

mint ha mások előtt hallaná. Újabb erős csapás lesz, de majd csak kiheveri... a szerelem a 
legnagyobb orvos. 

- Igazán megható, Charlie, hogy mindenre gondol. 
- Igyekszem, amennyire lehet... Aztán, ha már átesett a fájdalmas feladaton, jöjjenek be 

mind a ketten a szalonba. 
- Rendben van, Charlie, köszönöm. 
Odafönt Diana Dickson üdvözölte Martinót, van Hornt és Jaynest, akik együtt jöttek át 

a szállodából. A detektív örömmel állapította meg, hogy mind a hárman estélyi ruhában 
vannak - így remélhette, hogy a cipőjük is ugyanaz, mint előző nap volt. 

- Jó estét, felügyelő úr - köszöntötte Martino. - Amint látja, elég gyorsan 
engedelmeskedtünk a hívásnak... Mi lóg a levegőben? 

- Csak egy apró kísérlet - felelte Chan. - Talán a dolog végére járunk ma este, és kész... 
Pau, ahogy nálunk mondják. 

Jaynes rövid szivarra gyújtott. 
- Pau? Becsületistenemre, nagyon kívánom. Már meg is rendeltem a kabint, és most 

önbe vetem a bizalmamat, felügyelő úr! 
- És mi is valamennyien - csatlakozott hozzá a direktor. - Az én utam is éppen elég 

sürgős. Huntley, mi ketten ugyanazzal a hajóval mehetnénk. 
Van Horn vállat vont. 
- Engem ugyan nem izgat az indulás, akár sose mennénk el. Elnéztem ezt a csavargót 

tegnap este... ki tudja: nem ő-e a legboldogabb ember valamennyiünk között? 
- Vissza a természet ölére? - mosolygott Martino. - Bizonyosan a szereped ébresztett 

benned ilyen vágyakat. 
- Inkább az undor Hollywood iránt - felelte van Horn. - Az összes agyonmesterkélt 

helyek közül Hollywoodé a pálma. 
- Ez aztán igazi kaliforniai beszéd! - jegyezte meg Jimmy Bradshaw, aki Julie-vel 

megjelent. - Nem adna erről interjút? Világhírű filmszínész Hollywood agyonhajszolt 
életét Honolulu ősi egyszerűségével kívánja felcserélni. 

- Tőlem megírhatja - felelte van Horn morcosan -, de letagadom, hogy valaha is 
mondtam ilyesmit. 

- Elég baj az - mondta Bradshaw. - A színészek nyilatkozataiból mindig törölni kell a 
legsikerültebb mondásokat. 

Megjött Wilkie Ballou is a feleségével. A cukorültetvényes vászonöltönyben volt és fehér 
cipőben. Charlie-t bosszantotta a dolog. Ha Ballou talál leülni arra a székre, amely annyira 
várja a tegnapi tulajdonosát, akkor füstbe ment az egész terv. 



- Mi baj már megint? - kérdezte Ballou. - Én ma korán akartam lefeküdni. 
- Szegény öreg Wilkie, nem bírja az izgalmakat - mondta Rita. - Én meg szeretem. Jó 

estét, Diana, mit csináltál egész nap? 
A függöny szétvált, és Tarneverro lépett csöndesen a szobába. Megállt egy percre, 

meghajolt, és sötéten körülnézett. 
- Eszerint megint együtt volnánk? 
Jaynes fölkelt, lassan odament hozzá, és elővette a szivartárcáját. 
- Jó estét... nem parancsol egy szivart? 
- Nem, köszönöm - mondta Tarneverro zavartalan nyugalommal -, nem dohányzom. 
- Igazán sajnálom - felelte a gyémántkirály. - Azt hittem, hogy szokott néha. 
Charlie gyorsan közéjük lépett. 
- Nem ülnénk le, kérem? Itt vagyunk mind, igen, csak a főnökömet várom még. 

Legyenek türelemmel néhány percig. 
Leültek, a férfiak szótlan várakozásban, de Rita, Diana és Julie halkan csevegtek. 
Pár perc múlva megérkezett a főfelügyelő. Spencer jött vele, és büszkén, daliásan 

képviselte a rendőri tekintélyt. 
- Akkor kezdhetjük - mondta Chan élesen. - Már közöltem a tisztelt vendégekkel, hogy 

egy kis kísérletet akarunk végrehajtani. Főnök úr részben már ismeri a hölgyeket és 
urakat. 

Wilkie Ballou kezet szorított a főfelügyelővel. 
- Örülök, hogy itt látom - jegyezte meg, rosszalló pillantást vetve Charlie felé. 
- Mr. Tarneverróval is találkozott már - folytatta Chan, aztán sorra bemutatta a 

többieket. - És most, ha nincs kifogásuk ellene, fáradjanak át az ebédlőbe. 
- Tessék? Csak nem vacsorára hívtak megint? - rémüldözött Rita Ballou. 
- Vacsorát ugyan nem fognak felszolgálni, de azért mégis parancsoljanak - mondta 

Charlie. 
Furcsa, szorongó érzéssel mentek át, libasorban. A három rendőr jelenléte éreztette a 

helyzet komolyságát. Jessop méltósággal, szolgálatkészen asszisztált, várta, hogy a 
vendégek helyet foglaljanak, mintha csak ragyogó fehér damaszt és ezüstnemű borítaná 
az asztalt. 

- Most egy kérésem van az igen tisztelt társasághoz - kezdte Chan. - Mondanom sem 
kell, hogy ez fontos pillanat, és nagyon kérem, cselekedjenek alapos megfontolás után. 
Lehetőleg zárjunk ki minden tévedést. Legyenek szívesek, és üljenek le ugyanúgy, ahogy 
tegnap este ültek az asztalnál. 

Egy kis zúgolódás fogadta a szavait. 
- Én olyan izgatott voltam, igazán nem emlékszem! - kiáltotta Diana, és többen ugyanezt 

mondták. Tanácskoztak, nézelődtek, tébláboltak jobbra-balra, de Jimmy Bradshaw 
egyszerre letelepedett az asztalfővel szemben. 

- Én itt ültem - jelentette ki. - Határozottan emlékszem. Julie maga jobbra volt tőlem, 
Mr. van Horn pedig bal felől. 

Jimmy és a színész elfoglalták a helyüket. 
- Mr. Ballou, ön ült mellettem - mondta Julie, és Chan megkönnyebbülve sóhajtott föl, 

amikor a honolului férfi a székébe ereszkedett. 
- Igaz - mondta Ballou -, köszönöm, hogy eszembe juttatta. Diana, maga volt a jobb 

szomszédom. 
- Csakugyan - ismerte el Miss Dickson, és Jessop udvariasan félrehúzta neki a széket. - 

Val, maga volt jobbra tőlem. 



- Úgy van - bólintott a direktor, és ő is leült. 
Az asztal egyik oldalán most teljes volt a sor, de nem azon, amelyik Charlie-t érdekelte. 
- Rita, te velem szemben ültél - mondta Mr. Ballou, és Rita leült. 
Két szék maradt üresen az asztalfőtől jobbra, kétoldalt Rita mellett, de Jaynes és 

Tarneverro még nem ült le. 
- Azt hiszem, Mrs. Ballou, maga mellett volt szerencsém ülni - mondta Tarneverro, és 

az asszony jobbján helyezkedett el. 
- Igen, igen - helyeselt Rita -, és Mr. Jaynes volt a másik szomszédom, most már 

emlékszem. 
A gyémántkirály leült a nevezetes székre, amely előtt apró karcolások voltak, a cipő 

sarkába törött tű hegyének nyomai. 
- Eszerint rendben is volnánk - mondta Jaynes ártatlan mosollyal. Aztán egy percig nem 

szólt senki. 
- Most pontosan úgy ülnek, mint tegnap este? - kérdezte halkan a detektív. 
- Nem úgy ülünk - mondta hirtelen Huntley van Horn. 
- Hol a hiba? - kérdezte Charlie. 
- Most Mr. Tarneverro a bal szomszédom, tegnap pedig Mr. Jaynes ült itt. 
- Persze, persze! - kiáltott föl Rita Ballou, és Tarneverróhoz fordult: - Ön és Mr. Jaynes 

helyet cseréltek. 
Charlie és a főnöke egymásra néztek, aztán kimentek a hallba. 
- Tarneverro! - mondta a főnök félhangosan. - Tudtam! Vizsgálja meg a cipője sarkát. 
De Chan csökönyösen rázta a fejét. 
- Itt valami nincs rendben - sziszegte idegesen. 
- Mesebeszéd! Én nem tudom, mi ütött magába, Charlie. 
- Nincs rendben! - ismételte Chan. - Tarneverro alibijét a világ minden törött tűje se 

döntheti meg. 
- Hát akkor szappanbuborék az egész. 
- Eddig még igen, de azért nem kell kétségbe esni, hadd gondolkodom egy percig, talán 

van magyarázat... Igen, jöjjön csak főnök úr. 
Visszatértek az ebédlőbe. Az elegáns társaság izgatott várakozásban leste őket az asztal 

körül. 
- Kegyeskedjenek még egy percig így maradni - kérte Chan. - Azonnal visszajövök. 
Kisietett a konyhába, és a nyitott ajtón át behallatszott, hogy Wu Kno-csinggel beszél. 

A vendégek néma csöndben vártak, még a legártatlanabb is szorongó érzéssel. Charlie 
visszajött és szokatlanul kurtán, szinte haragosan szólt: 

- Jessop! 
- Igen, biztos úr? - kérdezte a komornyik látható megrökönyödéssel. 
- Mikor a vendégek tegnap este elmentek, ki ült ide az asztalhoz? 
Jessop bűntudatos arccal felelt. 
- Nagyon sajnálom, uram, talán nem volt egészen rendjén... igazi úri házban nem szokás 

és én nem is helyeslem, de tegnap olyan kavarodás volt itt... nem vacsorázhattunk, hát mi 
is letelepedtünk egy csésze kávé mellé... nagyon megkívántuk. 

- És kik kávéztak itt? 
- Csak Anna meg én, uram. 
- Anna meg maga ültek le az asztalhoz, amikor a vendégek elmentek? Maga hol ült? 
- Ott szemben, ahol most Mr. Martino. 
- És Anna... hol ült Anna? 



- Itt, uram! - Jessop rátette kezét Tarneverro székének a támlájára. 
Chan nem szólt egy percig, a messzeségbe bámuló szemmel nézte a komornyikot. 

Nehezen lélegzett, mint aki hosszú utazás után végre meglátja az áhított célt.                          
- És hol van most Anna? - kérdezte. 
- Fönt a szobájában, azt hiszem, az emeleten, uram.  
Charlie intett Spencernek. 
- Hozza le azonnal azt az asszonyt. 
A rendőr fölment érte, Chan pedig visszatért az asztalhoz és udvariasan közölte: 
- Végeztünk a kísérlettel, hölgyeim és uraim, fáradjanak át a szalonba. 
Keresztülmentek a hallon, szépen sorjában, Charlie és a főnöke pedig a lépcső alján 

vártak. A főnök nem szólt, és Charlie sem volt beszédes kedvében. Spencer csakhamar 
megjelent Annával. Lassan jöttek le a lépcsőn, és Chan szeme, mint fekete gyöngy, 
csillogott a félhomályban, ahogy fürkészve nézte a közeledő komornát. Az hűvös 
nyugalommal állta a tekintetét. 

- Jöjjön velem - mondta a detektív. Bevezette a szalonba és a lábára pillantott. Magas, 
fekete cipő volt rajta, összhangban sötét ruhájával. A jobb cipő valamivel vastagabb volt a 
boka körül. 

- Különös kérésem van, Anna - mondta Chan. - Legyen szíves levenni a jobb cipőjét. 
Az asszony leült, és lassan kifűzte a cipőt. Tarneverro odajött és Chan mellé állt. A 

detektív nem törődött vele. Kivette Anna kezéből a nehéz cipőt, megfordította, és 
zsebkésével lefeszítette róla a gumisarkot. Félhüvelyknyi aranytű kandikált ki a cipő 
sarkából... Chan diadalmas mozdulattal kirántotta és felmutatta. 

- Önök valamennyien tanúim rá - szólt a vendégek felé fordulva. - Ami magát illeti - 
fordult Annához -, azt hiszem, nagy gondatlanságot követett el, amikor letiporta a virágot 
és nem vette észre ezt a beszédes bűnjelet. De hiszen így van ez jól... ha nem esnének meg 
ilyen apró feledékenységek, akkor sohasem jutnánk semmire a mesterségünkben! 

Ismét a cipőt vizsgálta. 
- Látom, bordák vannak kétfelől, hogy megtámasszák a bokát. Baleset érte, madame, 

igaz? 
- Igen... már régen, évekkel ezelőtt... eltört a bokám - felelte Anna alig hallhatóan. 
- Eltört? - ismételte Charlie gyorsari. - Mikor? Hogyan? Tánc közben a színpadon? 

Alighanem. Ha nem csalódom, madame... Denny Mayo özvegyével beszélek. 
Az asszony egy lépéssel közelebb ment hozzá, de nem szólt. A pillantása kemény volt és 

dacos, de máskor sötét arca most fehér, mint a korallhomok Waikiki partján. 

XXIV. FEJEZET 

Charlie Tarneverróhoz fordult. A jós mélyen fekvő szemében akaratlanul csodálat 
csillant meg. A detektív mosolygott. 

- Roppant ostoba voltam - mondta meggyőződéssel. - Ez az asszony nem véletlenül 
került mai környezetébe. Amikor ön elhatározta, hogy föllebbenti a fátylat Hollywood 
titkáról, mire volt szüksége? Kémre. Kémeket kellett elhelyeznie, hogy besúgják önnek a 
mozivilág életének intim részleteit. Sógornője baleset áldozata lett, nem táncolhatott 
tovább, pénz nélkül maradt és elhagyottan: ön hát odahívta. Mi sem természetesebb. 
Álláshoz juttatta, hogy segítsen önnek öccse gyilkosának kinyomozásában. 

- Élénk a fantáziája, Mr. Chan - szólt közbe a jós vállat vonva. 
- Nem, nem, sohase hízelegjen! - tiltakozott Charlie. - Éppen most bizonyosodott be, 

hogy nem elég élénk a fantáziám. Legfeljebb annyit mondhatok el magamról, hogy ha a 



fény kezd beáradni az ablakon, nem húzom össze a függönyt és nem zárom el az útját. 
Most beáradt a fény. Annának nemcsak az volt a megbízatása, hogy érdekes híreket 
szerezzen, hanem az is, hogy segítsen megoldani Denny Mayo meggyilkoltatása 
problémáját. Vajon nem azért helyezte el mindjárt Shelah Fane mellett, mert már akkor is 
gyanakodott a művésznőre? Úgy sejtem, hogy igen. Tegnap reggel Shelah Fane meggyónta 
a bűnét önnek, és ön azonnal értesítette Annát, hogy ütött a győzelem órája. A szándéka 
tisztességes volt: át akarta adni Miss Fane-t a rendőrségnek, máskülönben nem szólt volna 
nekem a Grand Hotel halljában. És mi történt aztán? 

- Ön mondja el, inspekor úr, ha tudja! 
- Tudom, és el is mondom! Amikor hírét veszi, hogy Shelah Fane-t meggyilkolták, 

azonnal tudja, hogy ki cselekedte. A helyzet nehéz, de ön, szokása szerint, keményen 
szembenéz vele. Hamis mesét költ arról, hogy mit gyónt meg a művésznő, és azonnal 
tévútra hajszol engem. Beszél egy titokzatos levélről, amelyet Miss Fane állítólag megírt, 
aztán kellemetlen meglepetés éri: Miss Fane csakugyan írt pár sort. Ez keresztülhúzhatná 
a tervét, hát leüt engem, és megkaparintja a levelet. Egészen fölösleges módon, ahogy 
később kiderült. Akkor nekiáll és elpusztítja Mayo arcképeit, hogy hasonlóságuk révén ki 
ne derülhessen a rokonság, és lóvá tesz engem, ártatlan emberekre tereli a gyanút. Ön 
szorgalmasan dolgozott, Mr. Tarneverro! De hogy én hogyan lehettem ennyire tompa 
eszű... 

- Ki mondja, hogy tompa eszű volt, Charlie? - kérdezte a főnök. 
- Én mondom, és keserűséggel állapítom meg! - felelte Chan. - Már rég befejezhettem 

volna ezt a párbajt a jövendőmondó úrral: hiszen elég világos volt az ügy! Tudtam, hogy 
kémeket alkalmazott. Sejtettem, csak nem vettem eléggé figyelembe, hogy valaki leste 
Miss Fane-t Tahitiban és a hajón is visszajövet. Arról is hallottam, hogy Anna 
értékpapírokat vásárolt... annak bizonyságául, hogy nagyobb volt a jövedelme, mint 
amennyit egy komorna fizetése kitehet. Megtévesztett Tarneverro alibije is. Azt tisztán 
láttam, hogy ő maga nem követhette el a gyilkosságot... De akkor mi magyarázza meg a 
magatartását? Éles eszű detektív szükségképpen arra következtetett volna, hogy valaki 
mást véd és fedez... De kit?... Olvasom a régi újságot, szó van benne Denny Mayo 
feleségéről. Kiderítem, hogy Denny öccse volt Tarneverrónak, és megtudom, hogy Shelah 
Fane ölte meg Mayót. Végül még azt is hallom, hogy Mayo feleségét baleset érte és nem 
maradhatott tovább táncosnő. És mindezeket tudva: megmondom talán, hogy mennyi 
kettő meg kettő? Összeadok és leírom az eredményt? Nem, jobbra-balra tapogatózom, 
vergődöm, mint hal a szárazon... amíg nagy sokára aztán mégis befutok a siker boldog 
kikötőjébe. 

Annához fordult, aki sápadtan és némán állt előtte. 
- Mert a kikötőben vagyok, nem igaz, Madame? Ön ölte meg Shelah Fane-t! 
- Én, igen - felelte nyugodtan az asszony. 
- Ostobaság, Anna! - kiáltott rá a jós. - Ne adja meg magát! Ez csak gyanúsítás, 

következtetés. 
Anna lemondó mozdulattal hárította el a jóst. 
- Mit törődöm vele? Nincs miért tovább élnem, mellékes, hogy mi lesz velem. Igen, én 

öltem meg, miért ne tettem volna? Ez az asszony... 
- Ne beszéljen! - figyelmeztette a főfelügyelő komolyan -, minden kijelentését 

fölhasználhatjuk ön ellen, a törvény nevében! 
- Egy kicsit későn érkezik a jóindulat főfelügyelő úr - mondta Tarneverro. - Ennek az 

asszonynak ügyvédre van szüksége. 



- Nem kell ügyvéd! - folytatta Anna csökönyösen. - Nem kell senkinek a segítsége. 
Megöltem, mert elrabolta az uramat. Nem érte be a szerelmével, még az életétől is 
megfosztotta. Bosszút álltam, és kész vagyok megfizetni érte. Bűnösnek vallom magamat... 
végezzenek velem! 

- Szép - mondta elismerően a főfelügyelő. 
- Megőrült Anna? - kiáltott rá a jós. 
Az asszony vállat vont. 
- Ne törődjék velem. Belegázoltam a terveibe, felejtsen el, és haladjon tovább a maga 

útján. 
Keserűen, fagyosan mondta ezt, és Tarneverro elfordult tőle. Charlie székkel kínálta. 
- Üljön le, asszonyom. Még néhány rövid kérdést föl kell tennem. Igaz, hogy Mr. 

Tarneverro hívta önt Hollywoodba? 
- Igaz - felelte Anna. Elfogadta a széket és leült. - Elmondhatom elölről. Míg Denny 

filmekben szerepelt, én még tovább táncoltam londoni orfeumokban, aztán amikor baleset 
ért és a bokám eltörött, abba kellett hagynom, és írtam Dennynek, hogy utánamegyek. 
Nem kaptam választ, aztán megtudtam, hogy megölték. Artur... azaz Mr. Tarneverro, 
Denny bátyja, színész volt akkor Londonban. Szépen viselkedett velem szemben, pénzzel 
támogatott, aztán közölte velem, hogy átmegy Amerikába, kideríteni, hogy ki ölte meg 
szegény Dennyt. Azután nemsokára írt nekem, hogy Hollywoodban ütötte fel a tanyáját 
mint jövendőmondó, Tarneverro néven. Megírta, hogy segítségre van szüksége, és 
hasznomat veheti, ha hozzá akarok szegődni. Akkor ruhatáros voltam egy orfeumban, ahol 
azelőtt mint táncosnő szerepeltem. Nagyon nehezemre esett ez ott, ahová annyi másféle 
emlék fűzött... elkívánkoztam hát mindenáron. 

- Így aztán Hollywoodba ment? - sürgette a detektív. 
- Igen. Titokban találkoztam Tarneverróval, és ő mondta, hogy Miss Fane-nél akar 

elhelyezni. Valami módon kitúrta onnan a komornát, mire én azonnal jelentkeztem az 
állásra. Artur ugyanis kiderítette, hogy Miss Fane és Denny bizalmas viszonyban voltak, 
és azt remélte, hogy én majd rájövök a dolgok nyitjára. Azt tanácsolta, hogy változtassak a 
külsőmön, amennyit csak lehet, attól félt, hogy Denny esetleg megmutatta a fényképemet. 
De ez fölösleges óvatosság volt. Denny vagy elvesztette a képeimet, vagy eldobta, vagy nem 
törődött már velem. Miss Fane fölfogadott, és meg volt elégedve velem. A bizalmába 
fogadott, másfél évig voltam nála, és segítettem Tarneverrónak. De semmi lényegeset nem 
tudtam kideríteni. Ami kizárólag és igazán érdekelt: Denny halálának körülményeiről nem 
tudtam meg semmit. 

Tegnap délután a parton találkoztam Tarneverróval. Elmondta, hogy Shelah Fane 
meggyónt neki, és az volt a szándéka, hogy fültanú előtt másodszor is kicsalja belőle a 
vallomást. Úgy akarta intézni, hogy tegnap este történjék meg a pavilonban. Majd ő 
négyszemközt beszél vele, én pedig elrejtőzöm és kihallgatom. Akkor értesíti a 
rendőrséget. 

Amikor visszatértem, szinte magamon kívül, egész lelkemet betöltötte a gyűlölet az 
iránt, aki tönkretette Denny életét... és az enyémet. Töprengtem odafönt a szobámban, 
nem tetszett nekem Tarneverro terve... Rendőrség, bíróság?... Sejtettem, hogy fog 
ítélkezni az amerikai esküdtszék egy olyan asszony fölött, mint Shelah Fane! Világhírű 
szépség, a közönség bálványa! Nem fogják elmarasztalni soha! Van biztosabb út is, mint a 
rendőrség, így gondolkodtam... Hogy megbántam-e, vajon?... 

A szeme föllángolt. 
- Nem, most se bánom. Örülök, hogy így döntöttem. Kiterveltem mindent, este ütött az 



óra. Sokadalom lesz a házban... sok emberre hárulhat a gyanú. Kigondoltam az óra 
alibijét... valamelyik színdarabban fordult elő ilyesmi, amikor még Dennyvel együtt 
játszottam. Háromnegyed nyolc előtt a konyhán voltam, és ott dolgoztam egészen tíz 
perccel nyolc előttig. Kint volt Jessop és a szakács is. Negyed kilenckor Shelah Fane a 
pavilonban volt és ott várt. Bizonyosan valami hatásos belépőt akart kieszelni, hiszen 
mindig ez volt a mániája! 

- A hálószobájában kezembe akadt az a kés, ami Tahitiben megtetszett neki és megvette. 
Zsebkendőre volt szükségem, amibe belecsavarjam a nyelét, mégpedig erős szövésű, 
lehetőleg férfizsebkendőre... A kék szoba ajtaja nyitva volt, férfiruhát láttam bent, 
bementem és kivettem a zsebkendőt a kabátzsebből. Mr. Bradshaw kabátja volt. 

- Á, igen - szólt Jimmy Bradshaw haragosan. - Köszönöm szépen! 
- Aztán átmentem a pavilonba - folytatta Anna -, Shelah gyanútlanul fogadott. - Anna 

eltakarta az arcát. - Azt hiszem, fölösleges, hogy a részleteket elmondjam... az órát 
zsebkendőbe csavarva törtem el és visszatettem a csuklójára. Aztán, hogy más nyoma is 
legyen a birkózásnak, letéptem az orchideákat és rátapostam... Akkor hangok hallatszottak 
a part felől, megijedtem és beszaladtam a házba, föl a szobámba, az emeletre. 

- És a zsebkendő? - kérdezte Charlie. - Ön adta Mr. Tarneverrónak? 
- Egy percnyi türelmet! - szólt közbe a jós. - Anna, mikor beszéltünk utoljára 

négyszemközt? 
- Tegnap délután a parton. 
- Érintkeztünk azóta, akárcsak egyetlen percig is?  
Anna a fejét rázta. 
- Szóval: közölte velem mindeddig, hogy maga ölte meg Shelah Fane-t? 
- Nem, nem közöltem. 
A jós a főfelügyelőre nézett. 
- Ezt a csekély körülményt célszerűnek láttam leszögezni. 
- És a zsebkendő? - kérdezte amaz. 
- Odakinn dobtam el a fűbe - mondta Anna. - Azt akartam, hogy megtalálja valaki. - 

Bradshawra nézett. 
Jimmy meghajolt. 
- Nagy gondosságra vall. 
- Csakhogy én találtam meg - mondta Tarneverro. 
- És volt szíves becsempészni az én zsebembe! - jegyezte meg Martino. - Még meg se 

köszöntem önnek. 
- Legyen nyugodt - mondta Chan a direktornak -, nem ön az egyetlen, akit Mr. 

Tarneverro elhalmozott a figyelmével. 
A főfelügyelő Annához lépett. 
- Menjen fel a szobájába és készüljön el, azonnal velünk kell jönnie. A kapitányságon 

majd újra elmondhatja a dolgot. - Intett Spencernek, hogy kísérje el. 
Az asszony fölkelt, dacosan és sötéten, mint eddig, és kiment a rendőrrel. 
- Nos - mondta Ballou -, azt hiszem, ránk itt már nincs szükség.  
A főfelügyelő végre elbocsátotta a társaságot. Wilkie és Rita ment el legelőbb, aztán 

Martino, van Horn és Jaynes is követte őket. A gyémántkirály még kezet szorított Charlie-
val. 

- Köszönöm - mondta halkan. - Így mégsem maradok te a hajóról. És ezen az úton... és 
minden elkövetkező utamon vigyázni fogok, hogy el ne csavarják a fejemet. 

Diana fölment a szobájába, Chan pedig Julie-hez fordult. 



- Menjen vissza a partra, Miss Julie - mondta nyájasan -, nézze a csillagokat, szívja be a 
tenger sós levegőjét, és ne a múltra gondoljon, hanem a saját szép jövőjükre. 

A lány tágra nyílt szemmel nézte. 
- Szegény Sheíah!-suttogta. 
- Aki örök álmát alussza, annak már mindenképpen jó -vigasztalta a detektív. - Felejtse 

el, bizonyosan ő maga se kívánna egyebet. És Jimmy majd segít magának elfelejteni. 
- Amennyire tőlem telik - mondta Jimmy, és gyöngéden a lányba karolt. - Gyerünk, kis 

Julie, nézzünk körül még egyszer a kókuszpálmák alatt, aztán előre... más partok felé, ahol 
igazi fák vannak, a mi fenyőfáink. - Bradshaw még visszanézett és Chanra mosolygott. - 
Így van ez, Charlie, ki kell cserélnem összes jelzőimet olyanokra, amelyek ráillenek 
Kaliforniára. 

Chan még a szalonban találta főnökét, amint elgondolkozva nézte Tarneverrót. 
- Nos, Charlie ? - kérdezte. - Mit csinálunk ezzel a barátunkkal?  
Chan szótlanul megdörzsölte sebzett jobb arcát. Tarneverro elmosolyodott. 
- Igazán sajnálom - mondta aztán komolyan, megilletődve -, sok bajt okoztam önnek, 

inspektor úr, de rettentő helyzetben voltam! Ön megért. Kiszolgáltattam volna önöknek 
Annát? Talán azt kellett volna tennem, de már este is megmondtam: azonnal éreztem, 
hogy magam vagyok felelős a katasztrófáért. Bár ártatlanul, természetesen, de felelős 
mégis. Beavattam Annát, mert tanúra volt szükségem. Bár tartottam volna magamban a 
titkot! 

- Az ember, ha visszatekint, halomszámra látja elkövetett hibáit - bólogatott Chan. 
- Arról nem is álmodtam, hogy Annát ennyire elvakítja az indulat... 
- Kiszámíthatatlan teremtmények, igen... 
- Szinte úgy látszik - sóhajtott Tarneverro. - Pedig Annát mindig különös, zárkózott, 

komoly egyéniségnek ismertem. Csak egy dolog kapcsolt össze bennünket szorosan: mind 
a ketten nagyon szerettük Dennyt. És amikor tegnap este ilyen véres bizonyságát adta 
halálos szerelmének: hogyan árulhattam volna el? Inkább fölvettem a harcot ön ellen. 
Megvívtam, amennyire a tehetségemtől telt, és vereséget szenvedtem.  

Tarneverro odanyújtotta a kezét, és Chan belecsapott. 
- Hitvány ember, aki neheztel legyőzött ellenfelére! - mondta őszinte érzéssel. 
Spencer benézett a függöny mögül. 
- Mehetünk, Spencer - szólt a főnök. - Mr. Tarneverro, mégis jó lesz, ha elkísér 

bennünket. Jelentést teszünk az államügyész úrnak. De azt hiszem, nem kell tartania 
semmitől. Nem szándékunk sok időt és költséget pazarolni tengerentúli vendégeinkre. 

 
Tarneverro meghajolt. 
- Nagyon lekötelez. 
- Itt a kocsija, Charlie? - kérdezte a főnök. 
- Hogyne, rendelkezésére áll. 
A főfelügyelő átment Tarneverróval a hallon, és Charlie megvárta, amíg bezárul 

mögöttük az ajtó. Körülnézett, a fényesen kivilágított szobában. Most végre csakugyan 
„pau” volt a munkája... Nagyot sóhajtott, aztán megkereste a kalapját. A hallban Wu Kno-
csinggel találkozott. 

- Mondja csak, Wu - kérdezte honfitársának ráncos, sárga ábrázatára nézve -, hogyan 
tévedtem én erre az ösvényre? Mi közöm nekem ezeknek a haoléknak az intrikáihoz, 
szerelmeihez és bűneihez? 

- Tessék? - hökkent meg a szakács. 



- Belefáradtam - sóhajtott Chan. - Nyugalomra vágyom. Nehéz munka volt, Wu Kno-
csing barátom. De hát hiába - bólintott, és széles mosoly ült ki az arcára -, hiszen csiszolás 
nélkül mit ér a drágakő, és megpróbáltatás nélkül mit ér az ember? 

És az ajtó nesztelenül becsukódott mögötte. 
 
 
 
 

VÉGE 
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