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1. 
MIAMIBAN FELESLEGES A KARÁCSONY, gondolta magában Horatio. 
A Rickenbacker gyalogút mentén haladva kinézett a Hummer ablakán. A Biscayne-öbölben hor-

gonyzó hajók egytıl egyig karácsonyi fényekben pompáztak, sıt az egyik kirándulóhajó fedélzetén 
egy méretes karácsonyfa virított. Bár ezek az apró részletek csak évente egyszer voltak láthatók, eb-
ben a városban elméletileg egész évben karácsony volt. Miami Beach a felnıttek számára kialakított 
óriási Mikulásgyár, ahol korlátlan mennyiségben kapható az ital, a szex és a zene; s jóllehet a fenyı-
fák helyett pálmafák zöldellenek, a villogó fények helyett inkább neonvilágítás dívik, az odalátogató 
turisták kívánságai így vagy úgy, de mégis teljesülnek. A kidobólegények észben tartják, hogy ki visel-
te rosszul magát, és senki sem lepıdik meg, ha az ajándéka egy üveg mojitóba vagy tangába csoma-
golva érkezik... 

Miamit természetesen az erıszakos halál sem kerülte el, gondolta Horatio. 
 
A helyszín a kevésbé modern Liberty Cityben, egy kis élelmiszerboltban volt. Horatio leparkolt a 

két járırautó mögé, majd kiszállt a kocsijából, és ráérısen gumikesztyőt húzott. 
Calleigh Duquesne-t egy vértócsa mellett térdelve találta. A hadnagy körülnézett, szemügyre vet-

te a biztonsági kamerát, a lezárt pénztárgépet meg a felborult polcot, melyrıl szanaszét gurultak a 
burgonyaszirmos tasakok. 

- Szia, H - köszöntötte Calleigh, s készített még néhány közeli felvételt a padlóról. - Mi szél ho-
zott? 

- Jól hallottam, hogy az áldozat még életben van? - kérdezte a hadnagy. 
- Akárcsak a támadója, de egyelıre nem tudjuk, hogy ki kicsoda. Egy szerencsés vásárló talált rá 

a két férfira, mindketten eszméletlenek voltak. Az áldozatot ezzel kólintották fejbe - mutatott fel 
Calleigh egy nagy mérető malátalikırös üveget, melynek alsó részén néhány véres hajszál volt látha-
tó. - A két férfi a harmincas éveikben járhat, közel-keleti vagy latin-amerikai származásúak lehetnek. 
Az egyiknél találtunk igazolványt. A mentık a Dade Memorialba szállították ıket. 

- Mitıl vesztették el az eszméletüket? 
- Ezt figyeld - mutatott Calleigh a vértócsa szélén látható lábnyomra. - Akár hiszed, akár nem, úgy 

látszik, hogy az egyik fazon elcsúszott a másik vérében, és betörte a koponyáját. 
- Vagyis egy kétballábas bőnözıvel vagy egy peches eladóval van dolgunk - összegezte Horatio. 

- És ha mőködik a biztonsági kamera, még azt is kideríthetjük, hogy melyikük kicsoda... 
Horatio az elsı pulthoz lépett, Calleigh szorosan a nyomában. A pult oldalára egy apró 

videoképernyıt szereltek, melyet nem láthattak a vásárlók. A szerkezet a pénztárral szemközti oldalt, 
illetve a hátsó ajtót figyelte. 

- A pulton vércseppeket találtam - jegyezte meg Calleigh, és készített néhány fényképet. - Azt hi-
szem, itt kezdıdhetett a verekedés. 

Horatio megtalálta a felvevıegységet, és egy ideig elbabrálgatott a vezérlıgombokkal. 
- Oké, meg is van - mondta. 
A képernyın az eladó tarkója volt látható, majd egy magas, sötét bırő, hosszú, fekete kabátos 

férfi, egyik kezében egy folyóirattal. A másik kezével vadul gesztikulált. Arca alsó részét sál fedte. 
- Kár, hogy nincs hang - mondta Calleigh. - Kíváncsi vagyok, vajon mitıl lett ilyen ideges. 
- A folyóirat miatt húzta fel magát - vélte Horatio. 
A támadó félredobta a lapot, és ököllel arcon vágta az eladót, akinek az orrából azonnal eleredt a 

vér. A támadó azonban nem érte be ennyivel, ismét megütötte a férfit, aztán fél kézzel megragadta a 
nyakát és átrángatta a pulton. 

- Erıs - jegyezte meg Calleigh. 
- És erıszakos... - Ebbıl a szögbıl már nem lehetett követni a verekedést, de a kép szélén látha-

tó volt, ahogy ledıl az egyik tasakokkal megrakott polc. Ezután már nem láttak semmi mozgást. 
- Ezek szerint a vércseppek az eladó orrából származnak - mondta Calleigh. 
- És a szerencsétlen feltehetıen felkapta a keze ügyébe esı üveget, és sikerült megfékeznie a 

támadóját. 
- Tény, hogy szerencsés keze volt - értett egyet Calleigh. - Észrevetted, milyen fürgén mozog ez 

az alak? És ahogy félkézzel átemelte az eladót a pulton... Te mire tippelsz, H? Harcmővészetre, kato-
nai kiképzésre vagy drogra? 

- Várjuk meg, míg valamelyikük magához tér, és akkor megtudjuk, mi történt - felelte Horatio. Ad-
dig csupán sejtjük, hogy ki mit tett. 

- Na igen - sóhajtotta Calleigh, és a bolt sarkába ment, ahol lehajolt és felvette a kérdéses folyó-
iratot, kinyitotta és bíráló tekintettel belenézett. Gondolom, ez bosszantotta fel az emberünket. Nekem 
se tetszik ez az összeállítás, ráadásul a csizma cseppet se illik a kalaphoz. 

Horatio közelebb lépett, és ı is megnézte a képet. 



- İk legalább nem verekednek. 
- Neked nem tőnt fel, hogy ez a lány gyakorlatilag teljesen meztelen? 
 
Luisita hétvégenként a négycsillagos, art deco stílusban épült Excolo Hotel recepciósaként dol-

gozott; ebbıl fedezte építészeti tanulmányait. Hozzászokott már a turistákhoz, a részeg egyetemis-
tákhoz és a többi különcködı vendéghez... de ilyet még ı se tapasztalt. 

- Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! 
A hangzavar az utcáról jött, és egyre közeledett. Luisita a másik recepciósra pillantott. 
- Mi folyik odakinn, Stuart? 
- Rá gondoltál? - mutatott a húsz év körüli fiú az ajtóban ácsorgó Mikulásra. 
A férfi hagyományos vörös jelmezben volt, hosszú, fehér szakálla a pocakját verdeste, ám az 

egyik kezében egy hangosbeszélıt, a másikban pedig egy ablaktisztító folyadékkal teli flakont szoron-
gatott. Jókedvően odakacsintott a két recepciósra, aztán a hangosbeszélıt a szájához emelte és elki-
áltotta magát: - Mikulások! Mindenki a hallba! 

Hirtelen az egész bejáratot ellepték a vörös ruhás alakok. Voltak itt magas és alacsony, kövér és 
sovány, férfi és nıi Mikulások, halászhálóba burkolt, magas sarkú cipıt viselı, vagy fiitteres, szarvak-
kal ékesített, bohóc- és gorillamaszkos, Groucho-szemüveges Mikulások. A menetet rénszarvasok, 
manók meg egy húsvéti nyúlnak öltözött alak zárta, és egytıl egyig torkuk szakadtából ho-ho-hóztak. 

Luisita Stuartra nézett, aki leesett állal bámulta a jelenetet. 
A jelmezes alakok pedig csak jöttek és jöttek. A londinerrel beszélgetı biztonsági ır annyira meg-

lepıdött, hogy mire észbe kapott, már legalább egytucatnyi Mikulás volt a hallban. 
És még mindig jöttek. 
A biztonsági ır kétségbeesetten próbálta feltartóztatni a kiabáló, vörös jelmezes tömeget. 
Luisita önkéntelenül elvigyorodott, amikor meglátta, hogy egy csapat Mikulás énekelve körbetán-

colja a hallban felállított karácsonyfát, és jókedve tovább fokozódott, amikor rádöbbent, hogy a "Hull a 
pelyhes" szövege helyett enyhén szólva sikamlós kis dalocskát hall. 

Az egyik Mikulás ott termett a lány elıtt, és vörös zsákjából egy csillogó csomagot húzott elı. 
- Boldog karácsonyt! - kiáltotta mosolyogva, aztán továbbállt. 
A hallban ekkor már száznál is több Mikulás tolongott, és ez a szám percrıl percre nıtt. 
- Kinyitod? - kérdezte Stuart. 
- Miért ne? - nevetett fel a lány, majd letépte a csomagolópapírt, melyben egy régi cipısdoboz la-

pult. Aztán levette a tetejét... 
- MIKULÁS SZERET TÉGED! - ordított fel az egyik vörös ruhás. 
A dobozban egy játékot - egy igen különös játékot talált: a Barbie baba testére egy kartonból ki-

vágott tigris fejét illesztették, karok gyanánt tigrislábak éktelenkedtek rajta, míg egyik lábát egy áttet-
szı tündérszárny, a másikat egy kibernetikus láb helyettesítette. Mellkasára két kis kukoricaszemet 
ragasztottak. 

- Jó sok tojáslikırt ihatott a Mikulás, amikor ezt csinálta - mosolygott Luisita, s a torz babát betette 
a pult mögé, ahol kizárólag a személyzet láthatta. 

Ezután a Mikulások hirtelen elhagyták a hallt, s kimasíroztak az utcára. A meghökkent alkalma-
zottak nagyot néztek, amikor meglátták az utánuk maradt "Csintalan!" és "Bájos!" feliratú cukorka- és 
matricahalmokat. A karácsonyfadíszek is meggyarapodtak; a hívatlan látogatók a groteszktıl a por-
nográf jellegőig mindenféle csecsebecsét ráaggattak a fára, s egyikük mőhóval egy hatalmas "HO!" 
feliratot is permetezett a liftajtóra. Luisita egész este vigyorgott, ha eszébe jutott a képtelen jelenet. 

Aztán a mőszak végére odalett a jókedve… 
 
Frank Tripp nyomozó nem volt boldog. Bizonyos helyzetek nagyon ki tudták borítani... és ilyenkor 

úgy viselkedett, mint egy szaunába tévedt jegesmedve. Most éppen száz, ehhez hasonló helyzet to-
porgott körülötte, és mindegyiket Mikulásnak hívták. 

Ekkor feltőnt a színen a helyszínelı felszerelését cipelı Ryan Wolfe. Drapp zakót, alatta halszál-
kamintás, nyitott gallérú inget viselt. Jól öltözik a srác, jegyezte meg magában Tripp, akinek összesen 
öt, meglehetısen kávéfoltos öltöny sorakozott a szekrényében. 

- Szia, Frank - köszöntötte Wolfe. - Nem tudtam, hogy az Északi-sark is a hatáskörödbe tartozik. 
- Szállj le rólam - förmedt rá Frank. - Tudod, hány Mikulás-viccet hallottam? 
- Hááát... - nézett Wolfe a sárga rendırkordon mögött tolongó Mikulás-jelmezes tömegre. - Egy 

szánkónyit? 
- Díjazom a humorod, és mielıtt még kérdeznéd, a válaszom: nem, a rénszarvas nem taposta el 

a nagymamát. Az áldozat pedig itt van, hátul. 
Tripp az épület melletti parkolóhoz kísérte a fiatal helyszínelıt. A sarokban egy körülbelül méter-

nyi magas fehér kupacot találtak, melybe mintha beleesett volna valaki, a kupacból pedig egy pár 



fekete csizma kandikált ki. 
- Ez hó? - nézett nagyot Wolfe, és kinyitotta a táskáját. 
- A benti korcsolyapálya jegérıl származik; a Zamboni vezetıje talált rá, amikor kiürítette a tar-

tályt. 
Wolfe gumikesztyőt húzott, majd odalépett a jeges halomhoz. A holttest a csizmától és a térdéig 

lehúzott piros alsónadrágtól, álszakálltól és egy Mikulás-sapkától eltekintve meztelen volt. 
- Mintha beleolvadt volna a jégbe - jegyezte meg Wolfe. - Vajon mitıl hevült fel ennyire? 
- Hiába na, úgy tőnik, a Mikulás sincs fából. 
- Akkor az asszonyka volt felül - mutatott Wolfe a holttest csípıje melletti két bemélyedésre. - 

Szerencsére még egy talplenyomatot is hagyott nekünk; a méretébıl ítélve kizárt, hogy az áldozaté 
lenne. 

- Készíts néhány fényképet, mert perceken belül elolvad a helyszínünk. 
- Jobb ötletem van - mondta Wolfe, s a táskájából elıkotort egy szórófejes flakont, majd megráz-

ta, levette a kupakját és óvatosan bepermetezte a lábnyomot. 
- Viaszpermet. Tökéletes lenyomatot készíthetünk vele a hóban. 
- És teljesen véletlenül itt volt a táskádban. 
- Nem szeretem a meglepetéseket - védekezett Wolfe. - Ráadásul homokban meg sárban is 

hasznát veszem, és a szokásos öntıanyagok könnyen felmelegednek. Az exotermikus reakciónak 
köszönhetıen fontos részletek veszhetnek el. 

- Szerinted mi lehet a halál oka? 
Wolfe szemügyre vette a holttestet. 
- Nem tudom. A testen nincsenek látható nyomok, a bıre még meleg és kipirult. A szakállon há-

nyásnyomokat látok. Szívrohamra vagy gutaütésre gyanakszom. 
- Megártott neki a hancúrozás a hóban. 
- Lehet - értett egyet Wolfe. - Látod, így jár az ember, ha csak évente egyszer kóstol bele a jóba. 
- Nemsokára megérkezik a halottkém - ráncolta Tripp a homlokát. - İ legalább megkímél a rossz 

vicceitıl. 
- Ugyan Frank, nézz már rá: ki tud komolyan venni egy pucér Mikulást? - Wolfe óvatosan eltávolí-

totta a viaszlenyomatot a hóról. 
- Engem nem az áldozat, hanem a kihallgatásra várakozó gyanúsítottak borítanak ki. Több mint 

száz, részeg Mikulás... Istenem, mit vétettem, hogy így büntetsz? Hosszú éjszakánk lesz. 
- Nem irigyellek. - Wolfe megvizsgálta az áldozat körmeit, majd elıvett egy csipeszt meg egy 

bőnjeltasakot. - Akkor jobban teszed, ha nekilátsz; nekem még rengeteg a dolgom. A körme alatt szö-
vetszálak, a hányadék, az ágyékán szakállból származó szırszálak, s ha szerencsénk van, a nemi 
aktus után még maradt egy kis DNS... szóval elleszek egy ideig. - Csodás. 

 
Chester Cypress szeretett vadászni. Portyáira nem vitt magával lıfegyvert, íjat vagy kutyát, és ki-

rándulásaira mindig az éjszakai órákban kerített sort. Könnyő csónakjával, mindössze egy vödörrel 
meg egy két méter hosszú, borotvaéles villában végzıdı bottal felszerelkezve indult útnak. 

A miccosukee indián törzs alig ötszáz fıs tagjaként az ısi Miccosukee falu éttermében dolgozott, 
ahol serpenyıs-, tökmagos kenyeret, harcsát, békacombot és egyéb hagyományos étkeket készített 
az odalátogató vendégeknek. 

A békafogás mővészetét még gyerekkorában, az apjától tanulta, ám karbidlámpa helyett Chester 
inkább a homlokára szíjazott apró, rendkívül erıs fényő halogénlámpát részesítette elınyben. Olykor 
hajnalig is eltartott, míg összevadászott egy vödörnyi békát. A turisták azonban busásan megfizették 
az egzotikusnak vélt falatokat, melyeket egyébiránt a környékbeli tavakból ık is kifoghattak volna ma-
guknak. Chester szerint minden a tálaláson múlt, legalábbis a szakácsiskolában ezt tanították neki. 

Az a néhány turista, aki sötétedés után kimerészkedett vele a mocsárba, csodálkozva hallgatta a 
nagy zsivajt. A rovarok állandó háttérzaját idınként egy-egy hím aligátor ordítása szakította félbe, ám 
Chester kizárólag a békák mély brekegésére figyelt. 

Ahogy nesztelenül siklott a vízen, tekintetével módszeresen figyelte a békaszemek aranyszínő 
visszaverıdését. Az emberek többsége általában kettes-hármas csapatokba verıdve indult ezekre a 
portyákra, ám Chester a magányos vadászatot kedvelte. Ekkor valami fémesen megcsillant a vízen, 
mire óvatosan közelebb irányította a csónakot. 

Egy fényes, ezüstszínő lánc, amolyan kutyalánc lehetett, melyet egy fej és többé-kevésbé vég-
tagok nélküli emberi torzó köré tekertek. 

Chester döbbenten meredt a látványra, majd felsóhajtott és körülnézett, hogy megjegyezze a he-
lyet. Lıttek a vadászatnak, gondolta magában. Mire kihívom a zsarukat, már rég felkelt a nap. Pedig 
olyan jó hely volt... Legalábbis egyeseknek... dünnyögte vállvonogatva. 

 



A Mikulásokat a jégpálya tribünjére terelték, ahol fél tucatnyian gyorsan feltalálták magukat, és 
egy játék rénszarvassal sajátos, "ho-hokinak" keresztelt játékba kezdtek. 

Wolfe és Tripp kisajátított két bódét, ahol lefolytathatták a kihallgatásokat, s mire Wolfe végzett az 
elsı tucatnyi Mikulással, az összes vicc kiszállt a fejébıl. Egy egyenruhás rendır bekísérte és hellyel 
kínálta a következı piros jelmezes férfit, akinek arcát busa szakáll borította, s véreres szeme marcona 
külsıt kölcsönzött neki. 

- A neve? És könyörgök, nehogy azt mondja, hogy... - kezdte Wolfe. 
- Mikulás! 
- Tudja igazolni magát? 
- Minek igazolvány a Mikulásnak? Mindenki tudja, hogy ki vagyok! - kurjantott fel a férfi. 
- Értem én, de az egyik haverja meghalt, és nekünk ki kell derítenünk, hogy mi történt. 
- Szegény Mikulás - pislogott a férfi. 
- Szegény bizony. Ismerte az elhunytat? 
- Ha velünk volt, akkor ı is Mikulás volt. Melyik kategóriába tartozott? 
A meztelen és halott kategóriába, gondolta Wolfe, de még idıben visszafogta magát. 
- Átlagos Mikulás volt - mondta végül. - Harmincas, fehér bırő, egy-hatvan magas. - Wolfe meg-

mutatta a fotót, melyet a digitális fényképezıgépével készített. - Úgy véljük, a parkolóban kedve tá-
madt egy kis szexhez. 

A Mikulás alaposan szemügyre vette a képet. 
- Nem, sajnos nem ismerıs. Nyilvánvalóan a csintalan Mikulások közé tartozott... de ez ránk is 

vonatkozik. Tudják már, kinek mutatta meg a botját? 
- Egyelıre sejtelmem sincs - felelte Wolfe. - Nem tudja, ki lehetett az a bizonyos Mikulásné, akivel 

hancúrozott? 
- Sajnálom, uram, de nem segíthetek. 
- Semmi baj. Nézze, szövetmintát kell vennem a ruhájából és a szakállából, és a csizmájára is 

szükségem lesz. 
- A csizmámra? De... hogy képzeli, hogy zokniban küld ki a világba? 
- Sajnálom, Mikulás, de én is ember vagyok, és képtelen vagyok levenni száz pár talplenyomatot, 

így a csizmákat szépen beviszem a laborba. Ha vissza akarja kapni, adja meg a nevét a kollégámnak, 
és ha végzünk, eljöhet érte. 

- Most aztán tényleg rám férne egy kis sör. 
Wolfe felsóhajtott. 
A következı Mikulás fehér prémszegélyes skótszoknyát, vörös gyapjúszövetbıl készült zakót és 

kockás Mikulás-sapkát viselt. Bozontos fehér szakálla elsı pillantásra természetesnek hatott, és bor-
zasztó alkoholszagot árasztott. 

- Ho-ho-hóóó! - süvöltötte, majd lehuppant a székre. - Hát te mit kívánsz karácsonyra, kisfiú? 
- Egy új állást - felelte Wolfe. 
- Ó, elnézést - mondta a Mikulás udvariasan, majd elırehajolt és telehányta a padlót. 
- Na meg egy felmosórongyot - tette hozzá Wolfe borúsan. 
 



2. 
HORATIO LEPARKOLTA A HUMMERT a magas, narancssárga színő, mintegy ezerhétszáz fé-

rıhelyes Miami-Dade megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parkolójában. Ez volt Miami fı börtönépü-
lete, a vádemelést követıen ide szállították a letartóztatottakat. Horatiónak az is a feladatkörébe tarto-
zott, hogy meggyızıdjön arról, hogy a megfelelı személy került oda, ezúttal azonban inkább tanács-
adói minıségben kérették be. 

A recepciónál bejelentkezett, áthaladt a biztonsági kapukon, majd felment a második emeletre, és 
bekopogott az egyik aprócska irodába. A negyven körüli, rövid, fekete hajú, görbe orrú férfi barátságos 
mosollyal köszöntötte. A két férfi még a tőzszerészeknél kötött barátságot egymással. 

- Horatio! Ezer éve nem láttalak! - nyújtott kezet Calvin Selmo. 
Horatio mosolyogva rázott kezet a volt kollégával. 
- Örülök, hogy látlak, Calvin. Hogy vannak Rose és a gyerekek? 
- Jól vannak. Manny most kamaszodik, és pokollá teszi az életünket, de egyébként megvagyunk. 

Foglalj helyet. Nem szívesen zavarlak ilyen aprósággal, de gondoltam, talán akad egy-két perced egy 
régi barát számára. 

- Természetesen - felelte Horatio. - Mi a probléma? 
- Az a pasas odalenn, az elıállítóban. Tegnap este hozták be, miután szétvert egy élelmiszerbol-

tot és megtámadta a tulajt. A tulajdonos nem hagyta magát, és alaposan fejbe kólintotta egy üveggel. 
- Ismerem az ügyet - mondta Horatio. - Mi helyszíneltünk, és a biztonsági kamera mindent felvett. 

Szerintem egyértelmő, mi történt. 
- Nos, mindkettıjüket kórházba szállították, hogy ellássák ıket. A tulaj még kómában fekszik, de 

az elkövetı már a mentıben magához tért. Orvosi értelemben kielégítı az állapota. 
- De... - kapta fel a hadnagy a fejét. 
- De amikor levitték rabosítani, megmakacsolta magát. A fényképezés még rendben volt, de ami-

kor le akartuk venni az ujjlenyomatait, ökölbe szorította a kezét. - Amikor Horatio szóra nyitotta a szá-
ját, Selmo gyorsan folytatta: - Tudom, tudom, minden zöldfülő ismeri azokat a pontokat, melyek segít-
ségével a legkeményebb ököl is megnyílik. Ennek a pasasnak totál másképpen mőködik a központi 
idegrendszere, vagy olyan magas a fájdalomküszöbe, mint a Mount Everest. Lényeg, hogy elıbb-
utóbb megszerezhetjük az ujjlenyomatait, de még életemben nem tapasztaltam, hogy valaki ilyen 
mértékő ellenállást tanúsított volna. Hat emberemnek is alig sikerült lefognia, de a kezét így sem bír-
tuk kinyitni. Féltem, hogy a végén még eltörik egy ujja, és tudod, hogy mi van, ha a sajtó megneszeli a 
dolgot. 

- Hát... nem vetne jó fényt rátok, ha eltörnétek a gyanúsított ujjait. 
- Nem bizony, és éppen ezért van szükségem rád, barátom. 
- Azért kérettél, hogy hátha találtunk valamit, amihez hozzányúlt, és levehetjük az ujjlenyomatait? 
- Bíztam benne, hogy több szerencsével jártatok, mint mi. Az a helyzet, hogy az emberünk kesz-

tyőt visel. Szorosan a kézre simuló, drága bırkesztyőt, amit még a kórházban sem volt hajlandó le-
venni. Így végképp nem férhetünk az ujjaihoz, sıt a kesztyőt is le kellene vágni, ami sokkal nehezebb, 
mint hinnéd, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a boltban nem sok ujjnyomot hagyott maga után. 

- Lehet, hogy csak a kórházban húzott kesztyőt - bólogatott Horatio. - A videón nem láttam, hogy 
kesztyőt viselt volna, de megvan a folyóirat, amivel hadonászott, így jó esélyünk van arra, hogy talá-
lunk valamit. És ha ez sem mőködik, akkor elıbb-utóbb úgyis elalszik. 

- Igen, de minél tovább tart, annál rosszabbul fest ez az egész. A fickó már értesítette az ügyvéd-
jét, aki polgári perrel fenyegetızik. Bármelyik percben megjelenhetnek az újságírók. 

- Egy pillanat... hogyan sikerült felhívnia az ügyvédjét, ha még nem is rabosítottátok? 
- Fogalmam sincs, de gondolom, a kórházban kölcsönkérte valakinek a mobilját. Lényeg, hogy az 

ügyvédje éppen most okosítja ki. Gondoltam, megkérlek, nézz be te is hozzá. 
- Várj csak, kitalálom. A DNS-ére pályázol? 
- Az is jöhet, de elıtte még bevethetnéd a híres Caine-féle sármodat. 
- Nem vagyok túl jó tárgyalópartner, Calvin - nevetett fel Horatio. 
- Papíron nem, de én még sose találkoztam nálad meggyızıbb zsaruval, H. Ha valaki képes la-

zán elcsevegni egy kéttucatnyi dinamitrúddal felszerelkezett mániákussal, akkor az biztosan az én 
emberem. Tudod? 

Horatio csendben tanulmányozta Calvin arcát, mielıtt válaszolt volna. Selmót a meggondolatlan-
sága és merészsége juttatta ebbe a munkakörbe. Annak idején, amikor a feletteseként értékelnie kel-
lett a munkáját, ıszintén megmondta neki, hogy egy rossz döntés nemcsak a karrierjébe, hanem az 
életébe, sıt mások életébe is kerülne. 

A jelek szerint Calvin tanult a hibáiból, hiszen jogszerően járt el, amikor Horatio Caine-hez fordult 
segítségért, mivel a gyanúsított azonosítása a bőnügyi labor hatáskörébe tartozott, így az esetleges 
politikai vagy jogi következményekkel is a hadnagynak kellett foglalkoznia. 



Calvin ıszinte mosolya némi önelégültséget is takart, ám Horatio nem haragudott rá. Végtére is 
az ı segítségével került irodai munkára. 

- Megteszek minden tılem telhetıt - ígérte. 
 



3. 
DELKO TÜSSZENTETT. 
- Kedves egészségedre - mondta Dr. Alexx Woods. - Elkaptál valamit, Eric? - Kezében egy csip-

tetıs írótáblával a rozsdamentes acélfiókokhoz lépett, melyekben az ügyfelei pihentek. 
- Remélem, nem - rázta meg Delko a fejét. - Hőha, itt aztán hideg van. - Megállt Alexx mellett, de 

amikor a kórboncnok kihúzta az egyik fiókot, gyorsan félreállt az útból. 
- Most még egészen tőrhetı, de néha mínusz 5-6 fokra is lehől. És te még örülhetsz, hogy egy 

darabban vagy, nem úgy, mint ez a szegény John Doe. 
- Az már biztos. Elég rossz bırben van. Az éjjel a Gladesben talált rá egy miccosukee indián, de 

sajnos fogalma sem volt a helyszínelés szabályairól, így fogta a maradványokat és bevitte a rendır-
ségre. Megvizsgáltam, amit tudtam, a test köré tekert láncokat is beleértve, de még ki kell mennem a 
helyszínre, hátha találok nyomokat. Most csak az elızetes szakvéleményedre lennék kíváncsi. 

- Egyelıre nem is mondhatok mást - mondta Alexx. - Te is tudod, hogy nem szeretem az elızetes 
véleményeket. 

- Tudom, tudom - emelte fel Delko a kezét védekezıen. - Még nem volt idıd megvizsgálni az ál-
dozatot. De ha lemerülök a mocsárban, nem árt, ha tudom, mit keressek. 

- Arra hiába vársz, de annyi biztos, hogy a fejét nem fogod megtalálni. 
- Miért nem? 
Alexx a maradványokra mutatott. 
- Látod a törést a nyaki csigolyákon? Semmilyen eszköz nyomát nem látni, ám rengeteg rajta a 

roncsolódás, és a vállakon leszakadt a hús. Ennek a szerencsétlennek szó szerint lerobbant a feje. 
Egy kis szerencsével találsz egy-két húsfoszlányt, de ennél többre ne számíts. 

- És a végtagjai? Azokkal mi történt? - Alexx hosszan tanulmányozta a torzót. 
- A lábszárakon fognyomokat látok, feltehetıen aligátorok lakmároztak belılük. A kezek pedig... 

az már más történet. - Gyengéden felemelte az áldozat egyik karját és a csuklóra mutatott. - Nekem 
vegyi égésnyomnak tőnik. 

- Ez nem könnyíti meg az azonosítást. Se ujj- vagy foglenyomatok, se tárca... ha a DNS-e nincs 
benne az adatbázisban, akkor holtvágányra futottunk. 

- Akárcsak ı - csóválta meg a fejét Alexx szomorúan, majd lassan visszatolta a maradványokat a 
tárolóba és becsukta annak ajtaját. 

 
A kihallgatóhelyiség ajtajában álló magas, fekete, acélkeretes szemüveget viselı ır vigyorogva 

megcsóválta a fejét. 
- Ezt nem fogja elhinni, ırmester - mondta. 
- Várjon, kitalálom - horkant fel Selmo. - Végül sikerült leimádkozni róla a kesztyőt és kiderült, 

hogy a pasas egy földönkívüli. 
- Ahogy vesszük. Az történt, hogy magától levette a kesztyőjét, és kijelentette, hogy hajlandó 

együttmőködni velünk, de... 
- Nocsak - szólalt meg Horatio is. - Még mindig akadékoskodik? 
- Éppen ellenkezıleg, most már kifejezetten segítıkész. Az ügyvédje nemrég távozott. Nem tu-

dom, mit mondott neki, mindenesetre száznyolcvan fokos fordulatot vett. Tiszta Dr. Jekyll és Mister 
Hyde. 

- Tett már vallomást? - érdeklıdött Selmo. 
- Nem, eddig csak a nevét és a címét árulta el. Arra gondoltunk, ön is hallani szeretné a sztoriját. 
- Hát, úgy tőnik, hiába rángattunk ide, Horatio - jegyezte meg Selmo. 
- Ha nem bánod, én is beülnék a kihallgatásra - javasolta a hadnagy. - Érdekelne a barátunk 

mondanivalója. 
- Hogyne, gyere csak - vont vállat Selmo, és odabiccentett az ırnek, aki kinyitotta az ajtót. 
A kihallgatóhelyiségben, az asztalhoz bilincselt világosbarna bırő, vastag, sötét szemöldökő, 

horgas orrú férfi kihúzott derékkal, egykedvően bámult maga elé. Arcát simára borotválta, állán egy 
apró heg volt látható. Meg mindig a letartóztatásakor viselt ruhákat - hosszú, fekete kabátot, szürke 
trikót, farmernadrágot és edzıcipıt - viselte. A kesztyőjét levetette. 

Selmo leült a szemközti székre, míg Horatio állva maradt. 
- Úgy értesültem, meggondolta magát, uram. 
A férfi elmosolyodott, mire kivillantak tökéletes, hófehér fogai. 
- A nevem Pathan. Abdus Sattar Pathan, szolgálatára. Szívesen kezet fognék önnel, de... 
- Egy órával ezelıtt még arra sem volt hajlandó, hogy kinyissa a kezét - csattant fel Selmo. - Miért 

gondolta meg magát? 
- Kérem, nézzék el nekem - mosolygott Pathan szégyenkezve. Enyhe brit akcentussal, kulturált 

hangon beszélt. - Azt hiszem, agyrázkódást szenvedtem. 



- Szerintem kutyabaja - vélte Selmo. - Miért nem engedte, hogy levegyük az ujjlenyomatait? 
- Arab származású állampolgárként nem árt, ha óvatos az ember. Most azt hiszi, paranoiás va-

gyok, de amikor behoztak, féltem, hogy rám húznak valamit. Nem vagyok orvos, de úgy tudom, az 
agyrázkódás neurológiai tüneteket is elıidézhet. 

- Semmit sem akarunk magára húzni, Abdus, ugyanis rengeteg bizonyítékunk van ön ellen: a biz-
tonsági kamera felvétele, a vér a ruháján, az ujjlenyomatairól már nem is beszélve. Isten hozta a való-
ságban. 

- Nem értem - ráncolta Pathan a homlokát. - Bementem egy élelmiszerboltba, ahol megláttam 
egy, a földön, vértócsában heverı embert, odasiettem, majd elvesztettem az eszméletem. A mentıau-
tóban tértem magamhoz, egy jókora púppal a fejemen. 

- Na ne röhögtessen - förmedt rá Selmo. 
- Sajnálom, de ez az igazság. Gondolom, a támadó fejbe vágott és elmenekült a helyszínrıl. 
- És egy szerencsétlen véletlen folytán mindketten ugyanazt a sálat viselték - szólt közbe Horatio. 
- Ez bizony megkérdıjelezi a szavahihetıségemet - mosolygott Pathan bocsánatkérıen. - Szerin-

tem a támadó tette a nyakamra a sálját, miután leütött. Ez még nem mond ellent a bizonyítékoknak, 
ugye? 

- Technikailag nem - ismerte el Horatio. - A videofelvételen azonban jól látható, hogy a támadó 
megfogott egy bizonyos tárgyat. Ön azt állítja, hogy amint belépett a boltba, azonnal a tulajdonoshoz 
sietett? 

- Úgy van - vágta rá Pathan habozás nélkül. 
- Ezek szerint nem is állt módjában bármihez is hozzáérni a boltban, ugye? 
- Nem, uram - rázta meg Pathan a fejét. 
- A nevem Caine. Caine hadnagy. 
- Biztosíthatom, Caine hadnagy, hogy az esetet megelızıen be se tettem a lábam abba a boltba. 

Semmin sem fogják megtalálni az ujjlenyomataimat. Horatio jeges tekintettel méregette a férfit. 
- Nagyon biztos a dolgában, pedig ha a támadó képes volt a nyakára tekerni a sálját, akkor arról 

is gondoskodhatott, hogy rákerüljenek valamire az ujjlenyomatai. 
Pathan nyugodt arccal nézett Horatióra. 
- Ez azért túlzás, hadnagy. Csak egy piti rablás történt, ez még nem az évszázad bőncselekmé-

nye. 
- Tulajdonképpen nem is rabolták ki az üzletet - helyesbített Horatio. - Maga nem találja furcsá-

nak, hogy az elkövetı mindent megtett, hogy bemártsa magát, és hozzá se nyúlt a pénzhez? 
- De igen - bólogatott Pathan. - De tudja, az emberek még ennél is furcsább dolgokra képesek. 
- Meglehet, de nekem szerencsére ennél sokkal konkrétabb bizonyítékaim is vannak, Mr. 

Pathan... - Pathan szeme kikerekedett. 
- Nézze, Caine hadnagy, én bízom az igazságszolgáltatásban. 
 
- Jó reggelt, Wolfe - mondta Tripp, majd kiitta a kávéját és intett a pincérnınek, hogy töltse tele a 

csészéjét. 
- Jó reggelt - ásítozott Wolfe, és bágyadtan becsúszott a nyomozóval szemközti padra. 
A Mikulások kihallgatása késı éjszakáig eltartott, de sikerült aludnia pár órát. Most azért ugrottak 

be a labor közelében található, art deco stílusú Aunt Bellum étkezdébe, hogy kicseréljék információi-
kat. 

- Mi van veled, nem tudtad kialudni magad? - Tripp immár jobb kedvében volt, mint egy nappal 
korábban. 

- Jól vagyok, bár egész éjjel kövér Mikulásokról álmodtam. 
- Én el se jutottam az ágyig. - A fiatal, kubai pincérnı egy széles mosoly kíséretében kihozta a 

nyomozó reggelijét. Tripp azonnal nekilátott a tojásrántottának. 
- Én csak egy kávét kérek - mondta Wolfe. - Azt hiszem, én is jobban jártam volna, ha fenn ma-

radok. Úgy érzem magam, mintha kiszippantották volna az agyam... 
- Ébresztı, fiam. Még rengeteg a dolgunk. 
- Tudom, tudom. Ember, legalább ötven Mikulást hallgattam ki. 
- Pontosabban ötvenkettıt, ugyanis nekem hetvenhárom jutott. 
- Ezt nevezem... És mit tudtál meg? 
Tripp gondosan megrágta majd lenyelte a falatot. 
- Kiderült, hogy az évente egyszer megrendezett Mikulás Fesztiválról van szó. Az elsıt tíz évvel 

ezelıtt rendezték meg. Jó kifogás a tombolásra, de ártalmatlanok; pajkos karácsonyi dalocskákat 
énekelnek, mutáns játékszereket osztogatnak, meztelenkednek... 

- Mik azok a mutáns játékszerek? - kérdezte Wolfe, és belekortyolt a kávéjába. 
- Ó, szétdarabolnak egy csomó játékszert, majd találomra összeillesztik ıket. Például a J. I. Joe-k 



játékmackó fejét kapják, meg ilyesmi. 
- És azt mondod, már tíz éve csinálják? Hogyhogy még sose hallottam róluk? 
- Tulajdonképpen San Franciscóból indult ez az ırület... mily meglepı... aztán ez az úgynevezett 

"vörös veszedelem" Barcelonában, Helsinkiben, Bangkokban, New Yorkban, Londonban, Vancouver-
ben, Tokióban, sıt még az Antarktiszon is felütötte a fejét. Nálunk csak mostanában jött divatba. 

Wolfe hitetlenkedve pislogott. 
- Ez... elképesztı, Frank. Minden információt megszereztél, így nekem már csak annyi a dolgom, 

hogy letartóztassam a rossz fiúkat. 
- Azt hitted, csak a helyszínelık képesek beszerezni az információikat? - nevetett fel Tripp. - Ha 

nem tőnt volna fel, nyomozó vagyok. 
- Jól van, vettem az adást. Még mit tudtál meg róluk? 
- Lássuk csak... eltekintve a részeges hülyéskedésüktıl, kifejezetten szigorú szabályaik vannak. 
- Komolyan mondod? 
- A legkomolyabban. Nagyon szigorúan veszik a "négy b" szabályt, azaz ne b...kodj a zsarukkal, 

az áruházi biztonsági ırökkel és a gyerekekkel. 
- Igen? És mi a negyedik? 
- Sose b...kodj a Mikulással. És most úgy tőnik, valaki megszegte a szabályt. 
- Velünk is rendesen kicsesztek - jegyezte meg Wolfe. 
- Ha már felfogták, hogy nem akarjuk hazavágni a szórakozásukat, egészen rendes fazonok. 
- Ugyanarról a társaságról beszélünk? - kapta fel a fejét Wolfe. - Vagy te egy másik csapat ré-

szeg Mikulást hallgattál ki? - Tripp ivott egy kis narancslét. 
- Részeg és részeg között is van különbség. Szerintem te a rosszabbik csapatot fogtad ki. Eláru-

lom neked, hogy az egyik járır, aki beterelte ıket, jó barátom. 
- Szép kis leosztás, mondhatom - bólogatott Wolfe. - Neked a hasznos infó, nekem meg a há-

nyadék jutott. 
- Hát... - mondta Tripp a tányérját mártogatva -, nem vagyunk egyformák. 
- Oké, most legalább tudjuk, hogy mit kerestek itt a Mikulások. De mi van az áldozattal? 
Tripp megtörölte a száját egy papírszalvétával, és hátradılt. 
- Fogalmam sincs. A többiek nem ismerik, bár úgy tőnik, jól érezte magát. Ideje nagy részében a 

Mikulásnıknek udvarolgatott. 
- Csak udvarolt? 
- Néhányukkal csókolózott is, a pajkosabbakat pedig elfenekelte. Ehhez aztán értenek a Mikulá-

saink. 
- Ezt én is megmondhattam volna - vágta rá Wolfe. - Az egyik asszonyság megmutatta a hátsóját. 

Nagyon büszke volt rá. 
- Egyikük se fogja bevallani a gyilkosságot. Egyébként meg senki sem tudja az igazi nevét, 

ugyanis kizárólag "Mikulás"-ként emlegetik egymást, bár közöttük is vannak klikkek. Az áldozatunk a 
"Rozoga Mikulások" táborát gyarapította. 

- Nem keveredett szóváltásba a többiekkel? 
- Errıl senki sem beszélt. 
Wolfe intett a pincérnınek, hogy hozzon még egy kis kávét. 
- Akkor reménykedjünk, hogy sikerül végre azonosítani. Azzal a lehetıséggel is számolnunk kell, 

hogy a többieknek semmi köze a halálához. 
- Lehet, hogy nem is történt gyilkosság - bólintott Tripp. - A pasas egyszerően agyvérzést kapott, 

és kész. 
- A partnere pedig nem vette észre, vagy halálra rémült, és elmenekült - tette hozzá Wolfe. - 

Rossz kislány... 
- Mi újság a laborban? 
Wolfe ásítozva kevergette a kávéját. 
- Most megyek be, rengeteg anyagon kell átrágnom magam. Szövetszálakon, szakállmintákon, 

talplenyomatokon, ráadásul szexuális tevékenységre utaló nyomokat is találtunk, így beszélek 
Valerával a DNS miatt. És a halál okáról csak a boncolás után tudunk nyilatkozni. 

- Én addig közelebbrıl is megvizsgálom a gyanúsítottainkat; priorálom ıket, hátha találok valamit. 
- Tripp felállt, és a tárcájából kivett néhány bankjegyet. - A kávét én fizetem. Akkor késıbb találko-
zunk, ugye? 

- Természetesen. - Feltéve, ha nem alszom el a mikroszkóp mellett, gondolta Wolfe, ahogy Tripp 
becsukta maga után az ajtót. 

 
Chester Cypress kivitte Delkót arra a helyre, ahol megtalálta a holttestet. 
- Itt kellett volna hagynom - kiabálta túl a csónak motorjának zúgását -, de féltem, hogy az aligá-



torok felzabálják, mire visszajövünk, és akkor senki sem hisz nekem. 
- Biztos benne, hogy megtalálja a helyet? - kérdezte Delko. 
Chester Cypress biccentett, amibıl a helyszínelı arra a következtetésre jutott, hogy nyugodtan 

megbízhat benne. 
A sőrő aljnövényzettel benıtt csatornában a bütykös ciprusgyökerek olyanok voltak, akár az óriás 

ráklábak. Az árnyékban hővösebb volt ugyan, ám a hımérséklet még így is húsz fok fölött volt, és 
egyre emelkedett. 

A mocsár a kora délelıtti ragyogó napsütés ellenére is kihaltnak tőnt. A korhadt ágakat mohasá-
lak fedték, a sőrő, sötét, iszapos vízen csak lassan bírtak haladni. A csónak motorja elnyomta a mada-
rak és rovarok hangjait. 

Chester végül leállította a motort, és hirtelen néma csend ereszkedett le rájuk. 
A csónak egy kiálló rönknek csapódott. 
- Látja azt a jelet? - mutatott az indián a fatörzsre. - Ott találtam meg a hullát, pontosan ott lebe-

gett. 
- Értem - bólintott Delko. - Körülnézek, hátha találok valamit. Ha nem, akkor kénytelen leszek le-

merülni. 
- Addig mit csináljak? 
- Itt van a puskája? - Chester biccentett. 
- Megköszönném, ha szemmel tartaná az aligátorokat, míg lemerülök - kérte Delko. - Nem sze-

retnék mocsári eledellé válni. 
- Szívesen - vont vállat Chester. - De mondja, most nem valamelyik társának kellene itt lennie? 
- Az ünnepek miatt most senki se ér rá. És ne vegye sértésnek, de a mocsári ırködés nem tarto-

zik a kedvenc szórakozásaik közé. 
Delko körülnézett, és megpróbálta elképzelni, mi történhetett. Vajon itt halt meg az áldozat, vagy 

csak itt akartak megszabadulni a tetemétıl? Amennyiben csónakon hozták ki ide, akkor lehetetlenség 
megtalálni a nyomokat... 

Delko kicsomagolta a fényképezıgépét, majd kikászálódott a csónakból. A parton lehajolt és 
megvizsgálta a rönk felszínét. A mohán alig látható lábnyomot talált, melyet gyorsan lefényképezett. 

- Ugye, nem szállt ki a csónakból, amikor betette a testet? - nézett Chesterre. 
- Nem. 
Rendben, akkor valaki - talán maga az áldozat, vagy valaki más megállt itt. Tegyük fel, hogy sze-

gény John Doe volt az, és a robbanóanyag a nyakára volt erısítve, esetleg a szájába tömték. A bom-
ba felrobbant, a test pedig a vízbe zuhant. 

Megvizsgálta a fák törzsét, hátha robbanóanyag-maradványokra bukkan, ám a legközelebbi fa is 
legalább négy és fél méterre lehetett, így egy kisebb robbanás nem hagyhatott rajtuk látható nyomo-
kat. 

A repesz már más... 
Minden, ami a vízbe, a sárba vagy az aljnövényzetbe került, talán örökre elveszett, ám a fák tör-

zsével talán több szerencséje lesz. 
Két méterrel arrébb, egy mangófa törzsén végül meg is találta, amit keresett. Készített néhány 

felvételt, majd egy kis késsel kikaparta a tárgyat a fából. 
- Mit talált? - érdeklıdött Chester. - Golyót? 
Delko egy bőnjeltasakba ejtette a zsákmányát. - Nem tudom biztosan. Talán egy metszı- vagy 

ırlıfogat. 
- Egy fogat? Ez komoly? 
- Bizony - vigyorgott Delko. 
- Ezt nevezem. És honnan tudta, hogy hol keresse? 
- Sajnálom, de nem oszthatom meg magával az ügyre vonatkozó információkat. Már így is túl so-

kat mondtam. - Bár ha rá akarom bízni az életem, jobban teszem, ha nem haragítom magamra, gon-
dolta a helyszínelı. - Inkább úgy fogalmaznék, hogy tudok egyet s mást a robbanóanyagokról. 

- Ejha - bólogatott Chester elismerıen. 
Szóval az áldozat itt vesztette el a fejét. És a kezét? Alexx azt mondta, a karjain vegyi eredető 

égésnyomokat talált, de azok vajon a halál elıtt vagy után keletkeztek? A robbanás következtében 
égtek meg, vagy valami más miatt? 

Lenézett a vízre, és nagyot sóhajtott. Odalenn szinte lehetetlen bármit is meglátni, de minden-
képpen meg kellett próbálnia. 

- Rendben, most szépen beöltözöm - jelentette ki. 
Pár perccel késıbb beleereszkedett a vízbe. Chester jó három méter mélyre becsülte, ám a hul-

ladék és algák miatt szinte semmit se látott odalenn, és az a kevés is zöldes és homályos volt. Mire 
leért, már úgy érezte, mintha legalább harminc méter mélyre süllyedt volna. 



Az árnyak élı felhıként kavarogtak körülötte. Delko óvatosan haladt a fatörzsek és a sziklada-
rabok között, közben a csuklójára erısített lámpával minden üregbe és nyílásba bevilágított. 

Körülbelül hat méterre lehetett a parttól, amikor egy ütött-kopott, lyukas fenekő alumíniumcsónak-
ra bukkant, melynek szélein égésnyomokat látott. Delko egyelıre nem tudta megbecsülni, mennyi 
ideje lehetett a víz alatt. 

A csónakban, a pad alatt egy hosszú evezırudat meg néhány követ talált. 
Talán a csónakot is ugyanaz a bomba süllyesztette el, mint ami levitte John Doe fejét. Így már 

nem is gyilkosságról, hanem csak egy végzetes balesetrıl van szó. 
 
Delko egyelıre csak annyit tudott, hogy valahogy be kell vinnie a csónakot a laborba, ahol alapo-

san megvizsgálhatják. Remélem, Chester nem bánja, hogy igénybe veszem a segítségét. 
Igaz, eddig az ırködés ellen sem volt kifogása. Chester Cypress otthonosan mozgott a mocsár-

ban, azonban Delko is mutatott neki néhány új dolgot... 
 



4. 
CALLEIGH TISZTÁBAN VOLT VELE, HOGY az Abdus Sattar Pathan elleni legfıbb bizonyíték a 

folyóiratról levett ujjlenyomat lesz. A kamera felvette, ahogy közvetlenül a támadás elıtt a kezében 
volt a lap, és amint sikerül levenni róla az ujjlenyomatot, Pathan nem tagadhatja többé a bőncselek-
mény elkövetését. 

Ám amikor végül levette az ujjlenyomatot és a laborban található szkenneren bevitte a rendszer-
be, kezdte nagyon rosszul érezni magát. 

 
- H - mondta Calleigh -, ezt nem fogod elhinni. 
- Mi történt? - húzta fel Horatio a szemöldökét. 
A központi laboratóriumban voltak, és a Pathan-ügyben keletkezett ujjlenyomatot nézték. Calleigh 

átvitte az adatokat az egyik nagy, sík képernyıs monitorra. 
- Nézd, beporoztam a boltban talált folyóiratot, majd ismét lejátszottam a biztonsági kamera vide-

óját, ahol jól látható, hogy Pathan jobb hüvelykujja a lapra nyomódik. A képen világosan látszik, hogy 
arról az oldalról van szó. 

- Az már biztos - bólogatott Horatio. 
- Igen, bár nem hinném, hogy az illetı hölgy miatt gurult ennyire dühbe. 
- Akkor meg mi a probléma? 
- Az, hogy a százhetvenharmadik oldalon találtam is egy gyönyörő hüvelykujjlenyomatot, csak-

hogy az nem a Pathané. 
- Ez meg hogyan lehetséges? - döbbent meg Horatio. 
- Nem tudom. Talán rossz lapot hoztam el a helyszínrıl. 
- Az nem lehet, hiszen nem volt más folyóirat a padlón, és a videón is ezt a lapot láttuk. 
- Lehetséges, hogy a verekedést követıen kicserélték? Amikor leesett, már nem volt a kamera lá-

tószögében. 
Horatio megvakarta az állát. 
- Tehát, míg Pathan ott fekszik eszméletlenül, valaki besurran és kicseréli az egyik kulcsfontos-

ságú bizonyítékot. Ennek semmi értelme. 
- Lehet, hogy Pathan tényleg igazat mond, és nem ı látható a videón. 
- Fogadok, hogy az ügyvédje is ezzel fog védekezni... és pillanatnyilag nem bizonyíthatjuk be az 

ellenkezıjét. - Horatio megcsóválta a fejét. - Valami nagyon nem stimmel. A gyanúsítottunk elıször 
kézzel-lábbal tiltakozik az ujjlenyomatvétel ellen, majd váratlanul meggondolja magát, és kiderül, hogy 
patyolattiszta. 

- Szerintem is bőzlik... 
- Igen. Tudod mit, vizsgáljuk meg a többi bizonyítékot, például a sálat. Talán akkor okosabbak le-

szünk. 
- Rendben, de azzal se jutunk messzire, hiszen azt állítja, hogy a sálat azután helyezték a nyaká-

ra, hogy leütötték. 
- Emiatt ne aggódj... - húzta össze Horatio a szemét. 
 
- Pár órával azután tért magához, hogy behozták - mondta az ázsiai származású nıvér moso-

lyogva. - Törött orr, sérült légcsı, enyhe agyrázkódás. Az agyszöveten belsı duzzanatot észleltünk, 
de szerencsére nem vérzett be. A koponyája egy darabban van. Még néhány órára benn tartjuk meg-
figyelésre, aztán elmehet. 

- Kihallgatták már a rendırök? - érdeklıdött Horatio. 
- Még nem. A családja sem látogatta meg, csak telefonáltak. 
- Köszönöm. Nem akarom sokáig zavarni. 
Horatio bement a kórterembe, ahol Talwinder Jhohal, az élelmiszerbolt tulajdonosa feküdt. A férfi 

orrán hatalmas kötés fehérlett, mindkét szemén meglehetıs monoklik éktelenkedtek, nyakán nagy, 
vörös foltok voltak láthatóak. 

- Önök... a rendırségtıl jöttek? - suttogta Jhohal rekedten. 
- Mr. Jhohal, én Horatio Caine hadnagy vagyok. Emlékszik, mi történt önnel? 
Jhohal pislogott, majd tagadóan intett a fejével. 
- Sajnos semmire sem emlékszem. 
- Pedig nagyon küzdött. Hála önnek, már gyanúsítottunk is van az ügyben, csupán azonosítani 

kellene. 
- Nem - vágta rá a férfi. - Sajnálom, de nem emlékszem. Dolgoztam, aztán itt tértem magamhoz. 
Horatio lesütötte a szemét. Nem akarta megfélemlíteni az egyetlen tanúját. 
- Rendben van, Mr. Jhohal. Ilyen esetekben nem ritka a részleges amnézia, és remélhetıleg egy 

kis pihenés után visszatérnek az emlékei. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, nehogy eszébe jusson 



saját kezőleg igazságot tenni. 
- Azt hiszi, hogy én... - nézett Jhohal hitetlenkedve a hadnagyra. - Nem, nem, Caine hadnagy. 

Higgye el, eszem ágában sincs bosszút állni. Természetesen mindent megteszek, hogy megvédjem 
azt, ami az enyém, de a bosszú... Nem vagyok egy harcos típus. 

Horatio megérezte Jhohal keserő hangjában a rettegést. 
- Mr. Jhohal, megértem az érzéseit, de mint mondtam, ırizetbe vettük a támadóját, és a szava-

mat adom, hogy ha azonosítja, teszek róla, hogy ott is maradjon. 
- Tudom, hogy csak a munkáját végzi, ezért nem hibáztatom. De ebbe még nem fogok belehalni 

mutatott az orrát fedı kötésre. - Nem fontos. Nekem kizárólag a fontos dolgokra kell koncentrálnom: 
az életemre, a munkámra meg a családomra, érti? - esdekelt Jhohal. 

- Még nem értem, de igyekszem... 
 
Delko belépett a laborba. Alexx rosszallóan nézett a rikító narancssárga színő kezeslábasára. 
- Már megbocsáss, de mi van rajtad? 
- Bocsáss meg, de lenn voltam a garázsban, hogy megvizsgáljam a mocsárban talált csónakot - 

vigyorgott a helyszínelı zavartan. - Azonnal idesiettem, amikor szóltak, hogy kerestél. 
- Nem kellett volna ennyire sietned, ez boncterem, nem szerelımőhely. 
- Jól van, na - motyogta Delko, és gyorsan lehámozta az utcai ruhája fölé húzott kezeslábast. 
- Ha végeztél a divatbemutatóval... 
Delko sietve gumikesztyőt húzott. 
- Készen vagyok. 
Alexx kitakarta a boncasztalon fekvı holttestet, legalábbis ami maradt belıle. Az egyik lábat 

combközépnél, a másikat közvetlenül a sípcsont alatt, a karokat a csuklótájékon csonkították meg. 
Nem volt fej, sem nyak, a vállon megpörkölıdött húscafatok lógtak. 

- John Doe feltehetıen latin-amerikai származású, a negyvenes évei közepén járhatott. A testén 
nincsenek tetoválások, sem hegek. A halált az a robbanás okozhatta, mely a fejét is levitte; a többi 
sérülés a halál beállta után következett be. A lábát az aligátorok téphették le, a kezét vegyi vagy va-
lamilyen maróanyaggal távolították el. Ebbıl már megküldtem a mintát Trace-nek. 

- Mi van a bombamaradványokkal? 
- Találtam néhány mőanyag- és fémdarabkát. - Alexx felvett egy kis mőanyagtasakot a mellette 

lévı tálcáról, s átadta Delkónak. 
- Nincs sok repesz. 
- A házi készítéső bombákba szögeket és egyéb fémdarabkákat is szoktak keverni, hogy ezzel is 

fokozzák a robbanás okozta károkat. 
- Gondolom, nem is volt szükség rájuk. Csúnya halála volt szegény pasasnak. 
- Legalább gyorsan távozott. A halál ideje? 
- Néhány napja, talán még kevesebb. Ha pontosabb adatokra van szükséged, beszélj valamelyik 

rovarkutatóval... én nem foglalkozom bogarakkal. 
- A toxikológiai vizsgálat? 
- Még nem kaptam meg az eredményeket. Nem szenvedett krónikus betegségben, kábítószert 

sem használt; tökéletes egészségnek örvendett. A gyomortartalom sajnos nem alkalmas a vizuális 
elemzésre, de már azt is vizsgálják. 

- Rendben. A bomba maradványaiból kiderítem, hogy milyen robbanóanyagot használtak. - Delko 
megcsóválta a fejét. - Az ok egyelıre tisztázatlan, bár van egy olyan érzésem, hogy dél-amerikaiak 
lehettek az elkövetık. 

- Gondolod, hogy kábítószer miatt tették? 
- Nem lepne meg. A kolumbiai gerillák sokszor használnak úgynevezett gallérbombákat; valame-

lyik kokainkereskedı kölcsönvehette a technikát. A drogbárók így szoktak üzenni. 
- De Eric, az áldozatot a semmi közepén találtuk meg, és még azt se tudjuk, kicsoda. Kinek akar-

tak üzenni, az aligátoroknak? 
- Nem tudom, Alexx, de ez az ember mégiscsak hiányzik valakinek. 
Alexx letakarta a maradványokat. 
- Igen - mondta csendesen. - És pocsék karácsonyuk lesz, ha megtalálják. 
 
Horatio fejbıl tárcsázta a megyei ügyészség számát, majd kérte a melléket. 
- Halló. 
- Alison? Üdvözlöm, Horatio Caine vagyok. - Horatio már több alkalommal dolgozott együtt Alison 

Schoenhauerrel, aki rendkívül jól végezte a munkáját, emellett nyers ıszinteségérıl volt híres. Horatio 
lenézett a kezében lévı aktára, majd az íróasztalra dobta. - Ugye, ön kapta meg a Pathan-ügyet? 

- Igen, de még nem volt alkalmam belenézni az aktába. Egy pillanat. - Horatio papírzizegést hal-



lott. 
- Megvan... elnézést, de hatalmas a kupi. Karácsonyra lemegyek a Bahamákra, és indulás elıtt 

még szeretnék rendet rakni magam körül. Mi történt? Nekem eléggé egyértelmőnek tőnik az ügy. 
- Valóban történt valami. Az elkövetı tagad, azt mondja, az igazi támadó leütötte, majd terhelı 

bizonyítékot helyezett el a helyszínen. 
- Hát persze - nevetett fel Alison. - Az aktában az áll, hogy a biztonsági kamera felvette az egé-

szet... Várjon csak, a felvételen ugye az idıpont is látható? 
Horatio megmasszírozta az orrnyergét. 
- Látható, de az elkövetı arcát sál fedi... 
- Ha jól tudom, az is megvan. 
- Igen, de... 
- És a sálon rengeteg nyom található: haj- és szövetszálak, a reggeli maradványai, esetleg némi 

DNS-minta is. 
- Azt állítja, hogy a sálat is a támadó tette a nyakára. 
- Na és? Azt mond, amit akar, a bírót akkor sem fogja meghatni. Ugyan, Horatio, millió dolgom 

van, nem térne végre a tárgyra? 
Horatio beszámolt az ujjlenyomatról, majd Pathan ellenkezésérıl és hirtelen együttmőködésérıl. 
Az ügyésznı hosszan hallgatott, aztán hangosan kifújta a levegıt. 
- Hőha. Maga szerint mi történhetett? 
- Most már magam sem tudom, de én is ott voltam a helyszínen, és egy dolgot biztosan mondha-

tok: senki sem követett el hibákat a bizonyítékok feldolgozása közben. 
- Elképesztı. 
- Nem szokásom megbabrálni a bizonyítékokat, Alison. 
- Persze hogy nem, de Pathan barátunk a saját javára fogja fordítani a történteket, és ha nem 

tudjuk bebizonyítani, hogy meghamisították azt az ujjnyomot, nincs az a bíró, aki szóba állna velünk. 
Sıt, ez az ujjnyom kifejezetten Pathan ártatlanságát igazolja, amit én sem hagyhatok figyelmen kívül. 

- Nem hiszem, hogy ártatlan - mondta Horatio. Beszéltem az emberrel, akit megtámadott, de úgy 
tőnik, elkéstem vele, ugyanis nem hajlandó vallomást tenni. Azt állítja, nem emlékszik semmire. Biztos 
vagyok benne, hogy valaki megelızött, Alison, mert halálra volt rémülve. 

- Szóval még az áldozatunk sem akar vallomást tenni? Nézze, Horatio, ezzel nem állhatok a bíró 
elé. A végén örülhetünk, hogy a gyanúsítottunk nem jelent fel bennünket jogtalan letartóztatás miatt. 
Ez nem tenne jót a karrierünknek. 

- Tudom, tudom, de a története nem áll meg, és megvan még a biztonsági kamera felvétele, sıt 
ha szerencsénk van, a sálon is találunk pár csepp vért. 

- Nem elég, Horatio. Ha a tulajdonos nem hajlandó azonosítani, az ujjlenyomat már önmagában 
is tisztázza. Engedjék ki. 

Horatio nem felelt. 
- Ott van még? - kérdezte Alison. 
- Igen - mondta Horatio csendesen. - Jó pihenést kívánok. Azzal letette a telefont. 
 
A bőnügyi labor alagsorában található garázsban Delko körültekintıen megvizsgálta az alumíni-

umcsónakot. A robbanás a hátsó részben következett be, s a fém görbülésének irányából világosan 
kitetszett, hogy a bomba a csónakban volt, amikor felrobbant. 

Delko lekapart egy kis mintát a lyuk megégett széleibıl, ami feltehetıen megegyezik majd az ál-
dozaton talált maradványokkal, ám a helyszínelı semmit sem bízott a véletlenre. Az elsı bizonyíték-
hoz hasonlóan itt sem talált számottevı, srapnel okozta rongálásra utaló nyomot. 

A gondosan megtervezett szerkezet sokat elárul a készítıjérıl. A legegyszerőbb a csıbomba, 
melyet csıbe töltött, a lövedékekbıl kiszedett fekete lıporból lehet elkészíteni. A csövet mindkét vé-
gén le kell zárni, majd bele kell illeszteni a gyújtózsinórt. Amikor a lıpor meggyullad, hirtelen nagy 
mennyiségő gáz keletkezik, mely összesőrősödik a csı belsejében, majd óránként 10500 km/órás 
sebességő robbanást idéz elı. Jóllehet szállítás és tárolás közben igen óvatosan kell vele bánni, a 
fekete lıporos bombát alacsony hatásfokú bombaként tartják számon, mert a használatakor nem kell 
hozzá gyújtókészülék, és különösebb szakértelmet sem igényel. 

A TNT-hez, PETN-hez és RDX-hez hasonló, magas hatásfokú robbanóanyagok másodpercen-
ként tízezer méteres sebességő robbanást idézhetnek elı. Ezeket már nem olyan könnyő beszerezni, 
és a detonációhoz gyújtószerkezetre van szükség, ugyanakkor sokkal stabilabban lehet dolgozni ve-
lük. A csónak láttán Delko kizárta ez utóbbi robbanóanyagok lehetıségét, bár végleges következtetést 
csak a vegyelemzést követıen vonhat majd le. 

A helyszínelıt sokkal jobban érdekelte, hogy mi aktiválta a bombát, hiszen minden bombakészí-
tınek megvan a saját módszere. 



A mocsárban sajnos nagyon kevés maradt a csónakot elsüllyesztı robbanóanyagból meg az 
aktivátorból, így Delkónak leginkább a holttestben talált darabkákra kellett hagyatkoznia. 

Elıször is azonosítania kellett a csónakot. A sorozatszámot a párkányon, az evezıvilla közelében 
találta meg, ellenben a gyártó neve sehol sem szerepelt. 

Majd ellenırzöm a hajózási adatbázisban. Ez is valami... 
 
Horatio a börtön kapujában várt Abdus Sattar Pathanra. 
- Mr. Pathan - szólalt meg hővösen. 
- Caine nyomozó. - Pathan a karjára vetette zakóját. - Azért jött, hogy bocsánatot kérjen? 
Horatio mosolya többet mondott minden szónál. - Nem hinném. Csak közölni akartam magával, 

hogy még nincs vége. 
- Ezt örömmel hallom, mert szeretném, ha igazságot tennének ebben az ügyben. 
- Ebben legalább egyetértünk. A támadó egyelıre megúszta, de higgye el, elıbb-utóbb elkapjuk. 
- Valóban? 
- Igen. Tudja, volt már dolgom ezzel az embertípussal. Azt hiszi, átvert bennünket. A tanú nem 

mer beszélni, a bizonyíték nem áll meg, ráadásul senkit sem öltek meg. Ha egy ideig meghúzza ma-
gát, elfelejtik a dolgot. 

- Nem szeretném kétségbe vonni a szavait, hadnagy, de olyan érzésem van, mintha továbbra is 
engem gyanúsítana. 

- Ó, dehogy - mondta Horatio, majd elıvette a napszemüvegét és lassan szétnyitotta a szárait. 
Tudja, nagyon bánt, hogy egy ember önhibáján kívül kórházba került, a tettes pedig szabadon mász-
kál. Mindig elképeszt, hogy egyesek mennyire semmibe veszik az emberi életet. 

Horatio belenézett Pathan szemébe, aki állta a tekintetét. 
- Dicséretes az elhivatottsága, hadnagy. A tettes emberére lelt önben. 
Horatio sarkon fordult. 
- Caine hadnagy! - szólt utána Pathan. Horatio hátrafordult. 
- Gondolom, tájékoztatnak a fejleményekrıl - mondta a férfi, és a vállára terítette a zakóját. - A 

címem megvan önöknek, de a személyes mobilszámom a névjegykártyámon van. 
- Erre semmi szükség. 
- Mindenesetre a jobb zsebében - mondta Pathan, aztán lesietett a lépcsıkön. 
Horatio értetlenül nézett utána, és kezét a zakója jobb zsebébe süllyesztette, majd elıhúzta a fe-

kete névjegykártyát. 
- "Batin, a mágus" - olvasta az ezüstszínő feliratot. - "Káprázatos kézügyességi és bővészmutat-

ványok..." - Amikor Horatio felpillantott, Pathan már eltőnt a szeme elıl. 
 
Kiderült, hogy az evezıs csónakot az Effundo Vállalat gyártotta. A sorozatszám alapján Delko 

megtudta a hajóépítı cég nevét, amely több mint húsz évvel korábban eladta az üzemet egy 
Christopher Silverbeck nevő férfinak, aki egy kisebb hajón lakott. Silverbeck két hónapja elhunyt, s az 
örökösei a kikötı üzemeltetıinek segítségével áruba bocsátották a csónakokat. Delko felhívta a kikö-
tıt, de csak üzenetrögzítı válaszolt, ami az ünnepek idején cseppet sem meglepı. 

- Helló! - lépett be az ajtón egy rövid, barna hajú fiatalember. Fehér laborköpenyére az L. 
FRANKEL névtábla volt rátőzve. 

Delko a mikroszkóp fölé hajolva tanulmányozta az egyik parányi bombamaradványt. 
- Igen? - nézett fel az aggódó tekintető kollégára. - Mit parancsolsz? 
Frankel belépett, és átnyújtott neki egy irattartót. 
- Ezt Trace küldi. A robbanóanyag elemzése. 
- Kösz - mondta Delko, majd átvette az irattartót és belelapozott. - Én is erre tippeltem. 
- Csıbomba, ugye? 
Delko barátságosan elmosolyodott, és bólintott. A kissé koravén Frankel új fiú volt a laborban, de 

mindenki kedvelte. 
- Igen, tökéletes fekete lıpor. A srácok is ilyesmibıl készítik a petárdákat. 
- Úgy van - bólogatott Frankel idegesen. - Érdekes dolog a lıpor. Amikor Alfred Nobel 1866-ban 

feltalálta a dinamitot, tizenkét százalék nitroglicerint és hetvennyolc százalék nátrium-nitrátot használt, 
ami persze alig hasonlít már a mostani dinamithoz, pontosabban a gelignitnek nevezett anyaghoz, 
amit azért hívunk így, mert ammónium-nitrátból és guar-gumi keverékébıl készült gél, esetleg egy 
szénhidrogén alap, melyhez gyantát, üveget vagy kerámia mikrogömböket adnak hozzá. Jókora fejfá-
jást okoz az embernek, különösen akkor, ha a bırön keresztül szívódik fel. 

Frankel hirtelen elhallgatott, és nagy, vizenyıs szemével Delkóra pislogott. Olyan volt, mint egy 
ijedt kiskutya. 

- Ejha - mosolygott a helyszínelı. - Te aztán tudsz. 



- Régen a tőzszerészeknél akartam elhelyezkedni. 
- Komolyan? És miért gondoltad meg magad? 
- Ó, egy idı után már nem találtam annyira érdekesnek. Itt sokkal több a kihívás. 
- Értem... Isten hozott a fedélzeten. 
- Kösz. Szia. - Azzal Frankel sarkon fordult és elviharzott. 
Hozzá képest Wolfe kifejezetten normális, gondolta Delko, és tovább vizsgálta a bombamaradvá-

nyokat. Az idızítı nem élte túl a robbanást, vagy talán nem is volt; néhány fémszilánk, úgy tőnt, a 
csıbıl származott, és ezen felül volt még egy darabka ragasztószalag, meg egy parányi mőanyag-
foszlány, melynek rendeltetését egyelıre homály fedte. 

Barkácsmunka. Az emberünk nem lehetett valami nagy szakértı. Ezután Delko szemügyre vette 
a John Doe karjából származó maradványokat. A tömegspektrométeres elemzés hipoklóros savat és 
nátriumhidroxidot mutatott ki, benne némi cellulózzal. 

- Lúg és nátriumsó - dünnyögte Delko. - Más szóval háztartási lefolyócsı-tisztító folyadék. 
A többihez hasonlóan ez is könnyen beszerezhetı, ám rendkívül hatékony alkotóelem. A lúg any-

nyira erıs, hogy néhány óra alatt egy fémdobozt is kilyukaszt, így egy holttest kezét is könnyedén 
szétmarja. Ez a cellulózfoszlányokat is megmagyarázza. 

Ezt követıen a helyszínelı elıhúzta a holttestre tekert láncot, de ettıl sem lett okosabb, ugyanis 
az elkövetı bármelyik vasáru-kereskedésben beszerezhette. Feltehetıen nehezéknek szánták. Né-
hány spirálcsı leeshetett, amikor az aligátorok is érdeklıdni kezdtek a tetem iránt, gondolta Delko. A 
láncszemek túlságosan kicsik voltak ahhoz, hogy megmaradjanak rajtuk az ujjlenyomatok, és a lánc 
végén sem talált vágásra utaló nyomokat. Az utolsó szem leeshetett, vagy még mindig a boltban van. 

Ennek ellenére Delko minden egyes szemet alaposan megvizsgált, remélve, hogy rálel valamire, 
amin elindulhat. Sarat, növényi maradványokat és három szövetszálat talált: a sár és a növényi anyag 
megegyezett azzal a környezettel, ahol elıkerült az áldozat. A szövetszálak az áldozat ruháiból, egy 
trikóból meg egy olcsó farmernadrágból származtak. 

John Doe kilétét továbbra is homály fedte. 
 



5. 
- SZIA, RYAN - SZÓLALT MEG CALLEIGH vidáman, amikor belépett a laborba - Hogy haladsz? 
Wolfe felpillantott a megvilágított munkaasztalról. 
- Elegem van a Mikulásból - hördült fel. 
- Hallottam. H küldött, hogy segítsek egy kicsit. Ünnepélyesen megígérem, hogy visszafogom 

magam, és nem teszek megjegyzést az áldozat öltözékére. 
- Ne ígérgess olyasmit, amit úgysem bírsz betartani - mondta Wolfe. - Ne érts félre, hálás vagyok 

a segítségért, de eddig még senki sem bírta visszafogni magát. Olyan, mint egy vírus. 
- Mint az Ebola, csak valamivel viccesebb? 
- Pontosan - méregette Wolfe gyanakodva a szıke helyszínelıt. - Te is el fogod kapni. Erre senki 

sem immúnis. 
- Még Horatio sem? Nem tudom elképzelni, ahogy élcelıdik. 
- Eldobom az agyam, ha ı is elkezd viccelıdni. 
- Nyugi, nem fog. Most min dolgozol? 
- Szövetszálakon. Több száz mintát kell feldolgoznom: Mikulás-kosztümök, szakállak, kellékek, 

szóval nem unatkozom. A kosztümök felével már végeztem. 
- Értem. Akkor ne hagyd abba, én addig nekiesem a szakállaknak. 
- Rendes tıled. 
Munkához láttak. Hosszú, aprólékos feladat volt, és Wolfe hálás volt a segítségért. 
- Mondd, Ryan, mit terveztél az ünnepekre? - Calleigh csipesszel óvatosan kihúzott egy szálat a 

szakállból. 
- Semmi különöset. Családlátogatás, ajándékosztás, egy csomó egészségtelen kaja, a szokásos 

- mondta Wolfe, és nagyot ásított. - Elnézést. 
- Semmi gond. Én azt hiszem, az apámmal töltöm a napot. 
- Csak hiszed? Ez nem hangzott túl meggyızıen. 
- Tudod, a karácsony nem túl szerencsés idıszak a leszokóban lévı alkoholisták számára, és 

nem szívesen töltöm az ünnepeket az apám meg a tojáslikır között. 
- Kemény lehet - nézett fel Wolfe. 
- A család már csak ilyen, és megtesszük, amit elvárnak tılünk - vont vállat Calleigh. Egy ideig 

csendben dolgoztak. 
- Ember, ezek a Mikulások nem hallottak még a természetes anyagokról? - szólalt meg Wolfe. 

Megırülök ettıl a sok nejlontól. 
- Hát igen, nekem is kijutott a mőanyagból, de nem várhatjuk el az elkövetınktıl, hogy igazi szır-

bıl készült szakállt viseljen. 
- Nem bizony. A holttestrıl levett hajszálak kanekalonból, azaz a parókához, játékokhoz és mő-

szırméhez használt szintetikus polimerbıl készültek, de találtam még viszkóz rajont, valamint eddig 
azonosítatlan anyagot is. 

- A szövet alkotóelemei között mindössze huszonhét szövettípus szerepel; ebbıl a selyem, gyap-
jú, gyapot és vászon természetes, a többi huszonhárom mőszál. Ha ruhanemőbıl származik, akkor 
biztosan ezek egyike - magyarázta Calleigh. 

- Igen, de az a huszonhétféle szövetszál végtelen számban kombinálható. Azonosíthatom ugyan, 
csak éppen kicsúszom az idıbıl. 

- Nyugi, megoldjuk. A gyilkosságot még a Mikulás sem ússza meg. 
- Különösen most, hogy elfogadták azt a harisnyaellenes törvényt. 
- Ryan! 
- Bocsánat. Úgy tőnik, én is elkaptam a vírust. 
 
A Barry Csónakotthon nevő kikötı a Biscayne-öböl északi részében található. Delko bekopogott 

az irodának otthont adó lakókocsi ajtaján, de nem kapott választ, ám a hurrikán ellen épített kerítés 
mellett, a szárazdokkban végül talált valakit. 

A kétszemélyes szkiffektıl a húsz méter hosszú jachtokig mindenféle mérető és formájú hajót és 
csónakot tároltak itt. Egy zömök, pecsétes kezeslábast viselı férfi szakavatott mozdulatokkal egy Bos-
ton-cethalászhajó alá irányította az emelıvillát. 

- Elnézést! - kiáltotta Delko. 
Az emelıvilla vezetıje lenézett a kabinból. Széles, elnagyolt arcvonásai voltak, tekintete keserő-

séget tükrözött. 
- Mi van? 
- Miami-Dade Bőnügyi Labor - mutatta fel Delko az igazolványát. - Feltennék önnek néhány kér-

dést. 
- Egy pillanat - mondta a férfi, és leállította a gépet, majd lekászálódott az ülésrıl és zsíros kesz-



tyőjét a farzsebébe gyömöszölte. - Mit akar? 
Udvariasabb is lehetne, gondolta magában a helyszínelı. 
- Úgy tudom, nemrég adta el ezt a csónakot - felelte Delko, és átnyújtott a férfinak egy fényképet, 

aki alaposan megnézte magának. 
- Igen, persze, ez Silverbeck csónakja - dünnyögte a férfi. - Pár napja szabadultam meg tıle. Mi-

ért? 
- Beszélnem kellene azzal a személlyel, akinek eladta. Nem tudja véletlenül, hol találom? 
- Fogalmam sincs. A pasas a hirdetésre jelentkezett. Silverbeck nıvére a Nyugati-parton él, és 

nem tartott igényt arra a ladikra. Száz dollárt kaptam érte. 
- Láthatnám a számlát? 
- Sajnálom, de az az alak készpénzzel fizetett. Jut eszembe, nem is akart számlát, én meg nem 

álltam le vele vitatkozni. 
Persze hogy nem. Feltehetıen jól megfizette, hogy hagyja ki a papírmunkát, aztán a pénzt zseb-

re tette. 
- Értem. Mondjak valami érdekeset Florida államról? 
- Más se hiányzik, mint egy történelemóra... 
- Köztudott, hogy sok itt a nyugdíjas, ám azt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy sokan meg is 

halnak közülük. Az örökösök sokszor megtámadják a végrendeleteket, ennek eredményeképpen a 
bíróság is igen alaposan jár el az ügyekben. Elmondjam magának, mekkora bajba kerülhet, amiért 
megszegte a törvényt? 

- Nézze, én nem... 
- Tudja, az emberek nagyon érzékenyen reagálnak az ilyesmire. Elveszítik a szerettüket, érzelmi-

leg kiszolgáltatottak, és akkor valaki még hasznot is húz ebbıl. Nagy bajban lesz, ha kiderül... Bár 
szerintem maga nem akart semmi rosszat. 

A férfi idegesen pislogott. 
- Ha tudtam volna, hogy ez lesz belıle... 
- Nézze, én csak meg akarom találni azt az embert, és ha sikerül, ígérem, leszállok magáról. 
A férfi hirtelen nagyon készséges lett, bár ezzel Delko még nem jutott elıbbre. A személyleírás 

alapján a csónak új tulajdonosa latin származású, a negyvenes évei közepén járhatott, a ruházata 
alapján jómódú, középosztálybeli, és készpénzzel fizetett. A nevét nem adta meg, és maga szállította 
el a csónakot. Déli irányba haladt, ám a kikötıbıl számtalan út vezetett, és a csónakot egy kisteherau-
tó platójára, vagy egy gépkocsi tetıcsomagtartójára is felpakolhatta. 

Az emelıvilla vezetıje még mondott valamit, bár Delko egyelıre nem tudott mit kezdeni az infor-
mációval. 

- Kissé zavartnak látszott - mondta. 
- Úgy érti, beszívott? 
- Nem, nem, csak mintha máshol járt volna az esze. Talán még a karácsonyi ajándékokról is elfe-

lejtkezett. 
Talán, gondolta Delko. Vagy valakinek a halálát tervezgette... 
 
Horatio győlölte, ha kijátszották. Megszokta, hogy hazudnak neki, ez a foglalkozásával járt. Nap 

mint nap találkozott gyilkosokkal, akik minden tılük telhetıt megtettek, hogy megússzák tettüket, ám 
mindez nem ellene, hanem a rendszer ellen irányult. Horatiónak pedig az volt a dolga, hogy az embe-
rei segítségével kiderítse az igazságot. 

Ezúttal azonban valaki kifejezetten ıt vette célba. A többi emberhez hasonlóan néha Horatio is 
rosszul ítélte meg a helyzetet. 

Pathan csúnyán csapdába csalta, és ami a legrosszabb, mindezt a bizonyíték segítségével tette, 
ennél fogva Horatio hiába volt meggyızıdve a bőnösségérıl, egyelıre kénytelen volt szabadon bo-
csátani. Sajnos nem csak a saját, hanem Calleigh szakértelmét illetıen is kételyei támadtak, ami 
rendkívül rossz érzéssel töltötte el. 

Aztán ott volt még a névjegykártya, amit Pathan észrevétlenül csúsztatott a zsebébe. 
Horatio beült a Hummerba, és egy ideig az ezüstszínő feliratot bámulta. 
- Jól van - mosolyodott el végül. 
A kártyát a felsı zsebébe tette, a napszemüvege mellé, majd gázt adott és elhajtott. 
 
Calleigh és Wolfe a lábbelik vizsgálatát hagyták utoljára. Miután egy részüket a méretük vagy 

anyaguk miatt eleve félretették, már csak néhány darab maradt. 
- És a szerencsés Mikulásné asszony neve... mondta Wolfe. 
- Valerie... jaj, ne. Ez nem lehet igaz. 
- Mi van? 



Calleigh egy bocsánatkérı mosoly kíséretében átadta a társának a neveket tartalmazó listát. 
- Ez nem vicc, esküszöm. 
- Valerie... - olvasta Wolfe hangosan. - Valerie Rudy. Akár "Rénszarvas Valerie" is lehetne. Na 

ne, ez már mindennek a teteje. 
Calleigh védekezıen felemelte a kezét. 
- Tripp, ha a szemem elé kerülsz, isten bizony... - fortyogott Wolfe. 
- Ugyan, Ryan - csitította Calleigh. - Te is tudod, hogy Frank sose babrálna a bizonyítékokkal. 

Egyébként meg mi bajod ezzel a névvel? 
- Tulajdonképpen semmi - sóhajtotta Wolfe. Sehogy se stimmel ez az egész. Rudy nem viselt pa-

rókát, pedig a holttesten elég sok mőhajszálat találtunk. 
- Abból, amit hallottam, a Mikulások sokat ölelkeznek - jegyezte meg Calleigh. - Talán a mi embe-

rünkre is így ragadtak rá a hajszálak. 
- Igaz - bólogatott Wolfe. - Akkor ideje elbeszélgetni a hölggyel. 
- Úgy van. 
Wolfe gyanakvóan méregette Calleigh-t. 
- Igen, igen. Hozasd be a gyanúsítottat - folytatta Calleigh. - Hallgasd ki. 
- Jól van, értettem. 
- És ha van alibije, ott van még a Táncoslábú, a Ficánkoló és... 
- Tudtam - kiáltott fel Wolfe kétségbeesetten. Te is elkaptad. És most elnézést, de keresek egy 

flitteres kötelet, hogy felakasszam magam. 
- Ó, és ne feledkezz meg a Boszorkányról! Igazi csavargó a kicsike, és Kométáról meg Kupidóról, 

meg Rudyról... feltehetıen ı a vezetıjük... 
Wolfe szó nélkül kiviharzott a laborból. 
 
Dr. Alexx Woods nem tudta eldönteni, hogy szereti vagy utálja-e a karácsonyt. Egyfelıl örült, 

hogy végre a családjával lehet, imádta a gyerekei szemében felcsillanó örömöt, amikor kinyitották az 
ajándékaikat, boldogan belefeledkezett az ünnepi rituálékba. 

Másfelıl utálta a rendetlenséget, a rengeteg csomagolópapírt, a lehullott tőleveleket, a szanaszét 
heverı dió- és narancshéjat, süteménymorzsát, kiömlött tojáslikırt. Otthon és a munkahelyén egy-
aránt győlölte a rendetlenséget, s az ünnepek számára mindig azt jelentették, hogy vagy ı takarít, 
vagy valakit felszólít erre. A január beköszöntét mindig megkönnyebbült sóhajjal nyugtázta. 

Az emberi élet rendkívül fontos volt a számára, és a boncasztalára kerülı holttestek minduntalan 
felhívták a figyelmét az élet értékére. 

Ahogy átnézte a mocsárban talált John Doe-ról készült jegyzeteit, hirtelen belehasított a gondo-
lat, hogy ez a férfi az életével együtt az identitását is elvesztette, és a hozzátartozói feltehetıen azt 
sem tudják, hogy halott. 

Alexx kiment az irodájából, majd a boncterembe lépve kihúzta a John Doe maradványait tartal-
mazó fiókot. Az emberek többségétıl eltérıen ı nemcsak egy megcsonkított torzót látott benne. 

- Senki sem érdemel ekkora magányt - mondta félhangosan. - Fogadok, hogy valahol neked is 
van családod, és neked is tettek ajándékot a fa alá. 

 
Tripp és Wolfe kihallgatta Valerie Rudyt. A fiatal, vonzó, hosszú, göndör hajú, lebarnult lányt csú-

nya másnaposság gyötörte. Véreres szemmel nézett a két férfira, miközben lassú, óvatos kortyokban 
nyelte a kezében lévı palackból a vizet. Pizsamanadrágban és egy túlméretezett szürke trikóban volt. 

- Kisasszony... nem bánja, ha Valerie-nak szólítom? - kezdte Wolfe. Tripp az asztalra könyökölve 
ült, és úgy nézett a gyanúsítottjukra, mint éhes buldog a velıs csontra. 

- Nem, dehogy - felelte a lány halkan. - Csak essünk túl rajta. 
- Rosszul van? - érdeklıdött Tripp. - Kissé kábának tőnik. 
- Semmi bajom - próbált mosolyogni Valerie. - Csak bevettem néhány fájdalomcsillapítót, és vá-

rom, hogy hassanak. 
- A sok mulatozás teszi - mondta Wolfe. - Üres gyomorra kifejezetten ártalmas. 
- Ó, rengeteget ettünk. Útközben mindig eszünk valahol. Most is megálltunk egy tuti kajáldánál... 

imádják a Mikulást. Csak az a baj, hogy túl sok tündér-szteroidot tömtem magamba. 
- Mi az a "tündér-szteroid"? - kérdezte Wolfe. 
- Tiszta gabonapálinka és tojáslikır keveréke. Rövid, de ütıs. 
- Ezt nevezem - szólt Tripp. - Gondolom, rendesen kiütötték magukat. 
- Hát, így is mondhatjuk - pislogott a lány. 
- Annyira, hogy végül befeküdt egy halott mellé a hóba? - kérdezte Wolfe. - Csizmanyomokat és 

közösülésre utaló DNS-mintákat találtunk a halott Mikulás mellett, illetve rajta. Kíváncsi vagyok, vajon 
önhöz vezetnek-e ezek a nyomok. 



Valerie a kezébe temette az arcát. 
- Igen - nyögte. 
- Mesélne róla? - folytatta Wolfe. 
- Könyörgöm, ne... 
- Inkább a börtönt választja? 
- Nézze, a pillanat hevében történt - fakadt ki a lány. - Jól éreztük magunkat, és a jégpálya mellett 

flörtölgettem egy kicsit azzal a Mikulással. Aztán mondja, hogy talált egy kis igazi havat, így kisurran-
tunk a szabadba. A következı pillanatban már a hóban hemperegtünk. İ letépte a felsıjét, és egy jó 
adag hóval próbálta hőteni magát. Még mondta is, milyen nagyszerő. 

- Melegek lehetnek azok a jelmezek. 
- Ó, igen. Én legalább szoknyában voltam, de a pasik rendesen beleizzadtak. Annyira melege 

volt, hogy szó szerint gızölgött a teste, amikor belefeküdt a hóba. 
- Aztán csak úgy megtörténtek a dolgok. 
- Igen, de azt hiszem, túl sokat ivott, mert... hogy is mondjam... elhányta magát. 
- Szeretkezés közben? - kérdezte Wolfe. 
- Ahogy mondja. Ha ı lett volna felül... na, ebbe bele se gondolok. 
- Így maga felállt és elsétált? 
- Inkább botorkáltam. Eléggé kikészültem. 
- És nem félt attól, hogy esetleg megfullad? - kérdezte Wolfe. 
- Ez... ez okozta a halálát? Ó, istenem, esküszöm, hogy még élt, amikor eljöttem. Amikor vissza-

mentem, még hallottam, ahogy okádott... azt hittem, rendbe jön. Nem mondtam el senkinek, mert... 
tudja, ez elég kínos. Még sose történt velem ilyesmi. 

- Nem tehetett róla - jegyezte meg Tripp. 
- A halál okát egyelıre nem sikerült megállapítani - mondta Wolfe. - Mondja, senki se látta önöket 

odakinn? 
- Lehet, hogy láttak bennünket, amikor kimentünk, de amikor visszatértem, senki sem figyelt rám. 
Wolfe a nyomozóra pillantott, aki vállat vont. 
- Jól van, egyelıre nincs több kérdésem - jelentette ki a helyszínelı. - A boncolás után még felke-

ressük. 
- Felılem is távozhat - tette hozzá Tripp. - Boldog karácsonyt. 
Valerie felállt. 
- Önöknek is boldog karácsonyt - mosolygott bágyadtan. 
 
Natalia Boa Vista az Igazságszolgáltatási Projekt elnevezéső szövetségi finanszírozású program 

vezetıje volt. Feladatai közé tartozott, hogy a DNS-minták és az új technológiák segítségével újra 
vizsgálják a döglött ügyeket. Székhelyük a Miami-Dade Bőnügyi Laboratóriumban volt, így a kormány-
zati pénzbıl az épület felújítására is jutott valamennyi. Jóllehet a laboratórium munkatársainak több-
sége értékelte az új felszereléseket, a DNS-labor mostanában nagyobb szerepet kapott a belsı politi-
kában, ami sajnos elkerülhetetlen egy ilyen magas szintő intézményben. Az eleve barátságos és nyi-
tott Natalia azonban szenvedélyes elkötelezettje volt az ügyének, és ha kellett, keményen küzdött az 
igazáért, így óhatatlanul maga ellen fordította a vezetıket. 

A labor munkatársai közül Alexx Woods volt az egyetlen, akivel még nem nyílt alkalma szorosabb 
munkakapcsolatba kerülnie. Mivel Alexx szinte kizárólag a nemrégiben elhunyt személyek vizsgálatá-
val, Natalia pedig a réges-régi ügyekkel foglalkozott, nem sok megbeszélnivalójuk akadt, így Nataliát 
érthetı módon meglepte a kórboncnok látogatása. 

- Nem zavarok? - kérdezte Alexx. 
- Nem, dehogy, fáradjon be - mosolygott Natalia. - Hogy van? 
- Szükségem lenne a segítségére. Van egy holttestem, amit sehogy se tudok azonosítani; ujjle-

nyomatok nincsenek, és a CODIS-ban sem szerepel. Azért fordultam önhöz, mivel a veszett ügyek 
szakértıjeként hátha van valami ötlete. 

Natalia ivott egy kis vizet a palackjából. 
- A régi bizonyítékokat általában a szabványos DNS-technológiával szoktam elemezni, és bár 

napról napra egyre több adatbázishoz van hozzáférésem, egyes ügynökségekkel, köztük néhány kül-
földivel is csak online bírom felvenni a kapcsolatot. Ha az áldozat külföldi, még szerencsénk is lehet. 

- A bırszíne alapján latin származású, de ettıl még indián, ázsiai, sıt eszkimó is lehet. 
- Tény, hogy az amerikai kontinensek ıslakosai körében fellelhetı néhány genetikai jellemzı. Ha 

netán kimutatható a Q3 haplo-csoport, genetikailag legalább leszőkíthetjük a kört. 
- Jó lenne. Köszönöm a tippet - mondta Alexx, majd megcsóválta a fejét. - Nem is tudom. Sze-

gény ember valószínőleg drogügybe keveredett, s végül a mocsárban kötött ki. Nem hagy nyugodni 
ez az ügy. 



- Talán azért, mert semmit se tud róla. Ilyenkor hajlamosan vagyunk különféle tulajdonságokkal 
felruházni az embereket. Olyan, mint amikor az utcán csak hátulról látunk valakit, és hozzáképzeljük 
az arcát. 

- Talán. De ennek a szerencsétlennek még arca sincs, a nevérıl már nem is beszélve. 
- Minden páciense ennyire a szívéhez nı? - kérdezte Natalia kíváncsian. 
- A pácienseim, és szerintem ık is megérdemlik, hogy kiderítsük az igazságot. 
- Értem - bólogatott Natalia. - Én is így vagyok vele, hiszen senki sem érdemli meg, hogy elfelejt-

sék. 
- Nem bizony. De az ön alanyai legalább kapnak egy második esélyt. Az enyémeknek még ennyi 

sem adatik meg. - Alexx felállt. - Köszönöm, Natalia, és boldog karácsonyt. 
- Magának is, Alexx. Ígérem, mielıbb lefuttatom azt a DNS-t. 
 



6. 
A KIRÁNDULÓHAJÓK MINDIG TÁRT KAROKKAL fogadják a mővészeket. A legtöbb hajón több 

szórakozóhelyet és színházat is építettek; a nagyobb helyiségekben zenés revüket vagy más darabo-
kat játszottak, a kisebbekben pedig komikusok, énekesek vagy bővészek szoktak fellépni. 

Horatio kiderítette, hogy "a kiváló Batin", más néven Abdus Sattar Pathan ismert sztárnak számí-
tott ebben a zárt világban, és a kirándulóhajók tehetségkutatói egytıl egyig ismerték, és szinte mind-
egyikük rajongott érte. 

Szinte mindegyikük. 
- Kétségkívül nagyon tehetséges - jelentette ki az egyik ügynök, amikor felhívta. - A trükkjei káp-

rázatosak, a szövege oltári, ráadásul fiatal és jóképő, és imádja, amit csinál. 
- De? - kérdezte Horatio. 
- De... van benne valami taszító. A bővészek egyik íratlan szabálya szerint nem szabad megré-

miszteni a közönséget. A halált megvetı szabadulómővészek és a kettéfőrészelt nık láttán ez kissé 
furcsának hangzik, de a nézık csak egy kis egészséges borzongásra vágynak, nem kell feltétlenül 
halálra rémülniük egy-egy produkció láttán. 

- Mi a különbség a kettı között? 
- A borzongás olyan, mint amikor belevetjük magunkat az ismeretlenbe, amikor úgy érezzük, 

minden lehetséges. Akár a hullámvasút: veszélyesnek tőnik, holott cseppet sem az, hiszen az elsı 
kocsiban ott ül a vezetı. Batin... nos, az ı esetében olyan érzésem támad, mintha elszabadulnának a 
kocsik. 

- Bizonytalan? 
- Nem, nem... ez kissé bonyolult. Valahogy az az érzésem, hogy szándékosan megrémiszti az 

embereket. 
- Értem... Elıfordult már, hogy erıszakosan viselkedett? 
- Ó, nem, soha. Tökéletes profiként viselkedik, színpadon és magánemberként egyaránt, mindig 

udvarias és nyugodt. Csak az igazán kiváló bővészeknél figyelhetı meg ez az intenzív koncentrálás, 
amikor minden apró részletre odafigyelnek, de Batinnál mindez állandóan érzékelhetı. Túlságosan 
stabil, érti? Elképesztı önuralma van. 

- Intenzitás és önuralom - bólintott Horatio. - Értem - mondta, és letette a telefont. 
A beszélgetést követıen hosszan eltöprengett a hallottakon. Az ujjlenyomatokat meg lehet hami-

sítani, ám Horatio eddig csak olyan esetekkel találkozott, amikor valaki hamis ujjnyomokat helyezett a 
helyszínre, vagy a biometrikus azonosító rendszerekkel akarták becsapni ıket. 

Az eljárás tulajdonképpen egészen egyszerő. Elıször közönséges grafitporral vagy pillanatra-
gasztóval történı gızöléssel levesszük az ujjlenyomatot - lehetıleg üvegrıl, vagy sima felülető papír-
ról -, aztán digitális fényképezıgéppel lefotózzuk, majd lézernyomtatóval az írásvetítıkhöz használt 
átlátszó fóliára nyomtatjuk. A festékkel egy domború képet kapunk, melyet ezután faragasztó és glice-
rin keverékével kell bevonni. Száradás után egyszerően lehúzzuk, és színházi ragasztóval az ujjbe-
gyünkre illesztjük. 

Horatio tudta, hogy embert és gépet egyaránt be lehet csapni, ezért megkereste Elliot Chant, a 
rendırt, aki levette Pathan ujjlenyomatait. Chan tapasztalt zsaru volt, és megesküdött, hogy nem ész-
lelt semmi gyanúsat az eljárás során. 

Hacsak Pathan nem volt nagyon, de nagyon jó. 
Horatio bevitte az ujjlenyomatlapot a laborba, ahol egy kiváló minıségő nagyítóval alaposan 

megvizsgálta, majd a mintát tömegspektrométeres és gázkromatográfiai vizsgálatnak is alávetette, 
hátha talál glicerinre vagy ragasztóra utaló nyomokat rajta. 

Ezidáig nem járt szerencsével. Horatio nem hitt a szemének a tökéletes ujjnyomok láttán; s az is 
megfordult a fejében, hogy talán rossz helyen keresgél. Megvizsgálta a folyóiratról levett ujjlenyoma-
tot. Nem szívesen tette, mivel ezzel megkérdıjelezte Calleigh szakértelmét, aki mindig is az alapos-
ságáról volt híres. Arra gondolt, hogy talán a folyóiratban talált ujjnyom lehet a hamisítvány. 

A vizsgálatok azonban ugyanazt az eredményt mutatták: mindkét ujjlenyomat igazi volt. 
 
Delko a laborban volt, ahol a robbanóanyagokat nyilvántartó adatbázisban keresgélt. 
- Eric? - kopogott be Alexx. - Most kaptam meg az emberünk gyomortartalmának elemzését. 
- Igen? - nézett fel Delko a képernyırıl. - Van valami érdekes? 
- Inkább szomorúnak mondanám. Sült pulyka, rizs, füstölt osztriga, barack, kesudió, banán, kel-

káposzta, tökmag, manióka, szilva, szalonna, kolbász... 
- Ezt nevezem. 
- Továbbá olajbogyó, fıtt tojás, hagyma, fokhagyma, paradicsom és erıs paprika. 
Delko belenézett a jelentésbe. - Valóságos lakoma. Kissé megviseli a gyomrot, de miért mondod, 

hogy szomorú? 



- Nem érted, Eric? Ez egy igazi karácsonyi vacsora, élete utolsó lakomája. Bárhol is fogyasztotta 
el, valószínőleg a szerettei körében volt, és a vizsgálat szerint a halál néhány órával ezután követke-
zett be. 

- Talán ennek alapján azonosíthatjuk is. Tudod, egyes hozzávalók ismerısnek tőnnek... Ha át-
küldöd a gyomortartalmat, én is lefuttatok pár tesztet. 

- Természetesen. Esetleg meg tudod állapítani, hogy hol evett? 
- Kétlem, de azt talán kideríthetem, hogy ki fızte a vacsorát. 
 
- Hogy halad a nagy Mikulás-vadászat? - érdeklıdött Calleigh, amikor Wolfe visszatért a laborba. 
Mielıtt még válaszolt volna, Wolfe felvette a köpenyét. 
- A rénszarvaslány bevallotta, hogy kitömték a harisnyáját, de azt mondja, a Mikulás még életben 

volt, amikor ott hagyta. 
- Hiszel neki? 
- Nem tudom. Egybevág azzal, amit találtunk, de egyelıre nem tudjuk, mi okozta a halálát. Alexx 

szakvéleményére várok. 
- Akkor addig elgondolkodhatunk valamin, ugyanis azonosítottam azt a szövetszálat, amit nem 

tudtál hová tenni. 
- Komolyan? 
- Nézd csak meg - mutatott Calleigh a mikroszkópra. 
Wolfe belenézett a keresıbe. 
- Ez tényleg egyezik... de mi lehet? 
- Egy polipropilén keverék, pontosabban az a fajta, amit a szınyegekhez használnak. 
- Várj egy percet. Ezt a szövetszálat az áldozat fanszırzetében találtam, és a közelben sehol se 

láttam szınyeget. 
- Ami azt jelenti, hogy a kedves jó Mikulás máshol is huncutkodott. 
- A tanú azt állította, hogy sokakkal flörtölt. Ha vársz egy kicsit, megkérdezem Valerát, mire jutott 

a DNS-mintával. 
Wolfe elıvette a telefonját, és tárcsázta a számot. 
- Valera? Wolfe vagyok. A Mikulás-ügyön agyalok... Megcsináltad? Remek. Aha. Komoly? Oké, 

máris indulok. Szia. 
- Tudod, amióta átépítették a labort, pillanatok alatt eljuthatunk egyik helyrıl a másikra. Akár át is 

mehettél volna Maxine-hoz. 
Wolfe vállat vont. 
- Az egyik recepciós egy csokor fagyönggyel mászkál - vigyorgott. - Mindenesetre Valera két nıi 

DNS-t talált abban a mintában. Az egyik Valerie Rudyé. 
- Értem. És a másikra kitıl és hol tehetett szert? 
- Nem tudom, de azt hiszem, tudom, hol keressem. Valerie elmondta, hogy a Mikulások mindig 

beugranak egy kis étterembe. 
- Amit nemsokára meg is találunk - bólintott Calleigh. 
- Pontosan, és ha szerencsénk van, a szınyeget is megtaláljuk. 
 
Delko egy idıben egy riói lánnyal randevúzgatott, aki meghívta a szüleihez egy hagyományos 

húsvéti vacsorára. A fıfogás citruslében és cachaca rumban pácolt sült pulyka volt, melyet egy gyü-
mölccsel, diófélékkel, különféle húsokkal és rizzsel készült keverékkel töltöttek meg. A köret kelká-
posztából és tökmagos rizsbıl állt. 

- Az étel neve el ave de los ricos, azaz a gazdagok madara - mondta akkor a lány. 
Arról már nem is szólva, hogy rendkívül csípıs volt. Delko remekül érezte magát akkor este, és 

késıbb végzett némi kutatást a felszolgált ételekkel kapcsolatban. A paprika csak Brazíliában volt 
kapható, ám Delko interneten rendelt belıle egy keveset. Most behozott egy adagot a laborba, és 
megmutatta Valerának. 

- Ez paprika - jelentette ki Valera. 
- Nagyon ügyes - felelte Delko. - Pontosabban malagueta paprika, és Brazíliából származik. 

Rendkívül csípıs. 
- Mennyire? 
- Nagyon. Azt ajánlom, ne nyúlj a szemedhez, miután megfogtad. 
- Kösz a tippet. De mondd, mire kellek én, ha már úgyis tudod, mirıl van szó? 
- Hogy lássam, egyezik-e a DNS-e ezekkel - tett le Delko három fiolát az asztalra. - Az áldozat 

gyomrából származnak. Kissé megviseltek, de biztos vagyok benne, hogy ezek az apró piros darab-
kák paprikamaradványok. 

Valerie elvette a fiolákat. 



- Nehogy azt mondd, hogy ebbe halt bele. 
- Azért nem annyira csípıs, Valerie - vigyorgott Delko. 
Ezután Delko lefuttatott a számítógépén néhány brazil receptet. Az egyik töltelék szinte teljesen 

megegyezett az áldozat gyomrában talált összetevıkkel. 
Utána megnézte az Arany Oldalakat. Miami-Dade megyében körülbelül húsz brazil éttermet talált, 

ám ha John Doe a családja körében költötte el élete utolsó vacsoráját, akkor valaki már bejelentette 
volna az eltőnését. Azonban egyetlen eltőnt személy leírása sem illett az áldozatra. 

Tegyük fel, hogy étteremben vacsorázott. Az ehhez hasonló lakomákra családi vacsorák kereté-
ben kerül sor, ami még az ünnepek idején is kevés étteremben rendelhetı meg. Csupán a nagyobb, 
elıkelıbb helyeken. 

Elintézett néhány telefonhívást. Egy-két étteremben valóban szerepelt sült pulyka az étlapon, ám 
a brazil hagyományokhoz híven ezt kizárólag Szenteste szolgálták fel, és egy héttel korábban egyet-
len helyen sem lehetett hozzájutni. Delko úgy érezte, zsákutcába jutott a nyomozása, amikor az egyik 
helyrıl váratlanul visszahívták. 

- Miami-Dade Bőnügyi Labor, Delko helyszínelı vagyok - szólt bele a készülékbe. 
- Jó napot, a nevem Maria Arrisca. Ön érdeklıdött a ceia del natal iránt? - kérdezte kedvesen egy 

enyhe portugál akcentussal beszélı hölgy. 
- Igen. Melyik étterembıl hív? 
- Az Apimentadóból. Az egyik pincérnım szólt, hogy beszélt vele. 
- Igen, de ı azt mondta, ez az étel nem szerepel a karácsonyi étlapjukon. 
- Nem, általában nem szerepel. Szenteste késıig nyitva tartunk, és a pulykát az éjféli mise után 

szolgáljuk fel. Ilyenkor sok egyedülálló férfi tér be hozzánk, akik nem akarják magányosan tölteni az 
ünnepet. Én is az egyik ilyen vendég miatt hívtam. 

Delko kihúzta magát. 
- Emlékszik valakire? 
- Igen. Tíz nappal ezelıtt odajött hozzám, és megkért, hogy készítsek neki egy ceia del natalt. 

Amikor rákérdeztem, hogy hány személyes vacsorát óhajt, azt felelte, hogy csak ı egyedül jönne. Erre 
én a jóval olcsóbb karácsonyi vacsorát ajánlottam neki, de arra sajnos nem állt módjában eljönni. Bı-
kezően fizetett, és megkért, hogy a maradékot osszam szét a szegények között. 

- Mikor került sor erre a vacsorára? 
- Három nappal ezelıtt. Gavalléros borravalót kaptunk. 
- Gondolom, készpénzben fizetett - sóhajtott fel Delko. 
- Ó, dehogy, hitelkártyával. Mutassam a számlát? 
 
Horatio megkereste a folyóiratot, melyrıl már levették az ujjlenyomatot. 
Ha rájövök, hogyan csinálta... talán azt is megtudom, miért tette. 
A kérdéses fényképen egy Jazeera nevezető, gyönyörő testő, barna bırő, fekete szemő, szé-

gyenlıs mosolyú lány volt látható. A vezetéknevét természetesen nem tüntették fel. 
A borítón látható fotón egy fekete selyemsállal betakarta fejét, fülét és nyakát. "A burka alatt!" hir-

dette a felirat. "Arab szépségünk felfedi titkait!" 
A lány hidzsábot, azaz muszlim fejfedıt viselt, s jóllehet a cikkben nem tettek említést iszlám 

származásáról, a címlapfotó sokat elárult róla. 
Horatiónak kezdett derengeni valami. A lapban kikereste a kiadóra vonatkozó adatokat, majd el-

kezdett telefonálni. 
 
- Köszönöm a segítséget, Frank - mondta Wolfe. 
- Szívesen - felelte Tripp. - Mit gondolsz, találunk valamit a Mikulás-útvonalon? 
- Ha elég pontos az útvonalad, akkor biztosan jutunk vele valamire. 
Néhány tömbnyire voltak a jégpályától, ahol megtalálták a holttestet. Lassan lépkedtek a járdán, 

és a kezükben lévı elemlámpák segítségével alaposan szemügyre vették a közvetlen környéket. 
- Az egyik Miki azt mondta, elıre kijelölnek néhány kulcsfontosságú pontot - mondta Tripp. - Van 

egy elsı és egy utolsó találkozóhely, és a kettı között is akad néhány. Eléggé kaotikus, nem lehet 
könnyő egyben tartani egy százötven fıs Mikuláshordát. Beszéltem néhányukkal, és sikerült összeír-
nom ezeket a helyeket. 

- A haláleset alig huszonnégy órája történt, így a tanúk memóriája is elég friss. 
- Ezúttal legalább mindenki emlékszik a gyanúsítottainkra... 
Az emberek különféleképpen vélekedtek a Mikulásokról, akik végigcsörtettek néhány szállodán, 

báron, üzleten, két sztriptízbáron meg egy tekepályán, és az esetek többségében tárt karokkal fogad-
ták ıket. Igaz, kivételek is akadtak. Az egyik pincérnı haragudott rájuk, amiért elejtett miattuk egy 
tálca italt; egy divatos butik eladónıjét pedig a nıi Mikulások meztelenkedése háborította fel. 



- Borzasztó - fanyalgott. - Szegény gyerekek... 
- Úgy van, rossz hatással van a gyerekekre a túl sok fedetlen kebel látványa - súgta oda Wolfe a 

nyomozónak. - Legalábbis a mőkeblek látványa... 
- Hogyan? - kérdezte az eladónı. 
- Semmi - felelte Tripp. - Köszönjük a segítséget. 
Miután kiléptek az üzletbıl, Wolfe egy alapos fejmosásra számított, ám a nyomozó vidáman elvi-

gyorodott. 
- Mindkettınket bajba sodorsz, te kölyök. 
- Bocs - vágta rá Wolfe fülig érı szájjal. - De annak a nınek annyi szilikon volt a mellében, hogy 

egy díszpárnát is kitömhetne vele. 
- Na most már elég legyen, vár a munka. 
Benéztek a harmadik szállodába, ahol feltehetıen a hallban kiállított rénszarvas, mőanyag hó-

emberek, törpék és egy hatalmas betlehemes jelenet, benne egy életnagyságú szamár, meg a szörf-
deszkákat cipelı három királyok jelentették a fı attrakciót. 

Míg Wolfe körülnézett, Tripp elbeszélgetett a recepcióssal. A jászolnál látott egy kis szalmát, szı-
nyegnek azonban nyoma se volt. 

Aztán észrevette a jelet. 
- Elképesztıek voltak - mondta a fekete bırő, húsz év körüli recepciós. Sötétkék blézert és fekete 

nyakkendıt viselt. - Egyébként nagyon aranyosan viselkedtek. Nem balhéztak, csak jól akarták érezni 
magukat. Körbetáncolták a jászolt, elénekeltek egy karácsonyi dalt... vagyis olyasmit, és már mentek 
is. Nem törtek-zúztak, nem loptak el semmit. 

- Elnézést kérek - szólt közbe Wolfe. - Az a jel a minigolfpályához vezetı utat mutatja? 
- Igen - bólintott a recepciós. - A földszinti rész tetején van. Kilenc lyuk. Inkább a gyerekek játsza-

nak rajta, de a vendégek is használhatják. 
- Nem ment fel oda valamelyik Mikulás? 
- Én nem láttam, de ez nem jelent semmit - ráncolta a férfi a homlokát. - Azon a lépcsın lehet 

felmenni - mutatott a hall másik végébe. - Nyitva van, így észrevétlenül feljuthatott. 
- Megengedi, hogy felmenjek? - kérdezte Wolfe. 
- Csak tessék. 
- Ihleted támadt? - érdeklıdött Tripp, ahogy felfelé kaptattak a lépcsıkön. 
- Talán. Mindenesetre nem árt, ha körülnézünk egy kicsit. 
A szobák többsége a szálloda húszemeletes tornyában volt, ám a földszinti részt egy vállalkozó 

szellemő igazgatónak köszönhetıen szórakoztató központtá alakították ki. A minigolfpályát különféle 
akadályokkal, kis hidakkal, PVC-alagutakkal, sıt egy szélmalommal tették változatosabbá. 

És mindenütt zöld padlószınyeg volt látható. 
Wolfe letérdelt, kihúzott belıle néhány szálat, majd elégedetten bólogatott. 
- Ezt most beviszem a laborba, de már most kijelenthetem, hogy százszázalékos a találat. 
Tripp felpillantott a toronyra. 
- Szóval ez az a hely? Kissé exponált, különösen, ha piros öltözéket viselünk. 
- Hát igen - mondta Wolfe, és a szélmalomhoz sétált. - Ez az egyetlen, ahol el lehet rejtızni a fi-

gyelı tekintetek elıl... 
Wolfe megvilágította a malom falait, és ekkor észrevett egy fehér kupacot. 
- Használt óvszer - jegyezte meg Tripp. - Ráadásul nem is túl régi. Mit gondolsz, a DNS meg-

egyezik az áldozatéval? 
- Hacsak a környékbeli kamaszok nem sajátították ki maguknak ezt a helyet. 
Wolfe letérdelt, majd benyúlt a szélmalom ajtaján, és kihúzott belıle egy győrött, fehér prémsze-

gélyő, piros ruhadarabot. 
- És ez megegyezik majd a holttesten talált szövetszálakkal - jelentette ki elégedett mosollyal. 
- Ezek szerint valaki rendesen megrázta a Mikulás csengettyőit. 
- És mivel az illetı itt hagyta a ruháját, feltehetıen nem tért vissza a többi Mikuláshoz. De vajon 

miért nem? 
- Talán összevesztek - vélekedett Tripp. - Az alkohol és a szex fura dolgokra készteti az embere-

ket. 
- Lehetséges, de miért kellett elrejtenie a jelmezét? Nyilvánvalóan nem véletlenül hagyta itt. 
- Szerintem Mikiné asszony nem akarta, hogy kapcsolatba hozzák a Mikulással. 
Wolfe kissé megdöntötte a szélmalmot. 
- Segítenél, Frank? 
Ketten könnyedén az oldalára fordították a kis mőanyag építményt, mely alatt a sok szemét kö-

zött egy kisebb fémflaskát találtak. 
- A Mikulás legújabb ajándéka... - mondta Wolfe. 



 
Az Egzotikus bır címő lapot Miamiban adták ki. A szerkesztıség a Flagger környékén, egy fehér 

kockaépületben volt, ahol egy szerény névtáblán a PIRAPAX KIADÓ felirat hirdette ıket. Horatio be-
lépett az üvegajtón. 

A recepciónál egy telt keblő, darázsderekú, hosszú lábú, szıke lány fogadta, akinek fél arcát ha-
talmas, bíborvörös tőzfolt csúfította el. Fehér miniszoknyája és haspólója elınyösen kiemelte bájait. 

Felpillantott a számítógép képernyıjérıl, és bájosan a hadnagyra mosolygott. 
- Üdvözlöm! Miben állhatunk szolgálatára? 
Horatio kissé félrehúzta a zakóját, hogy láthatóvá váljon a jelvénye. 
- Horatio Caine hadnagy vagyok, a Miami-Dade Bőnügyi Labor munkatársa. Az egyik modelljük-

rıl érdeklıdnék. 
A lány nem zavartatta magát a jelvény láttán. 
- Egy pillanat, megkeresem Johnnyt. - Felvette a telefonkagylót. - Johnny? Egy bizonyos Horatio 

Caine hadnagy keres, és az egyik modellünkrıl szeretne beszélni veled... Nem, nem mondta, kirıl van 
szó. Igen, rendben. - Aztán letette a telefont. Fáradjon be. 

- Köszönöm. 
Az irodában a férfi felállt az íróasztalától, és barátságosan kezet nyújtott a hadnagynak. A har-

mincas évei elején járhatott, citromzöld tekeing, bermudanadrág és szandál volt rajta. Hosszú, barna 
haja kissé ziláltnak tőnt, horgas orrát szeplık pettyezték, fogai pedig valószerőtlenül fehérek voltak. 

- Üdvözlöm! - rázta meg Horatio kezét. - Johnny Fieldstone vagyok, a kiadó. Remélem, nincs 
semmi baj. 

Hellyel kínálta a hadnagyot, majd visszaült az íróasztala mögé. 
- Nem, dehogy - hajolt elıre Horatio. - Legalábbis remélem. Az a helyzet, hogy egy erıszakos 

bőncselekmény történt, melynek középpontjában az önök egyik lapja, pontosabban a címlapfotón 
látható lány szerepelt. 

- Melyik számról van szó? - komorodott el Fieldstone. 
- Errıl - mutatta meg Horatio a címlapról készített fénymásolatot. 
- Ó, igen - sóhajtott fel Fieldstone. - Tudhattam volna - mondta, és visszaadta a fénymásolatot a 

hadnagynak. - Ezzel a számmal akartunk betörni a Közel-Keletre, de mint kiderült, nem volt túl sikeres 
húzás. 

- Nem volt iránta érdeklıdés? 
- Ellenkezıleg, rengeteg pénzt hozott a konyhára, de számos fenyegetı levelet is kaptunk. Né-

melyik igen meglepı volt a számomra. 
- Ezt hogy érti? 
- A muszlimok felháborodása nem ért váratlanul, de arra gondoltam, hogy sokan csak azért is 

megveszik a lapot. Tudja, a tiltott gyümölcs... Az önjelölt hazafiak leveleire már nem számítottam. 
- Gondolja, hogy a lány feltételezett származása miatt haragudtak? 
- Fogalmam sincs, de mintha hazafiatlannak tartották volna, hogy egy arab nı is lehet szép - csó-

válta meg a fejét Fieldstone. - Bevallom, ez a téma még nekem is ismeretlen, és ha a véleményemre 
kíváncsi, én minden nıben találok valami szépet. 

- Nem akarom megsérteni, de a lapja mintha ellentmondana ennek az állításnak. 
- Ó, egyéb kiadványaink is vannak - nevetett fel a férfi. - Az Egzotikus bır csupán egy a sok kö-

zül, a többiben pedig negyven feletti, duci, amatır modellek láthatók. A pornóellenes szervezetek per-
sze minden alkalmat megragadnak, hogy betiltassák a kiadványainkat. 

- Beszélhetnék a modellel? A saját biztonsága érdekében - tette hozzá Horatio. 
- Semmi akadálya. Általában nem adjuk ki a lányok adatait, de ez kivételes helyzet. - Fieldstone 

felvette a telefont és megnyomott egy gombot. - Sharlane? Édesem, behoznád a decemberi számunk 
címlaplányának az aktáját? Caine hadnagynak szüksége lenne az elérhetıségére. Nem, nem, semmi 
baj, csak elıvigyázatosságból. Köszönöm. - Letette a telefont. - Egy perc türelmet kérek. 

- Köszönöm - állt fel Horatio. - Megmutatná a fenyegetı leveleket? 
- Sajnálom, de nem szoktam megırizni azt a szemetet. Az e-maileket azonnal kitöröljük, a többit 

kidobjuk. 
- Ha érkezik még valami, okvetlenül látni szeretném. 
- Természetesen. 
Sharlane benyitott az irodába, majd átadott a hadnagynak egy papírlapot. 
- Kinyomtattam magának. 
- Köszönöm szépen. 
A lány a fınökéhez fordult. 
- Elnézést kérek, de Sherry telefonált. Elmaradt a fociedzés, és iskola után haza kellene vinnie. 
- Jól van, máris indulok. Drágám, vennél valami ennivalót az útra hazafelé? 



- Thai jó lesz? 
- Pompás. 
A lány kedvesen a fınökére mosolygott, majd távozott. 
Horatio a férfi kezére pillantott, ám meg sem lepte a győrősujján lévı karikagyőrő. 
- Nem néztem volna ki önbıl, hogy házas, Mr. Fieldstone - mosolygott. 
- Ugyan, még Hugh Heffner is megnısült. Hatalmas különbség van szép és gyönyörő között, és 

nem látom okát, hogy vakságot fogadjak. 
 
Delko benyitott az Apimentadóba, ahol egy karcsú, kislányos arcú hölgy sietett eléje. 
- Igen? Hány személyre parancsolja az asztalt? - kérdezte. 
- Eric Delko helyszínelı vagyok, velem beszélt telefonon. 
- Ó, sokkal idısebbnek képzeltem - mosolygott Maria Arrisca kedvesen. - Örülök, hogy segíthe-

tek. Kérem, fáradjon beljebb. 
Leültek az egyik asztalhoz, és mielıtt rátértek volna Delko látogatásának okára, Maria ragaszko-

dott hozzá, hogy megigyanak egy kávét. A latin-amerikai szokásokban jártas helyszínelı udvariasan 
megköszönte a kedvességet, és hálásan kortyolgatta a zamatos, erıs brazil nedőt. Az étterem deko-
rációja a trópusokat idézte, mintha az esıerdı kellıs közepébe csöppent volna a vendég. A falakon 
karneváli jeleneteket és szambatáncosokat megörökítı poszterek voltak, a rejtett hangszórókból halk 
brazil zene áradt. 

Miután Delko elfogyasztotta a kávéját, Arrisca átnyújtott neki egy darab papírt. 
- Itt a hitelkártya bizonylata - mondta. - Belekeveredett valamibe? Esetleg... kábítószer-

kereskedı? - tette hozzá halkan. 
- İszintén szólva magam sem tudom - vallotta be Delko, és elvette a papírt. - Eddig gyakorlatilag 

semmit sem tudunk errıl a - lepillantott a papírra Hector Villanova nevezető úriemberrıl. - Már ha 
egyáltalán ez az igazi neve. - Nagy segítség lenne, ha mesélne róla. 

- Szívesen - mondta a nı, és megadta a férfi személyleírását: latin származású, középkorú, elég-
gé jól öltözött. - Egyedül érkezett, elmondása szerint Sao Pauló-i, és nıs volt. Nagyon ízlett neki a 
fıztünk. - Arrisca szélesen elmosolyodott. - Azt mondta, az édesanyja is ugyanúgy készíti a pulykát, 
mint mi. 

- Mibıl gondolja, hogy nıs volt? Talán mesélt magáról? 
- Jegygyőrő volt az ujján, tehát egyértelmő volt. El kell mondanom, hogy bár nagyon barátságo-

san viselkedett, semmit sem árult el magáról, és amikor rákérdeztem, udvariasan témát váltott. Én 
meg nem erıltettem, nem akartam kínos helyzetbe hozni. 

Delko biccentett, és belekortyolt sőrő, fekete kávéjába. Kiváló íze volt. 
- Ugye, azt mondta, barátságos volt? 
- Ó, igen. Mintha ünnepelt volna valamit, bár ezt egy szóval sem említette. Bevallom, azóta sem 

megy ki a fejembıl... mindig is szerettem a rejtélyeket. 
- Ismerem az érzést, az ember könnyen hozzászokik - vigyorodott el Delko. - Engem szerencsére 

azért fizetnek, hogy megoldjam ıket. 
- Mondja, miért keresi ezt az embert? Eltőnt, vagy netán bőncselekményt követett el? - kíváncsis-

kodott Arrisca. 
Delko nem válaszolt azonnal. 
- Sajnálom, de tegnap találtunk egy holttestet az Evergladesben. Eddig még nem sikerült azono-

sítani, de azt hiszem, Villanova úrról van szó. 
- Merda - dılt hátra Arrisca döbbenten. - Kár érte. Olyan kedves ember volt, de ettıl még neki is 

lehettek titkai. 
- Nem említette, mi járatban van a városban? 
- Sajnos nem - rázta a fejét Arrisca. 
- Nos, ha brazil, akkor talán lenyomozhatom az útlevélfényképét, és ha nem bánja, késıbb még 

benézek, hogy azonosítsa. 
- Természetesen. - Arrisca nagyot sóhajtott. Szegény Mr. Villanova. Ráadásul karácsony idején... 

a felesége nagyon el lesz keseredve. 
Talán igen, talán nem... gondolta Delko. 
 



7. 
DÉLBEN WOLFE VISSZAVONULT a pihenıhelyiségbe, hogy elfogyassza jól megérdemelt 

szendvicsét. Alexx, kezében egy aktával leült mellé az asztalhoz. 
- Most fejeztem be a Mikulás boncolását - mondta a homlokát ráncolva. - Szegénykém, szép kis 

karácsonyod van. 
- Hát igen - mondta Wolfe. - Azt hiszem, erre örök életemben emlékezni fogok. Mondd, mitıl állt 

le a ketyegıje? 
- Agyvérzést kapott, ami akut hipertenzió miatt következett be. 
- Vagyis magas volt a vérnyomása - bólintott Wolfe. - Beteg volt? 
- Nem hinném, de igazából a halál beálltának ideje az, ami felkeltette a figyelmem. A májhımér-

séklet alapján este tizenegy körül következett be. 
Wolfe már éppen bele akart harapni a szendvicsébe, ám a keze megállt a levegıben. 
- Hogyan? De Alexx, a saját szememmel láttam, amikor a halottkém elszállította a holttestet... és 

az este tízkor történt. 
- Tudom. És azt is tudom, hogy egy hókupacban hevert. 
- Úgy van. Ez azt jelenti, hogy a hó jelentıs mértékben felgyorsíthatta a test lehőlését. 
- Pontosan. A Mikulásodnak hiperprexiás rohama volt, vagyis a halála idején negyvenegy fokos 

volt a testhımérséklete. 
- A nı, akivel szeretkezett, azt állította, az egész teste gızölgött - mondta Wolfe. - De elıtte benn 

volt a jégpályán, és utána is sokáig hevert meztelenül a hóban. Ha nem más, akkor ez lehőthette vol-
na egy kicsit. 

- Igen, én is erre gondoltam, tehát elvégeztem a toxikológiai vizsgálatot, és két antidepresszánst 
is találtam a szervezetében: imipramine-t és phenelzine-t. Az egyik egy monoamin oxidáz gátló; a 
másik az MOG-re reagál. Az MOG-túladagolásnak olyan tünetei vannak, mint a hányás, 
megnövekedett libidó, hipertenzió és piperpirexia, de az áldozat szervezetében talált mennyiség nem 
indokolja mindezt. 

- Akkor mi idézte elı az agyvérzést, ha nem a gyógyszerek? 
- Az étrendje. Az orvosok gondosan odafigyelnek a MOG felírásakor, mivel könnyen reakcióba 

léphetnek más anyagokkal. Az MOG lebontja az olyan monoaminokat, mint például az adrenalin, 
noradrenalin, dopamin, valamint tiramin. Ez utóbbi eléggé magas koncentrációban bizonyos erjesztett 
élelmiszerekben is megtalálható. 

- Például miben? 
- Például azokban, melyeket a gyomrában is találtam. A sörben, a pácolt heringben, a főszeres 

olasz kolbászban, a savanyú káposztában, az érett sajtban. Egyébként ezt a hatást sajt-szindrómának 
is nevezik. Egy nagyobb adag tiramin kiszorítja a noradrenalint a neuronális tárolósejtekbıl, ezzel 
vazokonstrikciót és szisztolés vérnyomás-növekedést idéz elı. 

- Ez elég az agyvérzéshez? 
- Bizony. Egyetlen orvos sem írná fel egyszerre ezt a két gyógyszert, de ha mégis, akkor megtiltja 

a betegének a fenti élelmiszerek, plusz az alkohol fogyasztását. Az MOG kölcsönösen hat a központi 
idegrendszeri depresszánsokkal, mintegy fokozza a hatásukat. 

Wolfe a szendvicsére nézett, majd letette. - Tehát a Mikulásunkat félretájékoztatták, vagy rendkí-
vül ostoba, vagy... 

- Vagy megölték - fejezte be Alexx a mondatot. 
 
Amikor Delko megtudta az ismeretlen áldozat nevét, azt hitte, túl van a nehezén. A Bevándorlási 

és Honosítási Hivatalon keresztül lekérte a férfi útlevéladatait és kiderítette, hogy mindössze két hó-
napja tartózkodott az országban. A fényképen kívül még a motel címét is megkapta, ahol megszállt. 

Maria Arrisco igazolta, hogy valóban ı volt a kérdéses vendégük, a motel vezetıje pedig engedé-
lyezte, hogy körülnézzen a szobájában. Villanova a következı hónapot is elıre kifizette, és a holmija 
állítólag még a szobában volt. 

Ám amikor Delko bement a 214-es szobába, kiderült, hogy valaki mindent eltüntetett. Az ágyat 
bevetették, a szemetes üres volt. Delko arra gyanakodott, hogy rossz szobaszámot adtak meg neki, 
és felhívta a recepciót, de a motel vezetıje égre-földre esküdözött, hogy ott lakott az embere. A szoba 
azonban olyan üres volt, akár egy amnéziás memóriája. 

Valaki gondosan eltüntette Villanova nyomait. 
A 214-es szoba a második emeleten volt. Delko lement a földszintre, és újra bekopogott az iro-

dába. Egy testes, kócos, ısz hajú, szenvedı arcú asszonyság nyitott ajtót. 
- Mi van már megint? - sóhajtotta. 
- Elnézést a zavarásért, de nem járt valaki a 214-es szobában az elmúlt hét folyamán? 
- Nem, senki. Mr. Villanova nagyon magának való ember volt. Hetente egyszer kitakarítottam, de 



ennyi. Ezen héten még be se tettem a lábam a szobájába. 
- Látogatói sem voltak? 
- Ha voltak is vendégei, én nem láttam senkit... se nıt, se barátokat - rázta meg az asszony a fe-

jét. 
- És ön? Beszélgetett vele? 
- Csak amikor kifizette a szobát, de elég szőkszavú volt. 
- Tehát nem tudja, mi volt a foglakozása. 
Az asszony gyanakvó tekintettel méregette a helyszínelıt. 
- Nem. És nehogy azt mondja, hogy kábítószerügybe keveredett, mert nem tőröm az ilyesmit. 

Nem hiányzik, hogy a drogelhárítás rám törje az ajtót és bezárják a boltot. Nem voltak látogatói, hitel-
kártyával fizetett, és nem volt puccos autója. Milyen drogkereskedı az ilyen? 

- Igaza van - ismerte be Delko. - Nézze, én csak próbálom kideríteni, hogy ki lehetett ez a pasas, 
de eddig semmire se jutottam. 

- Hát, sok sikert a nyomozáshoz - felelte az asszony, és becsukta az ajtót. 
 
A modell valódi neve Zenira Tariq volt, és az ügynöke szerint éppen Haulover Beachen fotózott, 

így Horatio elindult, hogy elbeszélgessen vele. 
A part igen népszerő volt a melegek körében, és ahogy az elegánsan öltözött hadnagy végigment 

az északi részen mőködı nudista strandon, enyhén szólva kínosan érezte magát. 
A fotózás helyszínét sárga rendırségi szalaggal kerítették el, és egy lehetetlen szıke hajú, 

aranykeretes napszemüveget viselı fekete férfi ırködött. Bı térdnadrág, rövid ujjú hawaii mintás ing 
volt rajta. Horatio közeledtére ingerülten intett a kezében lévı talkie-walkie-val. 

- Hé, sajnálom, ember, de nem mehet tovább. Magánterület. 
- Sajnálom, de ez rám nem vonatkozik - felelte Horatio higgadtan, és diszkréten felvillantotta jel-

vényét. A férfi felhúzta a szemöldökét, majd szó nélkül intett, hogy menjen. 
Zenira Tariq körülbelül harminc méterrel arrébb, egy nagy, rózsaszínő törölközın pózolt, mely 

éles ellentétet alkotott a lány sötét, csokoládészínő bırével. Mindössze egy túlméretezett, fehér mő-
anyagkeretes napszemüveg volt rajta, s lábával egy nagy, rózsaszín-fehér csíkos strandlabdával ját-
szott. 

Körülötte fél tucatnyi technikus és sminkes sürgölıdött. Közben a fotós egyre-másra utasítgatta 
ıket: 

- Most jó. Lilly, a bal mellet mattabbra szeretném. Túl sok rajta az olaj. 
- Egy kicsit tárd szét a lábaidat. 
- Kéne egy másik filter, ez túl kék. 
Horatio a bozontos fekete szakállas, hatalmas termető, izmos fotóshoz lépett. Óriási kezében 

szinte elveszett a fényképezıgép. 
- Elnézést kérek - mutatta fel a hadnagy a jelvényét. - Horatio Caine hadnagy vagyok, a Miami-

Dade Bőnügyi Laborból. Beszélni szeretnék a modelljével. 
A férfi szúrós szemekkel méregette. 
- Nem várhat? Most jönnek a felhık, én meg másodpercre fizetem ezeket a parazitákat. 
Horatio levette a napszemüvegét. 
- Nem tart sokáig - felelte határozottan. 
- Ó, hogy az isten verje meg! - kiáltotta a férfi. Na jól van, öt perc szünet, de egyetlen másodperc-

cel se több! - Ezután vetett egy gyilkos pillantást Horatióra, és morogva faképnél hagyta. 
Horatio a modellhez lépett, aki letette a strandlabdát és felült. 
- Zenira Tariq? Horatio Caine vagyok, a Miami-Dade Bőnügyi Laborból. Fel kell tennem önnek 

pár kérdést. 
- Mirıl van szó? - kérdezte a lány kíváncsian. Beszédén mindössze egy kis dél-kaliforniai akcen-

tus volt érezhetı. 
- Nem kapott fenyegetı leveleket vagy telefonhívásokat az Egzotikus bırben megjelent fotói mi-

att? 
A lány összehúzta hosszú, sötét, fordított V-alakú szemöldökét. 
- A lap talán igen, de én nem. Tudja, nem adom meg akárkinek a számomat. 
- Magánemberként sem fenyegették? Esetleg a barátja, vagy valamelyik rokona? 
- Barátnım van, akit nem zavar a munkám. Az anyámat sem, bár amúgy sem vagyok vele jóban. 

Az apám még kiskoromban meghalt. Miért fontos ez? 
Horatio nem akarta feleslegesen megijeszteni a lányt, de úgy döntött, nem árt, ha figyelmezteti. 
- Egy boltban megtámadták a tulajdonost. Az a gyanúnk, hogy valamilyen módon az ön fényképe 

válthatta ki az indulatokat. 
- Ezt hogy érti? Miért verekedtek össze? 



- Erre én is kíváncsi lennék - felelte Horatio. - Ismer egy Abdus Sattar Pathan nevő férfit? 
- Sose hallottam róla. 
- Nincs tudomása olyan vallási vagy politikai szervezetekrıl, melyek esetleg sértınek találták a 

fotóit? 
A lány most már komolyan megijedt. 
- Hogyan? Azt mondja, valami terrorista csoport fenyegetızik? Én nem ismerek ilyen embereket, 

sıt még mohamedán sem vagyok. 
- Ennek ellenére valakit nagyon felbıszített, bár még nincs bizonyítékunk az illetı iszlám szárma-

zására. Az is lehet, hogy egy másik politikai csoportról van szó. 
- Mint azok a jobboldali ırültek? Ó, istenem. - A lány felhúzta a lábát és átkarolta a térdét. - Az az 

ember, akit megtámadtak... ı jól van? 
- Igen. Enyhe agyrázkódást szenvedett, de már kiengedték a kórházból. 
- Nem tudom, mit mondjak, hadnagy úr - csóválta meg a fejét a lány. - Még a fotózásba sincs be-

leszólásom. Megmondják, hová menjek, mit vegyek fel, hogyan pózoljak, milyen arcot vágjak. Mind-
egy, hogy magas sarkúban, hálóban vagy lábujj győrőben jelenek meg... Esküszöm, senkit sem akar-
tam megbántani. 

- Bármikor dönthet úgy, hogy itt hagyja ezt az egészet - jegyezte meg Horatio. 
- A számlákat ki kell fizetni valamibıl - felelte a lány kedvesen. - Ez pedig nemcsak a számlákra 

és a lakbérre elég, hanem még félre is tudok tenni valamennyit. És inkább fekszem itt kinn a strandon, 
mint valamelyik motelban. Ugye, érti? 

Horatio válaszképpen elıvette a névjegyét, és átnyújtotta a modellnek. 
- Nyugodtan hívjon fel, ha mégis kapna fenyegetı leveleket, vagy úgy érzi, figyeli valaki. 
- Azt hiszi, feltőnne, ha figyelne valaki? - húzta el a száját a lány. - Kérdezhetek valamit? 
- Igen? 
- Ön szerint hová tegyem ezt a kártyát? - kacsintott pajkosan. 
Horatio mosolyogva feltette a napszemüvegét. 
- Vannak dolgok, amiket egyedül kell megoldania, Ms. Tariq... 
 
- Most hülyéskedsz? - nézett Tripp Wolfe-ra. Egy rendırségi Crown Vicben ültek. - Az emberünk 

belehalt az evésbe? 
- Az étel összeveszett az antidepresszánsokkal meg az alkohollal, vagyis a válasz: igen - felelte 

Wolfe. - De nem ez volt a perdöntı bizonyíték. Megvizsgáltam a szélmalom alatt talált flaskát, és mint 
kiderült, a rajta lévı ujjlenyomat az áldozaté volt, ám a maradék alkoholban phenelzine-t is ki tudtunk 
mutatni. És mivel a phenelzine nem éppen bulidrog, valaki belecsempészhette az italába. 

- Úgy tőnik, de mivel a flaskán nem találtam nyomát imipramine-nak, gyanítom, hogy más módon 
juttatták a szervezetébe. 

Tripp leállította a jármővet. 
- Én is nyomoztam egy kicsit. Elbeszélgettem a taxisofırökkel, akik az elsı találkozóhelyre szállí-

tották a Mikulásokat, és azt hiszem, sikerült kideríteni az áldozat lakhelyét. 
Kiszálltak a kissé kopottas, zöld bérház elıtt. 
A kaputelefonnál Tripp megkereste a gondnok nevét, és becsengetett. 
- Igen? - szólalt meg idısebb nıi hang. 
- Miami-Dade Rendırség - mondta Tripp. - Kérem, fáradjon le a kapuhoz. Kérdezni szeretnék va-

lamit. 
- Hogyan? Nem engedhetem be magát csak úgy... Honnan tudjam, hogy tényleg rendır? 
- Ezért kértem, hogy fáradjon le a kapuhoz, asszonyom - mondta Tripp türelmesen. - Így igazol-

hatom magam. Ígérem, nem tartom fel sokáig. 
- Nézze, most megy a kedvenc sorozatom... nem jönne vissza késıbb? 
- Kérem, asszonyom... Nagyon fontos. 
- Na, jól van... 
A kapu berregett, mire Tripp vállat vont és benyitott. Wolfe a helyszínelıtáskájával a nyomában 

haladt. 
- Ez könnyen ment - jegyezte meg Wolfe. - A néni nagyon belemerült a szappanoperájába. 
- Nézd, kölyök, van, akinek ez jelenti a nap fénypontját. Ha Miamiban akarod szolgálni a közt, 

jobban teszed, ha megtanulsz bánni az idısekkel. Ha szerencsénk van, még emlékszik is valamire. 
A gondnok lakása a földszinti folyosón volt. 
Az asszony pontosan olyan volt, amilyennek Wolfe elképzelte: apró, öregasszonyos szemüveget 

viselt, ısz haját kontyba fogta, kopott sárga szvetter és virágmintás otthonka volt rajta, lábán rózsa-
szín bojtos papucs. 

A nagy kaliberő puskára azonban egyikük se számított. 



 
A Bevándorlási és Honosítási Hivatal adatai szerint Hector Villanova turistaként érkezett az or-

szágba, ám szinte semmit sem lehetett kideríteni róla. Hitelkártyával fizetett ugyan, de csupán élelmi-
szert, néhány ruhanemőt, buszbérletet vásárolt, és néha valamelyik étteremben étkezett. 

Buszbérlet, gondolta Delko. A kemény bőnözık nem szoktak buszozni. Sóhajtva hátradılt a szé-
kében, és elgondolkozva bámulta a számítógép képernyıjét. Meglehet, hogy Villanova titkos életet élt, 
és rosszban sántikált, de vajon mi lehetett az? Mit követett el, hogy egy mocsárban, lerobbantott fejjel 
kellett véget érnie az életének? Ki tette ezt vele? 

 
Delko fogta a felszerelését és visszatért a motelbe, ahol centirıl centire átvizsgálta az áldozat 

szobáját. Néhány látens ujjnyomot, a párnán pedig néhány hajszálat is talált - a DNS megegyezett az 
Alexx tárolójában pihenı áldozatéval -, ám az ujjnyomokat nem volt mivel összevetnie. Erre is volt 
megoldás, és hiába halogatta, végül el kellett intéznie azt a bizonyos telefonhívást. 

- Olá - mondta spanyolul. - Solana Villanova, se faz favor. 
 
Wolfe teljesen ledermedt, Tripp pedig döbbenten felsóhajtott. 
- Ne higgyék, hogy nem fogom használni - szólalt meg az asszony. Éles hangja kissé remegett, 

ám a keze szorosan markolta a fegyvert. 
- Asszonyom, az isten szerelmére - horkant fel Tripp. - Rendırök vagyunk. Ha leteszi azt a mor-

dályt, igazolom magam... 
- Eszébe ne jusson - csattant fel a nénike idegesen. - Ismerem a törvényt, és most már bárkit le-

lıhetek. Maguk maffiózók? 
Wolfe a szemeit forgatta. 2005-ben Florida államban elfogadtak egy törvényt, mely szerint önvé-

delmi célból bárki használhatott lıfegyvert. 
- Remek - dünnyögte. - A törvényekkel tisztában van, de azt se tudja, melyik világon van. 
- Nézze, engedje meg, hogy megmutassam a... próbálkozott Tripp. 
- Ne olyan gyorsan! 
Tripp mozdulatlanná dermedt. 
- Jól van, de csak lassan - mondta végül az asszony. 
Tripp a zsebébe nyúlt. 
- Lassabban! - sikította az asszony. 
Tripp nagyon lassan vette ki az jelvényét. Mintha egy egy rossz akciófilm lassított felvételén sze-

repelnénk, gondolta magában Wolfe. 
Hosszú másodpercek múlva végre elıkerült a jelvény. Az asszony vaksin pislogott. 
- Nem látok a szemüvegem nélkül - mondta. 
- Hiszen ott a szemüvege az orrán - vágta rá Wolfe. 
- Honnan tudja, hogy az enyém? - méregette a néni gyanakodva. 
Jogos, gondolta Wolfe. 
- Nagyi! - kiáltotta valaki a lakásban. - Kivel beszélsz, nagyi? 
Ekkor az ajtóban megjelent egy asszony. 
- Jézusom, nagyi, mit mővelsz már megint? - förmedt rá a nénikére. 
- Darlene, ezek a fiúk azt mondják, rendırök. Ismered ıket? 
A bögyös, harminc év körüli asszony határozott mozdulattal kivette a puskát a nagyanyja kezé-

bıl. 
- Nem, nagyi, senkit sem ismerek a rendırségtıl, de ez a jelvény eléggé valódinak tőnik. - Bo-

csánatkérı mosollyal nézett Trippékre. - A fegyver nincs töltve. 
- Miért mondtad el nekik? Ezzel az erıvel a családi ezüstöt is odaadhatnád nekik. 
- Ön a ház gondnoka, asszonyom? - kérdezte Tripp. 
- Igen, a nevem Darlene Florence. Mit parancsolnak? 
A nagymama kétségbeesetten felemelte a kezét. 
- Máris behódolsz nekik? Megyek, megkeresem a tárcámat, nehogy szétszedd miatta a lakást... - 

mondta, azzal sarkon fordult és elcsoszogott. 
- Ismeri ezt a férfit? - mutatta meg Tripp a halott Mikulást ábrázoló fényképet. 
- Igen - akadt el Darlene lélegzete. - İ Mr. Kingsley. Patrick Kingsley, a 419-bıl. Jól látom, 

hogy... 
- Igen, asszonyom, sajnálom. Egyedül élt? 
- Igen, egy kis manzárdlakásban. Mi történt vele? 
- Mi is ezt próbáljuk kideríteni - felelte Wolfe. Megengedi, hogy körülnézzünk a lakásában? 
- Máris hozom a kulcsokat. 
- A nagyival nem lesz gond? - kérdezte Wolfe. 



- Ó, nincs neki semmi baja - mondta Darlene, és a fegyvert betette az ajtó melletti szekrénybe. 
Egyébként sincs töltve, de inkább ezzel hadonásszon, mint a kotróvassal. Az egyik UPS-kézbesítıt 
kilenc öltéssel kellett összevarrni. 

- Ennyit a nyugalmas öregkorról - jegyezte meg Wolfe. 
- Kerüljenek beljebb! - kiáltott ki Florence nagymama. - Sok ékszerem van ám! Egy egész zsák-

kal! 
 



8. 
HORATIO TUDTA, HOGY A MUSZLIMOK a Korán és a hadith (Mohamed próféta tanításainak, 

kinyilatkoztatásainak és cselekedeteinek győjteménye) alapján élik mindennapjaikat. A hadith szerint 
a muszlim nık ruházata az arcuk és kezük kivételével az egész testet el kell hogy fedje, nem lehet 
testhezálló, áttetszı, nehogy a férfiak tekintete megakadjon rajtuk. 

Zenira Tariq nyilvánvalóan másképp vélekedett errıl. 
Míg Floridában csinos összeget keresett vele, bizonyos országokban börtönbüntetéssel, sıt ha-

lállal büntették volna érte. A hírességek - ez esetben kis "h"-val - azonban Amerikában is megtapasz-
talhatták a népszerőség árnyoldalait. Zenira ügynöke igyekezett megvédeni a magánéletét, másfelıl a 
lapjában megjelenı képekkel csak tovább szította a fanatikus hívık dühét. 

Horatio utánanézett a csemegeüzlet tulajdonosának. Talwinder Jhohal azt állította, hogy az ese-
tet megelızıen sohasem találkozott Abdus Sattar Pathannal, ám azt is kijelentette, hogy nem emlék-
szik a támadásra. 

Horatio kutatása nem volt kifejezetten eredményes. Megtudta, hogy az indiai születéső férfi há-
zas, négy gyermek édesapja, és idestova tíz éve vezeti a boltot. Sosem tartóztatták le, bőnszerveze-
tekkel sem állt kapcsolatban, és idestova húsz éve amerikai állampolgár. Tizenhét év alatt háromszor 
rabolták ki a boltját, de most elıször történt személyi sérülés. 

Az amerikai álom megtestesítıje, gondolta Horatio. Kivéve azt a napot, amikor egy kevésbé tole-
ráns alak ellátta a baját. 

Horatio elmélete beigazolódni látszott; az iszlám szálon elindulva végre kapcsolatot talált a táma-
dó és az áldozat között, és az erıszakos megnyilvánulást is megmagyarázta. A hadnagy még ahhoz 
is vette a fáradságot, hogy utánanézzen Abdus Pathan nevének, ami "rabszolgája annak, ki elleplezi a 
hibákat" jelentéssel bírt; a Batin, vagyis a férfi mővésznevének jelentése pedig "láthatatlan" volt. 

Az elleplezett és a láthatatlan, gondolta Horatio. Mindkét név tökéletesen ráillik arra a személyre, 
aki a kézügyességébıl próbál megélni. Ám akadt egy kis bökkenı... 

Pathan nem is mohamedán. 
 
- Viccel? - kérdezte az egyik tehetségkutató, amikor a hadnagy felhívta telefonon. Még így, tele-

fonon keresztül is hallani lehetett, milyen lesújtó véleménnyel van a témáról. - A mohamedánok a Sá-
tánnal egyenrangúaknak tekintik a mágusokat. Ha ki akarja hozni ıket a béketőrésbıl, felejtse el a 
sztriptíztáncosnıket, és beszéljen nekik a mágiáról. Ez olyan, mintha a Black Sabbathot akarná fellép-
tetni a Vatikánban... Higgye el nekem, a káprázatos Batin annyira mohamedán, mint amennyire 
Kermit-béka zsidó. - A férfi elhallgatott egy pillanatra. - Elmondanám magának, miért nem lehet zsidó 
az a béka, de a feleségem megtiltotta. 

Ezután Horatio végzett még némi kutatást, és érdekes dolgokra bukkant. 
 
- Háromféle ember van, aki nem juthat be a Paradicsomba: a részeges, az, aki hisz a mágiában 

és az, aki megszegi a vérrokonságra vonatkozó törvényeket - sorolta Horatio hangosan. 
Calleigh felpillantott a papírmunkából. 
- Mit mondtál? - kérdezte. 
- Elnézést, hangosan gondolkoztam - felelte Horatio. - Ez egy hadith, azaz muszlim tanítás, mely 

isztidrádzsnak nevezi a varázslást, és kizártnak tartja, hogy a Allahtól, a szentektıl vagy a prófétáktól 
származna. Az Ótestamentumban is hasonlóképpen írnak a boszorkányokról. 

- Nem lehettek túl népszerőek - vélte Calleigh. 
- Nem bizony, de Mr. Pathanhoz hasonlóan ügyesen eltüntették a dolgokat. Most éppen az ügy-

védjével csinálta meg ezt a mutatványt. 
- Nem tudod elérni? 
- Arra sincs bizonyítékom, hogy létezik-e egyáltalán. A floridai ügyvédi kamara sose hallott róla, 

de úgy tőnik, más se. 
Calleigh felállt az asztalától, és Horatióhoz lépett. 
- Valaki mégis meglátogatta Pathant, míg ırizetben volt. 
- A fogda bejegyzései szerint egy bizonyos Francis Buccinelli volt az. A jogosítványával igazolta 

magát, de az országos adatbázisban nem találom. 
- Akkor hamis volt az igazolványa, és ezzel közokirat-hamisítást követett el. 
- Ettıl még nem kerülünk közelebb Pathanhoz. Bárki is legyen ez a Buccinelli, sikerült becsem-

pésznie valamit a pasashoz, amivel megbabrálhatta az ujjlenyomatait. 
- Amit egyelıre nem tudunk bizonyítani. 
- Nem, de ha megtaláljuk ezt az úgynevezett ügyvédet, meggyanúsítjuk, és ha szerencsénk van, 

Pathan ellen fog vallani. 
Horatio egy gombnyomással lehívta a fogda videokamerájának felvételét, melyen egy sötét bırő, 



háromrészes öltönyt és vastag keretes szemüveget viselı, hosszú, fekete, göndör hajú, rövid, ápolt 
szakállas férfi jelent meg. Arcán egy anyajegy volt látható. 

- Mintha elıre kitervelték volna - vélekedett Calleigh. - Hol kezdjük a keresést? 
- Már beszéltem azokkal az ügynökökkel, akik dolgoztak vele, de most ideje felkeresni a kollégá-

it... 
 
Darlene Florence beengedte Wolfe-ékat a Mikulás lakásába, ami nemcsak anyagi nehézségek-

rıl, hanem az alapvetı higiénia hiányáról is tanúskodott. 
A bútorzat egy kihúzható kanapéból, egy kisebb asztalból, két székbıl, egy öltözıasztalból meg 

egy éjjeli lámpából állt. Wolfe-nak eltartott egy ideig, míg rájött, hogy a szanaszét heverı ruhakupacok 
alatt is rejtızhetnek még bútorok. 

- Az emberünk vagy mániákus ruhagyőjtı volt, vagy ezzel kereskedett - jegyezte meg Tripp. 
- Színész volt - szólalt meg Darlene az ajtóban. - Nekem legalábbis ezt mondta. Állítólag több 

reklámban is szerepelt, de én egyikben se láttam. 
Wolfe felemelt egy ezüstszínő melegítıt az egyik székrıl. Az asztalon, a számítógép mellett egy 

gömbölyő mőanyag akváriumot talált, ami feltehetıen a jelmez tartozéka volt. 
- A Jupiterre készült? - csóválta a fejét Wolfe. 
- Szükségük van még rám? - kérdezte Darlene. - Vissza kellene mennem a nagyihoz. 
- Menjen csak, vigyázzon rá - mondta Wolfe. - Mielıtt még túszul ejt valakit a mosókonyhában. 
A gondnok távozását követıen a helyszínelı és a nyomozó munkához látott. 
Tripp iratok, fegyverek, kábítószer vagy egyéb csempészáru után kutatott, míg Wolfe biológiai és 

vegyi bizonyítékokat - vérfoltokat, közösülésre utaló nyomokat - keresett. 
Wolfe leszedte a kanapéról a ruhákat, és a váltakozó fényforrás (ALS) segítségével megvizsgálta 

a győrött ágynemőt. 
- Közösülésnek semmi nyoma. Ha a Mikulásnak volt is barátnıje, máshol találkozott vele. 
Tripp bement az aprócska fürdıszobába, és bekukkantott a gyógyszeres szekrénykébe. 
- Nem tart antidepresszánsokat, ezzel szemben rengeteg hajápoló szere van. 
- A néhai Mr. Patrick már a mesterségébıl adódóan sem volt híján az egónak. 
- Szerinted tényleg színész volt, vagy csak így akart bevágódni a gondnoknál? 
Wolfe az ágy másik oldalán álló kisebb könyvespolcra mutatott. 
- Régi forgatókönyvek, színházi szakirodalom... Szerintem igazat mondott, bár még nem jutott túl 

az éhezımővész idıszakán. 
- Vannak egy páran, akik hasonló cipıben járnak - mondta Tripp. - Kérdés, hogy miért akarták 

megölni. 
- Fogalmam sincs, de a választ itt is megtalálhatjuk. - Wolfe bekapcsolta a számítógépet, mely 

gyorsan életre kelt. - Rendben, most megpróbálom megnézni az e-mailjeit... Sajnos nem megy. Re-
méltem, hogy nincs szükség a jelszóra. Be kell vinnem a laborba, hátha valamelyik technikus kibő-
vészkedi belıle a leveleket. 

Tripp elgondolkodva járkált a lakásban, aztán hirtelen az ajtóhoz lépett és szemügyre vette a zá-
rat. 

- Gyere, nézd meg te is. 
- Megkarcolták - mondta a helyszínelı. - Mit gondolsz, megbabrálták? 
- Nem tudom, de azt hiszem, valaki felforgatta a lakást. Tudom, ekkora rendetlenségben furcsa 

ilyet mondani, de valami nem stimmel. Néhány fiók kihúzva, a gyógyszeres szekrényke ajtaja tárva-
nyitva. A pasas nem volt egy rendmániás, de ez még tıle is sok lenne. 

- Tegyük fel, hogy betörtek - nézett körül Wolfe. 
- De vajon mit vittek el? 
- Nem tudom - tárta szét Tripp a kezét. - Én inkább úgy fogalmaznék, hogy mi hiányzik innen? 
 
- Persze hogy ismerem Abdust - mondta a sovány, húsz év körüli férfi a pult mögött. Fejét egy te-

nyérnyi folt kivételével kopaszra borotválta. - Nálunk szokta beszerezni a kellékeit. 
Horatio körülnézett a bővészboltban. Az egyik falra szerelt polcon olcsó bővészholmik sorakoz-

tak, a drágább kellékek a fekete bársonnyal borított asztalkákon hevertek. 
- Jól értettem, hogy ön személyesen is ismeri Pathan urat? - kérdezte a hadnagy. - Az egyik ügy-

nök szerint önök jó barátságban vannak. 
Matt Presling megvakargatta a fejét. 
- Úgy is mondhatjuk. 
- Azt hallottam, hogy néha beugranak egymás helyett. 
- Igen, elıfordul, de ez csak munka, érti? Még soha életemben nem jártam a pasas házában. 
- Aha. Szóval kizárólag a munka miatt szoktak találkozni? 



- Néha iszunk egyet a fellépés után, beszélgetünk errıl-arról, de Abdus ekkor is nagyon visszafo-
gott... Kizárólag palackozott vizet iszik. Hihetetlenül fegyelmezett. 

- Ezt én is észrevettem - mondta Horatio. - Személyes dolgokról nem szoktak beszélni? 
- Egyszer említette a családját, de bevallom, azt hittem, poénkodik. 
- Hogyhogy? 
- Elıadta a hihetetlenül gazdag úrigyerek sztoriját. Nézze, ha az én családomnak is annyi pénze 

lenne, nincs az az isten, hogy három fellépést is bevállaljak egy-egy estére. 
- Nem tudtam, hogy gazdag családból származik. 
- Az apja valami arab olajmágnás, de nincsenek jóban. 
- Abdus nem említette véletlenül a Francis Buccinelli nevet? - kérdezte Horatio, és feszülten fi-

gyelte a fiú arcát. 
- Sajnálom, sose hallottam ezt a nevet, de mint mondtam, nem lógunk olyan sokat. 
- Köszönöm, hogy idıt szánt rám. 
 
Alig egy nap telt el azóta, hogy Eric Delko felhívta telefonon Solana Villanovát, aki most belépett 

a Miami-Dade Bőnügyi Laboratórium elıterébe, ahol a recepciós útba igazította. 
Alexx éppen kezet mosott, amikor belépett az asszony. 
- Jó napot. Mit óhajt? - kérdezte. 
A harmincöt-negyven év körüli asszony alaposan megnézte magának Alexxet, mielıtt válaszolt 

volna. Egyszerő, fekete ruhát viselt. 
- Azt hiszem, tévedés történt - szólalt meg éles, fegyelmezett hangon. 
- Értem. Én Dr. Woods vagyok. Ön kicsoda? 
- Solana... Villanova. Azt mondták... itt van a férjem. 
Delko már értesítette Alexxet az asszony látogatásáról. 
- Felesleges volt megtennie ezt a hosszú utat, Mrs. Villanova, hiszen nem tudja azonosítani a fér-

je maradványait - mondta Alexx. 
- Csak azért, mert nem is a férjemrıl van szó - csattant fel Solana. - Látni akarom azt a holttestet. 
- Rendben van - mondta végül Alexx higgadtan, és a szürke fiókokhoz lépett, majd kihúzta az 

egyiket. Az asszonynak arcizma se rándult, amikor kitakarta a fej nélküli tetemet. - Ennyi maradt belı-
le - mondta. 

- Ez nem Hector. Ez a... bárki lehet. Honnan vették, hogy ı az? 
- Igaza van, ez csak egy ismeretlen áldozat, és majd gondoskodunk a temetésérıl. 
- Hogyan? 
- Miért érdekli az magát? - nézett Alexx az asszonyra. - Hiszen nem is a férje, ugye? Nem ı az, 

aki a halála elıtt a magas koleszterinszintje ellenére ceia de natalt fogyasztott vacsorára. Nem ı az, 
aki egy évvel ezelıtt leszokott a dohányzásról, pedig elıtte erıs dohányos volt. Nem ı az az ember, 
akinek húszévesen eltörött a gerince, ugye? 

Solana elsápadt. 
- Honnan tudja? 
- Ez a munkám - felelte Alexx kedvesen. - Mindenkinek, aki idejut, megvan a maga története, és 

én vagyok az utolsó, akinek elmondhatják. 
Az asszony lenézett a holttestre, és élettelen tekintete hirtelen elhomályosodott, a magára erılte-

tett maszk lassan megrepedezett, és helyére mélységes gyász költözött. 
- A férfi, aki telefonált önnek, Eric Delko - mondta Alexx. - Ugye, megkérte, hogy hozzon valamit, 

ami a férje tulajdona volt, amibıl DNS-mintát nyerhetünk? 
- Igen. Igen, persze - mondta Solana, és kivett a táskájából egy lapos kis csomagot. - Gyakran vi-

seli ezt a sapkát. Egy régi dobozban találtam meg... nálam felejtette. 
- Személyesen gondoskodom róla, hogy a megfelelı helyre kerüljön, Mrs. Villanova. 
- Már elváltunk, és a nevét sem használom, de nem akartam tovább bonyolítani a dolgokat, így 

csak... csak... - dadogta az asszony, és kitört belıle a sírás. 
Alexx vigasztalóan átölelte a vállát. 
- Jól van, kedves - mondta. - Semmi baj, mi majd gondoskodunk róla. 
Solana Villanova nem válaszolt, igaz, Alexx nem is várt tıle semmi ilyesmit. 
 
A Pathan nem volt túl gyakori név Miamiban; valójában Horatio csak egyetlen egy ilyen személyt 

talált... és a lakcímét látva kissé csodálkozva felhúzta a szemöldökét. 
A Fisher-sziget egy különálló kis királyság, melyet csak légi vagy vízi úton lehet megközelíteni. Ez 

a mindössze 87,5 hektáros terület hihetetlen luxussal, többek között két mélyvízi kikötıvel, egy profi 
golfpályával és saját lovaspólópályával büszkélkedhetett. A kétmillió dollárnál kezdıdı házakban csu-
pa híresség és vagyonos ember lakott. 



Horatio végighajtott a csendes utcákon, melyeken több golfkocsival és saját talkshow-t vezetı hí-
rességgel is találkozott. 

1905-ben feltöltötték a Biscayne-öbölhöz vezetı csatornát, így épült meg a Fisher-sziget, melyet 
egy Dana Dorsey nevezető fekete üzletember megvásárolt. Eredetileg a gazdag afroamerikaiak szá-
mára szeretett volna kialakítani egy üdülıhelyet, ám 1919-ben eladta Carl Fishernek, aki a saját nevé-
re keresztelte a szigetet. Aztán Fisher William Vanderbilt jachtjára cserélte el a birtokát. Vanderbilt 
feljavította a helyet, teniszpályákat, uszodát, golfpályát létesített, és felépített rajta egy kastélyt meg 
egy könyvtárat. Ezután a sziget többször is gazdát cserélt, majd 1979-ben több luxusbérházat és ét-
termet építettek. 

Horatio perceken belül célhoz ért, és az egyik hatalmas, gazdagon díszített kapu kamerájánál 
felmutatta igazolványát, mire a kapu nesztelenül kitárult. 

A hosszú kocsibehajtó végén álló impozáns palota még egy császárnak is becsületére vált volna. 
A tetejét egy ragyogó üvegpiramis alkotta, négy sarkán egy-egy minaret stílusú toronnyal. 

A bejáratot szegélyezı hat darab egyiptomi díszítéső márványoszlop pazar látványt nyújtott, a 
szolid kıajtót pedig mintha valamelyik fáraó sírjából lopták volna el. 

Egy sötét bırő, sőrő, fekete bajuszos férfi nyitott ajtót Horatiónak. Patyolatfehér turbánjától elte-
kintve hagyományos angol komornyiki egyenruhát viselt. 

- Fáradjon be, kérem - mondta a férfi jellegzetes brit angolsággal. 
Horatio követte a komornyikot a kosárlabdapályányi hallba, melynek dísze egy pazar kristálycsil-

lár volt, aztán beléptek az egyik dolgozószobába. 
Horatio megcsodálta a plafonig érı polcokon sorakozó bırkötéses könyveket, a kıbıl épített 

kandallót meg a termetes íróasztalt. Akár egy katalógusban, gondolta. 
A komornyik a türelmét kérte, és magára hagyta a hadnagyot, aki helyet foglalt a sötétzöld bár-

sonnyal kárpitozott antik díványon. A szoba egyik sarkát egy nagy földgömb, a másikat egy faragott 
könyvtartó állvány uralta. 

Kis idı múltán egy magas, jól megtermett, ıszülı halántékú férfi lépett be az ajtón. Fehér vá-
szonöltöny, gazdagon hímzett aranypapucs és vörös selyemnyakkendı volt rajta, arcvonásai erısek 
és szögletesek voltak. A hitétıl eltekintve Abdus sokban hasonlított az apjára. 

Horatio felállt és kezet nyújtott Khasib Pathannak. 
- Köszönöm, hogy fogadott, Mr. Pathan - mondta. Khasib udvariasan mosolygott, és kezet rázott 

a hadnaggyal. 
- Caine hadnagy, ugye? Nem nagyon értem, mirıl van szó, de úgy vettem ki a szavaiból, hogy 

Abdus fiamról szeretne beszélni. 
- Úgy van. Nem akarom felzaklatni, uram, de úgy tőnik, a fia verekedésbe keveredett, melynek 

eredményeképpen letartóztattuk, a másik fél pedig kórházban töltötte az éjszakát. 
- Értem - mondta Khasib fejcsóválva. - És mi a vád ellene? 
Horatio habozott a válasszal. 
- Nos, pillanatnyilag semmi - mondta végül. - A bizonyítékkal és a tanúval is adódott egy kis tech-

nikai probléma. 
- Ó - bólintott Khasib. - És mivel szabadon engedte a fiamat, úgy gondolta, felkeresi az apját, aki 

megjutalmazza. 
- Bocsásson meg, de félreértett - mosolygott Horatio. - Nálunk nem szokás meghamisítani a bi-

zonyítékokat, és jutalomra se tartok igényt. 
Khasib kissé zavarba jött. 
- Örülök, hogy így gondolja, ugyanis ellenkezı esetben csalódást okoztam volna önnek. Elárulná, 

miért keresett fel? 
- Csupán tájékozódom. A támadás hirtelen és erıszakosan következett be, és a jelek szerint egy 

folyóiratban szereplı nı fényképe miatt történt. Tudomásom szerint az ön fiának semmi köze az illetı 
modellhez. Önnek mi a véleménye errıl? 

- Ön túl sokat feltételez rólam, hadnagy úr - csóválta a fejét Khasib. - Idejön a házamba, bőncse-
lekménnyel vádolja a fiamat, miközben ön is beismeri, hogy nincsenek ellene terhelı bizonyítékai... 
akár meg is sértıdhetnék. 

- A munkám során gyakran vállalom ezt a kockázatot, Mr. Pathan. - Horatióval sokszor elıfordult 
már, hogy dühösen kitessékelték... ám ı az esetek többségében visszatért. Rendszerint egy házkuta-
tási paranccsal a kezében. 

- Most megjátszhatnám a sértett apát, de tılem telhetıen együttmőködök a hatósággal - folytatta 
Pathan ridegen. - Abdus fiammal sajnos igen kevés dologban értünk egyet, és ıszintén szólva az 
egész élete egy nagy rejtély a számomra. Hiába igyekeztem megismertetni vele Mohamed tanításait, 
a szíve zárva maradt Allah bölcsessége elıtt. 

- Tehát ön sem tudja, miért gurult dühbe a fia a meztelen arab nı fényképe láttán? 



- Nem tudom - rázta meg a fejét Khasib. - Sose tisztelte a hadith hagyományait. Ellenben, ha ez 
az asszony... valamilyen módon kapcsolatban áll a hivatásával, talán megmagyarázná a viselkedését. 

- A hivatás alatt a fia bővészkarrierjét érti? 
- Igen. Felemésztette az egész életét, bár azt hiszem, fıképpen az én tiltakozásom miatt válasz-

totta ezt a hivatást. Felteszem, most arra gondol, mi kifogásom egy ilyen ártalmatlan idıtöltés ellen. A 
hívık hagyományai és életmódja olykor furcsának tőnhet a kívülállók számára, de én az egész élete-
met az iszlám tanításai szerint próbáltam leélni. A fiam sajnos nem kért belıle. 

- Mikor beszélt utoljára Abdusszal? 
- Ritkán találkozunk, évente egy-két alkalommal, telefonon pedig néhány héttel ezelıtt beszél-

tünk. Az egyik feleségem születésnapi ünnepsége miatt hívtam fel. 
Horatio felhúzta a szemöldökét, de nem szólt semmit. 
- Szaúd-arábiai állampolgár vagyok, ahol nem tiltják a többnejőséget. A Korán szerint egy férfinek 

négy felesége is lehet, feltéve, ha megfelelıen gondoskodik róluk - mosolygott Khasib. - Mint láthatja, 
ez nem okoz problémát. 

- Természetesen nem - felelte Horatio. - Megkérdezhetem, melyik felesége Abdus édesanyja? 
Ekkor a komornyik váratlanul az ajtóban termett. 
- Bocsásson meg, uram, de a fia, Abdus van a vonalban. Azt mondja, rendkívül sürgıs. 
Khasib értetlen pillantást vetett a hadnagyra. 
- Kissé furcsa ez az idızítés, nem gondolja? - kérdezte. 
- Lehet, hogy csak egy jó ügyvédre van szüksége - vélte Horatio. 
Khasib azonban szó nélkül az íróasztalához sietett, és felkapta a telefonkagylót. 
- Halló! Igen, én vagyok. Mi történt? - kérdezte ingerülten, ám a viselkedése egyetlen szempillan-

tás alatt megváltozott. - Hol vagy? - kiáltotta. - Ne! Ne! Beszélni akarok a fiammal! 
- Uram! Baj van, uram? - pattant fel Horatio. Az ösztönei veszélyt jeleztek. 
Khasib kábultan maga elé tartotta a készüléket. 
- Abdus hívott - mondta rémült hangon. - Azt mondta... azt mondta, elrabolták... és meg fogják öl-

ni. 
 



9. 
A SOLANA VILLANOVÁTÓL KAPOTT dél-amerikai focicsapatot reklámozó baseballsapka hama-

rosan eljutott Delkóhoz, aki talált is rajta néhány hámszövetet, meg egy sértetlen, DNS-vizsgálatra 
alkalmas hajszálat. A mintákat haladéktalanul átküldte a DNS-laborba. 

Úgy tervezte, hogy elbeszélget Solana Villanovával, ám Horatio telefonhívása teljesen felborította 
a napját. 

- Delko. Hogy vagy, H? 
- Eric, azonnal szólj Calleigh-nek, és jöjjetek el erre a címre. Itt találkozunk. - Eric tollat ragadott 

és felírta a címet. 
- Ott leszünk, de nekem húsz perc múlva ki kellene hallgatnom ezt az asszonyt... 
- A Villanova-ügyben? 
- Igen. Brazíliából repült idáig. 
- Sajnálom, Eric, de ez az ügy nem tőr halasztást. Emberrablás történt, és ketyeg az óra. 
- Máris indulok. - Delko nem szívesen tolta félre az ügyeket, ám az emberrablások esetében min-

den perc sokat számít. Kénytelen lesz elhalasztani Solana Villanova kihallgatását. 
Elment Calleigh-ért a fegyverlaborba, utána kikérték az egyik Hummert, és egy feldobott érmére 

bízták, hogy melyikük vezessen. Calleigh nyert. 
- Szóval a bővészünk újabb mutatvánnyal akar elkápráztatni bennünket - mondta Calleigh, miu-

tán bekapcsolta a biztonsági övét. 
- Tényleg bővész a pasas? Élı galambokkal, meg minden? 
- Galambokról nem hallottam - kanyarodott ki Calleigh a személyzeti parkolóból -, de biztos, hogy 

sok mindent tartogat a tarsolyában. Hallottál az ujjlenyomatról? 
- Igen. Szerinted... 
- Már elnézést - csattant fel Calleigh, amikor az egyik elıtte haladó gépkocsi túlságosan lelassí-

tott. - Ennek is pont itt jutott eszébe sávot váltani... Tulajdonképpen magam sem tudom, mit higgyek. 
Horatio leellenırizte a munkámat, és azt mondta, nincs rá bizonyíték, hogy meghamisították az ujjle-
nyomatot. Szerintünk a fickó a fogdában bütykölhette meg az ujjlenyomatait, de sejtelmünk sincs, 
hogyan tette. Úgy véljük, az ügyvédje is benne volt, ráadásul ı hamis igazolvánnyal jutott be hozzá. 
Horatio megpróbálja lenyomozni, hogy ki lehet valójában. 

- Szép kis ügy... Pathant nem sokkal az ujjlenyomatvétel után kapják el. Nagyon bőzlik ez az 
egész. 

- Gondolod, hogy megrendezték az elrablását? 
- Szerintem ez történt. Te mit gondolsz? 
- Azt gondolom, hogy ne alkossunk véleményt, míg nem látjuk a helyszínt. 
- Ezzel nem vitatkozom... 
- Szíveskedne arrébb húzódni? Hálásan köszönöm! - Calleigh egy fekete kisteherautó vezetıjé-

nek címezte szavait. 
- Nem is hallják, amit mondasz - vigyorgott Delko. 
- Tudom, tudom - mosolygott Calleigh. - De udvariasságra neveltek... Nem akarok rájuk dudálni, 

az nagy gorombaság lenne. 
- A híres déli udvariasság - jegyezte meg Delko fejcsóválva. - Vagy inkább déli lóerı... 
 
Mivel a törvények értelmében az emberrablások az FBI hatáskörébe tartoztak, Horatio kénytelen-

kelletlen azonnal értesítette a miami irodájukat. 
Horatio több alkalommal is kapcsolatba került a szövetségiekkel, akikkel cseppet sem sikerült 

megbarátkoznia. Az FBI ellen azonban nem volt kifogása, mivel az Iroda olyan felszerelésekkel és 
forrásokkal rendelkezett, melyek hiányoztak a rendırség eszköztárából. 

A hangsúly az együttmőködésen volt. 
Horatio sajnos a saját bırén is megtapasztalta a szövetségi ügynökök, különösképpen Dennis 

Sackheim különleges ügynök gorombaságát. 
Sackheim három másik ügynök kíséretében parádésan beviharzott Khasib Pathan dolgozószobá-

jába. 
- Caine hadnagy - vetette oda Horatiónak. 
- Sackheim ügynök - vágta rá Horatio. Nem állt fel a székérıl, és a maga részérıl Sackheim sem 

mutatta be neki a társait. 
Horatio több alkalommal is összeütközésbe került az ügynökkel, akirıl megvolt a maga vélemé-

nye. 
Khasib az ablaknál állt, és kifürkészhetetlen arccal bámulta az óceánt. Horatio már alaposan ki-

kérdezte, most azonban a szövetségiek kérdéseire is válaszolnia kell. 
- Mr. Pathan, lehallgatókészüléket fogunk szerelni a telefonjára - mondta Sackheim, és odabic-



centett a nıi ügynökének, aki azonnal a telefonkészülékhez lépett. - Én vezetem a nyomozást, és 
mindent tudni akarok a fiáról. 

- Elnézést, Dennis, de beszélhetnék magával egy percet? - állt fel Horatio. 
Sackheim gyanakvóan végigmérte a hadnagyot. 
- Rendben van - mondta. - Egy pillanat türelmét kérem, Mr. Pathan. 
Azzal Sackheim a két ügynöke kíséretében kivonult az elıtérbe. 
- Mr. Pathan, ígérem, hamarosan viszontlátja a fiát - mondta Horatio. 
- Tudom... - felelte a férfi remegı hangon. - Tudom, hogy mindent elkövet az érdekében. Köszö-

nöm. 
Horatio kiment az elıtérbe. A két ügynököt már nem találta ott, feltehetıen a személyzetet hall-

gatták ki. 
- Mi a probléma, Caine? - förmedt rá Sackheim. 
- Nincs probléma - felelte Horatio csípıre tett kézzel. - Csak gondoltam, megosztok magával né-

hány információt az áldozatról. 
- Hallgatom. Udvarias, mint mindig... 
- Abdus Sattar Pathan nem kifejezetten ártatlan - kezdte Horatio, és röviden összefoglalta a tör-

ténteket. 
- Szóval elcseszték a bizonyítékukat - jegyezte meg Sackheim. - Vajon miért nem vagyok meg-

lepve? Mindenesetre látni akarom az aktát. 
- Az embereim nem szokták elcseszni a bizonyítékokat - tiltakozott Horatio. - És szívesen meg-

osztjuk önökkel az információinkat, Dennis, de cserébe elvárom, hogy minket se hagyjanak ki a nyo-
mozásból. 

- Nézze, Caine, ez most már a szövetségiekre tartozik. Az én játékom, tehát az én szabályaim 
szerint játszunk. Még egy nyavalyás ujjlenyomatot se képesek levenni, most meg társulni akarnak? - 
húzta el Sackheim a száját. - Van fogalma, kivel van dolgunk? Khasib Pathan az egyik leggazdagabb 
szaúdi család feje, a befolyásos barátairól már nem is beszélve, tehát ettıl a pillanattól fogva legfel-
jebb a külüggyel vagy a belüggyel vagyok hajlandó tárgyalni. Azt javaslom, tartsa távol magát az 
ügyemtıl. 

- Értettem - bólintott Horatio. - Azonban nekem is lenne egy megjegyzésem, Sackheim ügynök. 
- Valóban? 
- Valóban. Azt javaslom, gondolkodjon el rajta, hogy egy emberi lényt kell felkutatnia. Ha kudarcot 

vall, nem a külügynek vagy a belügynek, hanem a családjának kell eltemetnie. 
Azzal Horatio feltette a napszemüvegét, és otthagyta az ügynököt. 
 
Egyelıre senki sem tudta, hol rabolták el Abdus Sattar Pathant... Így Horatio azt javasolta az em-

bereinek, hogy helyszíneljék le az áldozat lakását. 
Pathan stílszerően a Miamitól nyugatra található, orosz cirkuszosok által megalapított 

Sweatwaterben lakott. 
A kétemeletes épület egy apró, gondozott kerttel büszkélkedett. Calleigh leparkolt a kocsifelhaj-

tón álló aranyszínő Camry mögött. 
- Sehol se látom H kocsiját - jegyezte meg Delko, amikor kiszálltak. - Most az egyszer mi voltunk 

a gyorsabbak. 
Calleigh átadta a társának a helyszínelıtáskáját, majd ı is felkapta a felszerelését. 
- Jó lesz igyekezni, ha látni is akarunk valamit - mondta Delko, ám ahogy az ajtóra pillantott, intett 

a társának, hogy álljon meg. 
- Az ajtó tárva-nyitva - szólt Calleigh tárgyilagosan, és elıhúzta a fegyverét. Delko hasonlókép-

pen - cselekedett, majd lassan, óvatosan közelítették meg az ajtót. - Véres kéznyom az ajtófélfán - 
jegyezte meg Calleigh. 

- Látom. 
- Rendırség! - kiáltott be Calleigh. - Van valaki odabenn? 
A szobában minden jel verekedésre utalt: a székeket felborították, a dohányzóasztal darabokban, 

a fal mellett egy összetört éjjeli lámpa hevert. 
A bútorok, a padló, a falak mindenütt véresek voltak. A vér színébıl és állagából ítélve a két hely-

színelı rögtön tudta, hogy nemrég történhetett a bőncselekmény. 
- Artériás sérülésnek tőnik - szólalt meg Delko halkan. 
- Igen - értett egyet Calleigh. - Akár halálos is lehetett. Nézzünk körül, hátha még itt találjuk a vér-

adónkat. 
Gyorsan és szakszerően járták be az épületet, benéztek a hálószobákba, a konyhába, a fürdı-

szobába. 
- Sehol senki - jelentette ki Calleigh, és eltette a fegyverét. - Ennek ellenére azt hiszem, megtalál-



tuk az emberrablás helyszínét. 
- Szólok H-nak - mondta Delko, és már vette is elı a telefonját. 
- Én nekilátok a helyszínelésnek... mielıtt még a szövetségiek ideérnének. 
Delko elvigyorodott. 
 
A vérminta felismerése hibrid tudomány, mely a biológiában, a trigonometriában és a fizikában 

egyaránt rendkívüli jártasságot igényel. Ezenkívül nem árt, ha jó fényképész is az ember. Mire Horatio 
a helyszínre érkezett, Delko már minden négyzetméterét lefényképezte, Calleigh pedig levette az 
ujjlenyomatot az ajtófélfáról, majd mintát vett a vércseppekbıl. 

- Túl sok az erıszak Mr. Pathan körül - nézett körül Horatio a feldúlt szobában. - A vérrıl már 
nem is beszélve... 

- Körülnéznék a ház többi részében - szólalt meg Calleigh. - Feltéve, ha nem akarod megvárni 
Sackheim ügynököt. 

Horatio tanácstalanul nézett körül Pathan otthonában. Sehol egy plakát, sem a férfit munka köz-
ben vagy ismert emberek társaságában ábrázoló fotó. A házat kellemes, közép-amerikai stílusban 
rendezték be; a nappaliban nagy képernyıs plazmatévé, a könyvespolc papírkötéső sikerkönyvektıl 
roskadozott. A hálószoba bútorzata egy franciaágyból, egy tükrös öltözıasztalból meg éjjeliszekrény-
bıl állt, rajta egy hordozható magnóval. Ha volt is bőnös vagy káros szenvedélye, Abdus Sattar 
Pathan jól titkolta ıket, ugyanis Horatio nyomát se találta kábítószernek, alkoholnak, szexuális segéd-
eszközöknek vagy nıi fehérnemőnek. A hőtıszekrénye tartalmából ítélve inkább a városban étkezett. 
A fürdıszobában savlekötı- és fájdalomcsillapító tabletták, valamint különféle tisztálkodószerek vol-
tak. Horatio mintát vett a hajkefébıl, majd elcsomagolt egy darabka fogselymet, amit a szemetesbıl 
halászott ki. Hamarosan kiderül, hogy a kié a nappaliban talált vér, gondolta. 

- Horatio - kiáltotta Calleigh a garázsból. - Ezt látnod kell. 
A mőhellyé átalakított garázsban végre ráleltek a Pathan foglalkozásával kapcsolatot tárgyakra. 

Az egyik falat egy nagymérető fémpolc uralta, rajta bővészszakkönyvek sorakoztak; a négy hosszúkás 
asztalon pedig számos ezoterikus és egyéb kellék hevert. 

A mőhely felét a Pathan mősoraihoz szükséges tárgyak foglalták el: egy függılegesen felállított 
koporsó, melybe az arc és a kezek magasságában lyukat vágtak; egy sor hatalmas acélkarika, meg 
egy csillagokkal és holdakkal díszített koffer. A kisebb tárgyak kampókon, vagy a polcokon kaptak 
helyet. 

- Nem szívesen keveri a munkát a magánéletével - jegyezte meg Calleigh. 
- Úgy van - felelte Horatio elgondolkodva. - Mr. Batin kivételével minden a helyén van... 
- Nem Pathannak hívják? 
- Pathan a mővészneve, ez pedig a birodalma... Itt álmodja meg az illúzióit. 
- Gondolod, hogy megrendezte az elrablását? 
- Nem tudom, de nem ı lenne az elsı, aki így akarna pénzt kicsikarni a gazdag szüleitıl. Csak 

azt nem értem, miért történt az a verekedés, és miért volt szükség az ujjlenyomatok meghamisítására. 
Tény, hogy ha meg akart vezetni bennünket, ezen a helyen dolgozta ki a módszereit. 

- Olyan, akár a mi laborunk, csak éppen fordítva - mondta Calleigh. - Mi kiderítjük, ı pedig álcáz-
za az igazságot. 

- Csakhogy mi sokkal jobb eszközökkel rendelkezünk. 
- És a segédeidnek legalább nem kell csilivili jelmezekbe bújniuk - mosolygott Calleigh. - Szinte 

látom magam, ahogy neccharisnyában, fejemen egy helyes kis cilinderrel betipegek a laborba... 
 
- Tudja, hogy minden egyes bizonyíték hozzám kerül majd? - kérdezte Sackheim. 
Az íróasztala mögött ülve Horatio jóindulatúan az FBI-ügynökre mosolygott. 
- Biztos benne? 
- Ugye nem áll szándékában akadályozni a szövetségiek nyomozását? - nézett nagyot az ügy-

nök. 
- Eszemben sincs. De honnan veszi, hogy találtunk valamit, amikor folyton kétségbe vonja az 

embereim képességeit? 
Sackheim elgondolkodott a hadnagy szavam. 
- Nem állt szándékomban megkérdıjelezni az emberei munkáját, és biztos vagyok benne, hogy 

értékes bizonyítékokat találtak. 
- Úgy hangzik, mint egy bocsánatkérés - nézett nagyot Horatio. 
Sackheim lesütötte a szemét. 
- Sajnálom, ha megsértettem önöket. Mi lenne, ha abbahagynánk ezt a gyerekes ellenségeske-

dést, és a munkára koncentrálnánk? 
- Ennek semmi akadálya. Jelentkeztek már az emberrablók? 



- Még nem. Mindenki a helyén van, és a látszat ellenére mi is az áldozat megmentésén fárado-
zunk. 

- Jól van. A csapatom elvégzi a helyszínen talált bizonyítékok elemzését... És azonnal értesítjük, 
amint megtudunk valamit. 

- A quanticói laborunkban jobb a felszerelés... 
- Csakhogy az Virginiában van, és nagy az esélye, hogy szállítás közben beszennyezıdnek vagy 

megrongálódnak a bizonyítékok - mutatott rá Horatio. - Továbbá az idı is szorít bennünket. Ezúttal 
mindenkinek jobb, ha itt dolgozunk... Nem is hinné, milyen magas színvonalú laboratóriumaink van-
nak. Ha óhajtja, szívesen körbevezetem. 

- Erre semmi szükség - felelte Sackheim. 
 
Az alulról megvilágított munkaasztalnál Calleigh alaposan megvizsgálta a Pathan házában talált 

vérfoltokról készült fényképeket. 
- Szia, van egy perced? - lépett be Horatio az ajtón. 
- Rád mindig. Mi történt? 
- Most beszéltem Alexxszel. Azt mondja, Villanova özvegye eddig türelmesen várta, hogy kihall-

gassuk, de most már fogytán a türelme. Szegény asszony, iderepült Brazíliából... megértem, ha mie-
lıbb túl akar lenni ezen az egészen. 

- Úgy tudtam, Delkóé az ügy - ráncolta Calleigh a homlokát. 
- Igen, de sehogy sem boldogul vele. Gondoltam, ráállítalak az ügyre, hátha te észreveszel vala-

mit. 
- Szóval én vagyok a mentıöved? Édes vagy, de Eric mit szól majd hozzá? 
- Majd megoldom. Egyelıre ott van neki a Pathan-ügy. Neked most annyi a dolgod, hogy elbe-

szélgess az asszonnyal. - Horatio átadta Calleigh-nek az ügy aktáját. - Ericnek csak ennyit sikerült 
kiderítenie... sajnos nem sok. 

Calleigh belelapozott az iratokba. 
- Hm. Már értem, miért volt annyira elkenıdve. Semmit sem tudunk errıl a pasasról. 
- Ezért jöttem hozzád, hátha te kideríted, mi történt vele - mondta Horatio, és magára hagyta a 

helyszínelıjét. 
A kollégáihoz hasonlóan Calleigh is imádta a rejtélyeket, így a hadnagy bízott benne, hogy kellı-

képpen elmerül az aktában, és nem orrol meg rá, amiért levette a másik ügyrıl. Tudta jól, hogy nem 
érdemes ujjat húzni az FBI-jal, márpedig az ellentmondásos ujjlenyomatok miatt Sackheim bármikor 
megkérdıjelezhette Calleigh szakértelmét, ami a karrierjére is rossz hatással lett volna. 

 
- Miss Villanova? - kérdezte Calleigh a kihallgatószobába lépve. - Vagy szólítsam inkább Garcia 

kisasszonynak? 
Az asztalnál ülı asszony kimerültnek tőnt, szeme duzzadt és vörös volt a sok sírástól. 
- Szólítson csak Solanának, kérem. 
- Sajnálom, Solana. Megkaptuk a DNS-vizsgálat eredményeit... Kérem, fogadja ıszinte részvé-

tem. 
Solana bólintott, ám a szeme száraz maradt. 
- Ha gondolja, nyugodtan visszamehet a szállodába, aludja ki magát... Késıbb is sort keríthetünk 

a kihallgatásra - mondta Calleigh, és leült. 
- Köszönöm, de most nem tudnék aludni. Essünk túl rajta. 
- Jól van. - Calleigh kinyitotta a nála lévı aktát, és belenézett a jegyzeteibe. - Elnézését kérem, 

ha a kérdéseim túlságosan személyesek lennének, de meg kell értenünk, mi történt. 
- Rendben. 
- Elıször is, ismer olyan személyt, aki bántani akarta a volt férjét? 
- Nem, senkit. Jó ember volt... kissé magának való ugyan, de jó szíve volt. Segített, ahol tudott. 
- Mi volt a foglalkozása? 
- Vízvezeték-szerelı... Volt egy kis vállalkozása Sao Paulóban, bár nem ment túl jól. Igyekeztem 

keményebb munkára ösztökélni, de nem sok sikerrel. 
- A férjének volt életbiztosítása? 
- Nem tudok róla. 
- Mennyi ideig voltak házasok? 
- Hét évig, és hat hónappal ezelıtt váltunk el. - Az asszony szája megremegett, mire gyorsan elı-

kotort a táskájából egy zsebkendıt. Calleigh megvárta, míg megtörölte a szemét és kifújta az orrát. - 
Elnézést. Folytassa, kérem. 

- Bocsásson meg a kérdésért, de miért váltak el? 
Solana nagyot sóhajtott. 



- Én hagytam el ıt. Hector nem akart elengedni, de nem... nem voltam boldog. Hector elégedett 
volt az életével, én pedig többet akartam. Végül úgy döntöttünk, hogy mindenkinek jobb, ha szétvál-
nak útjaink. 

- Szóval barátságban váltak el? 
- Így is mondhatjuk - mosolygott Solana szomorúan. - Az elején nagyon meg volt bántva, de ké-

sıbb sokat segített. Nem találkoztunk túl sőrőn, de amikor összefutottunk, nagyon udvariasan visel-
kedtünk egymással... addig, amíg Amerikába nem jött. - Az asszony megcsóválta a fejét. - Az utolsó 
találkozásunk nem volt túl kellemes. Már nem emlékszem, ki kezdte a veszekedést, de még sose 
láttam annyira ingerültnek. Olyan dolgokat vágott a fejemhez, hogy nem akartam hinni a fülemnek. 
Mintha kicserélték volna. 

- Miket mondott? 
- Sértegetett, vádaskodott, azt mondta, elege van belılem, és Amerikába megy, ahol nagy dol-

gokba kezd. Akkor úgy tőnt, mintha végleg elege lett volna belılem, de most arra gondolok, hogy... 
- Arra gondol, hogy belekeveredett valamibe, hogy bizonyítsa önnek, hogy ı is viheti valamire. 
Solana elgyötört arca arra engedett következtetni, hogy ı is hasonlóképpen vélekedett errıl. 
- Talán - suttogta. - És ha így történt, akkor Isten irgalmazzon a lelkemnek. Nem gondoltam, hogy 

ez lesz belıle. 
- Lehet, hogy Hector végül valami törvénytelenségbe keveredett, de nem tudja, mi lehetett az? 

Kihez mehetett? Voltak barátai vagy társai? 
- Nem, Hector nem ismert ilyen embereket. Egyszerő vízvezeték-szerelı volt. 
- És ideát, Amerikában? Itt sem voltak ismerısei? 
- De igen, van egy barátja, egy volt iskolatársa. Marco Borabának hívják. Miamiban lakik, de nem 

ismerem túl jól. Amikor megtudtam, hogy Hectort meg... Amikor megtudtam, azonnal felhívtam Marcót, 
de nem értem el. 

- Értem. És Mr. Boraba mivel foglakozik? 
- Nem tudom. Hector mintha említette volna, hogy van egy export-import cége, de nem vagyok 

benne biztos, ám nem hiszem, hogy bőnözı lenne. 
- Az emberek nem mindig azok, akiknek mutatják magukat - jegyezte meg Calleigh. 
- Igaza van. 
 
- Eric - mondta Horatio, és bebújt a laborköpenyébe. - Hogy haladsz? 
Delko kíváncsian méregette a fınökét. Horatio olykor részt vett a laboratóriumi munkában, de a 

rutinmunkát általában az embereire bízta, és ı maga inkább a terepen vagy a kihallgatószobában 
tartózkodott, ahol új bizonyítékokra és vallomásokra vadászott. 

- Tulajdonképpen egészen jól - felelte Delko. - Elıször is a vér megegyezik a fürdıszobában talált 
minta DNS-ével, valamint a hálószobában, a nappaliban és a konyhában talált hámszövettel. 

- Még mit tudtál meg a vérrıl? 
- Megvizsgáltattam, hogy van-e benne alvadásgátló vagy egyéb tartósítószer, de nada. A vér friss 

volt. 
- És a kifröccsent vér mintázata? 
Delko bekapcsolta a falra szerelt világítótáblát, melyre elızıleg feltőzött néhány, a Pathan laká-

sának falaira fröccsent vért ábrázoló fényképet. 
- Az áldozat artériás, feltehetıen nyaki sérülést szenvedett. 
- A gyilkos fegyver nem került elı? 
- Sajnos nem, de erre nem is számítottam. 
- Hát igen... A vérmintából ítélve egy éles, vékony pengével, gyors, határozott mozdulattal vágták 

el az áldozat torkát. Ennek semmi értelme, hiszen ez inkább gyilkossági kísérletnek tőnik, mint ember-
rablásnak. Az emberrablók általában vigyáznak az áldozataik testi épségére. 

- Igen, de az is lehet, hogy amatırök voltak, és arra gondoltak, hogy ha késsel fenyegetıznek, 
Pathant ellenállás nélkül magukkal vihetik. 

- Lehetséges, de nem tartom valószínőnek. Különben is, Miamiban nem nehéz fegyverhez jutni, 
és azzal könnyebben sakkban tarthatták volna. 

- Igaz - értett egyet Delko. - Tehát nem is az emberrablás volt a céljuk. 
- Szerintem sem. Véleményem szerint végezni akartak Pathannal, aki az életéért könyörgött. 
- Egyelıre sajnos még azt sem tudjuk, életben van-e egyáltalán. 
- Sajnos nem. Azt azonban biztosra veheted, hogy az FBI minden egyes mozdulatunkat árgus 

szemekkel figyeli... 
 



10. 
- KERESTÉL - mondta Tripp a laborba érve. 
Wolfe intett a nyomozónak, hogy kerüljön beljebb, aztán az asztalára mutatott. 
- Szétszedtem a halott Mikulásunk ajtózárját, majd kívül-belül megvizsgáltam. 
- És mire jutottál? 
- Arra, hogy egy tolvajkulcs segítségével betörtek a lakásába - vigyorgott Wolfe. 
- Ügyes vagy, kölyök - veregette meg Tripp a helyszínelı vállát. - Most már csak azt kell kideríte-

nünk, hogy miért törtek be hozzá, és mit vittek el. 
- Remélhetıleg Kingsley számítógépe kiad valamit. Jenson már dolgozik rajta. Idıközben meg-

vizsgáltam a minigolfpályás szélmalomban elrejtett Mikulás-jelmezt is. Néhány szövetszál megegye-
zett az áldozaton lévı szövetszállal, de a kabát kézelıjén érdekes pecsétre bukkantam. 

- Biológiai eredető? 
- Nem, vegyi, pontosabban elektrolit. Ólom, ólomperoxid és kénsav, más szóval akkumulátorsav. 
- A szélmalomból származik? 
- Nem, ellenıriztem, és a malom váltakozó árammal mőködik. 
- Gépkocsiaksiról van szó? 
- Talán. Az ólomvas általában a gépkocsik aksijában található, de az elektromos golfkocsikban is 

ez van. Egyébként meg annyira nehezek, hogy ellensúlyként is alkalmazzák, például az emelıvilla 
esetében. 

- Vagyis elképzelhetı, hogy egy raktáros Mikulást keresünk - vélekedett Tripp. - Nekem is vannak 
ám híreim. A Mikulás néni a Negyedik utcai Rosemary csemegeüzletben is megfordult. 

- Honnan tudod? 
- Emlékszel, amikor kihallgattuk, Valerie Rudy említette, hogy a Mikulások betértek az egyik cse-

megeüzletbe, így utánanéztem az útvonaluknak, melyen nemcsak az üzlet neve, hanem az idıpont is 
fel volt tüntetve. 

- A flaskában csak az egyik antidepresszánst tudtuk kimutatni, tehát a másikat máshol, talán ép-
pen a csemegeboltban adhatták be az áldozatnak. 

- Elképzelhetı. Jól emlékszem, hogy bizonyos élelmiszerek tele vannak tirozinnal? 
- Tiraminnal. 
- Mindegy, a lényeg, hogy a gyógyszerrel együtt sokkal jobban hat. Igazam van. 
- Igen. Az alkohol is fokozza a hatását. 
- Vagyis a célszemélynek egyszerre kell beadagolni ezeket a szereket. 
- Ugyanúgy hat, mint az alkohol és a phenelzine kombinációja - ismerte be Wolfe. - Mit is mond-

tál, imipramine és micsoda? Érett cheddar sajt? 
- Szerintem menjünk ki és nézzünk körül - javasolta Tripp. - Ugyan már, Wolfe, nem árt néha ki-

mozdulni a laborból. Különben is, most jólesne egy kis rizses hús... 
 
Calleigh Duquesne annak idején még New Orleansban, járırként kezdte rendıri pályafutását, 

majd a Tulane Egyetemen szerzett fizikusi diplomát. Nemcsak a tudása, hanem a tapasztalata is 
megvolt ahhoz, hogy érzékelje az emberek hangulatát. Ráadásul apja, anyja alkoholista volt, így már 
kisgyerekként kiváló emberismerettel rendelkezett. 

Amikor Horatio levette a Pathan-ügyrıl, Calleigh rögtön sejtette az okait, ám cseppet sem nehez-
telt miatta a fınökére. Sıt, kifejezetten jólesett neki, hogy Horatio elırelátóan távol tartotta ıt a kényes 
ügytıl. 

Miután elbeszélgetett Solanával, nekilátott, hogy megkeresse Hector barátját. A miami telefon-
könyvben nem szerepelt Marco Boraba nevő elıfizetı, a közlekedésrendészet adatbázisában azon-
ban rögtön megtalálta, amit keresett. A vezetıi engedélye alapján a Coconut Drive-on lakott, és ami-
kor Calleigh felhívta a lakását, valaki habozás nélkül megadott neki egy másik számot. 

- Halló, "Vadvilág menazséria", itt Roberto beszél. Mit parancsol? - szólt bele egy férfi a telefon-
ba. 

- Üdvözlöm, Calleigh Duquesne vagyok. Marco Borabával szeretnék beszélni. 
- Mr. Boraba éppen ebédel - felelte Roberto. - Egy, talán másfél óra múlva lesz itt. Üzen neki va-

lamit? 
- Nem adná meg a mobiltelefonja számát? Fontos ügyben keresem. 
- Sajnálom, de Mr. Boraba nem szereti, ha megadom a számát. Ha gondolja, adja meg a nevét 

és a telefonszámát, ı majd visszahívja. 
- Tudja, mit? Inkább elmegyek önökhöz és személyesen beszélek vele. Köszönöm. 
Azzal Calleigh letette a telefont. Hagyhatott volna üzenetet a férfinak, de most úgy látta jónak, ha 

nem kelti fel a gyanúját. Így legalább személyesen is körülnézhet Moraba munkahelyén, ami a háttér-
zajokból ítélve feltehetıen egy kisállat-kereskedés lehetett. Ezért aztán Calleigh indulás elıtt még 



végzett egy kis kutatást. 
 
Tripp és Wolfe körülnézett Rosemary mediterrán csemegeüzletében, ahol a legkifinomultabb íz-

léső ínyencek is kedvükre válogathattak a finomságok közül. Üvegdobozokban friss ravioli, fetuccine, 
tortelini illatozott; a mennyezetre akasztott rudakról vastag, főszeres kolbászok lógtak; a polcokon 
dolmades-, olajbogyó- és rákkonzervek, valamint marinírozott articsóka-, paprika-, gomba- és padli-
zsánkonzervek sorakoztak. A tejtermékes pult tele volt feta sajttal, krémes Alfredo-mártással, és finom 
edami-, gorgonzola, parmezán meg mozarella sajttal. Az üzlet akkora volt, mint egy kisebb áruház, a 
vendégek a szomszédos udvarban kialakított éttermi részben foglalhattak helyet. Tágas volt, de annyi-
ra nem, hogy százötven Mikulás is elférjen benne. 

- Szerinted mennyi az esélye annak, hogy a Mikulások pontosan azt a helyet válasszák ki, ahol 
az áldozatra végzetes hatású élelmiszerek kaphatók? 

- Ez nekem is gyanús volt - mondta Wolfe. - Elképzelhetı, hogy éppen az a nıszemély tervezte 
meg az útvonalukat. Mit is mondtál, honnan szerezted meg a térképet? 

- Egy bizonyos Monica Steinwitztıl. Azt hiszem, ideje elbeszélgetni vele. 
Tripp a kiszolgálópulthoz lépett. 
- Elnézést kérek - szólította meg a hússzeletelı gépnél szorgoskodó eladót. 
A göndör, fekete hajú férfi termetes alakja jó étvágyról árulkodott. 
- Igen - nézett fel egy pillanatra Trippre, majd tovább szeletelte a sonkát. - Mit hozhatok? 
- Lenne néhány kérdésem a Mikulásokkal kapcsolatban - mutatta fel a nyomozó a jelvényét. Ígé-

rem, nem tartom fel sokáig. 
A férfi kikapcsolta a gépet, és közelebb lépett. 
- Hallottam, hogy az egyikük holtan esett össze a korcsolyapálya mellett. Igen, elıtte jártak itt. 
- Nem tudja, miért éppen erre a helyre esett a választásuk? - kérdezte Tripp. - Nem akarom meg-

sérteni, de nincs benne semmi karácsonyos. 
- Most megfogott - vont vállat a férfi. - Kábé egy héttel ezelıtt felhívott egy hölgy és közölte ve-

lem, hogy ı szervezi ezt a nagy bulit. Amikor megkérdeztem, hogy kérnek-e házhoz szállítást, azt 
felelte, inkább ık jönnének ide. Elmondta még, hogy mindenki Mikulás-jelmezben lesz, és számítsak 
rá, hogy ki lesznek éhezve. Engem az se érdekel, ha húsvéti nyuszinak öltöznek, csak ne kelljen ki-
szolgálni ıket az asztalnál, és fritızben sült cuccot se kérjenek, mert arra nincs engedélyem. 

- Volt valami probléma? - kérdezte Tripp. 
- Á, nem, minden rendben volt. Kissé fárasztóak és hangosak voltak, de semmi különös. Ha lát-

ná, mi van itt a tavaszi szünetben... 
- Hogy hívták a hölgyet, aki telefonált? - kérdezte Wolfe. 
- Valamilyen Claudia... igen... de a vezetéknevére nem emlékszem - ráncolta a férfi a homlokát. 
- Az étellel sem volt gond? 
- Azzal nem, de a sör pillanatok alatt elfogyott. Ha tudtam volna, hogy ilyen jól bírják a piát, feltöl-

töttem volna a készletet. Ó, és a számla miatt támadt egy kis kavarodás. 
- Hogyhogy? - kérdezte Tripp. 
- Mindenki külön-külön fizetett, értik? Aztán indulás elıtt az a nı odajön hozzám és azt mondja, 

adományra győjt. "Milyen adományra?" - kérdem én. Mire ı: "Tudja, a fogyasztásunk tíz százaléka a 
Vöröskeresztek vagy valami hasonló szervezetnek megy", már nem emlékszem pontosan. Erre én 
mondom neki, hogy sajnálom, de az én pénzemnek a zsebemben a helye, s ha már mindenképpen 
adakozni akar, tegye a saját pénzével. Állítólag ezt is az a Claudia találta ki. 

- Személyesen is találkozott vele? - kérdezte Wolfe. 
- Nem, csak telefonon beszéltünk. 
Wolfe tekintete a hatalmas üveg marinírozott articsókára esett. 
- Elszállították azóta a szemetet? 
- Nem, csak holnap jönnek a kukások. Miért? 
- Mert le kell foglalnunk. Akárcsak az összes ételtárolót, amibıl ehettek a Mikulások. 
- Ugye most viccel? - hitetlenkedett a férfi. - Azt akarja mondani, hogy az én kajámtól dobta fel a 

talpát az a Mikulás? Magának elment az esze! Nemrég jártak itt az ellenırök, és mindent rendben 
találtak... én tisztán dolgozom! 

- Ebben egy percig sem kételkedtünk, uram szólt közbe Tripp. - Csak az a baj, hogy egyesek a 
Mikulás-jelmez ellenére sajnos piszkos játékot őznek. 

 
A Vadvilág menazséria a Coconut Grove-on, a híres CocoWalk szabadtéri bevásárlóközpont kö-

zelében található. Miami többi kerületéhez hasonlóan a Coconut Grove-nak is megvan a maga kis 
története. A Grove az állam legrégibb települése, elsı lakosai két család, akik a világítótoronyban 
dolgoztak 1834-ben érkeztek meg Cape Floridába, a Biscayneöbölbe. 1873-ra már néhány bahamai 



fekete tengerésszel, Key West-i conch-kal, valamint egy maroknyi New England-i gazdaggal bıvült, 
ez utóbbiak zömmel mővészek és értelmiségiek, akik az északi hideg elıl menekültek a Grove-ba. 
Amikor megnyílt a Bay View-ház, a környék elsı szállodája, egyaránt odavonzotta az úri társaság 
tagjait meg a munkát keresı fekete bahamaiakat, akik végül végleg ott maradtak. A húszas évek ele-
jére már megépült az iskola, a könyvtár, a kápolna, valamint a jachtklub, és a települést 1920-ban 
Miamihoz csatolták. A második világháborút követıen egyre több mővész választotta otthonául a 
Grove-ot, mely az ötvenes és hatvanas években erıteljes fejlıdésnek indult. A nyolcvanas és kilenc-
venes években annyira felszöktek az ingatlanárak, hogy a legtöbb galéria bezárt, és napjainkban már 
inkább az üzletei miatt ismerik ezt a kerületet. 

Calleigh szerette a Grove hangulatát, a középosztálybeli, modern kísérleti épületek, drága palo-
ták és apró nyaralók festıi összevisszaságát. 

Calleigh jól sejtette: a Vadvilág menazséria valóban kisállat-kereskedés volt, ám egzotikus, nehe-
zen beszerezhetı fajokra szakosodtak. A honlapjukon az állt, hogy több mint ötven kutyafajtát, hatvan 
egzotikus madárfajtát, valamint számos gyíkot, rágcsálót, pókot, kígyót, skorpiót, rovart és békát tud-
nak beszerezni. A hangyafajták kimaradtak a kínálatból, amit Calleigh megkönnyebbült sóhajjal vett 
tudomásul. A puszta látványuktól is viszketni kezdett a bıre. 

Leparkolta a Hummert, és mielıtt még benyitott volna a kereskedésbe, mosolyogva szemügyre 
vette a kirakatokat. Az egyikben egy méteres iguána pöffeszkedett unottan, a másikban tucatnyi kisku-
tya játszott egymással önfeledten. 

Odabenn hangos kutyaugatás és madárcsicsergés fogadta, amitıl Calleigh-nek olyan érzése tá-
madt, mintha hirtelen kilépett volna a városból. A helyiségben fertıtlenítıszag terjengett. Kelleme-
sebb, mint az állati ürülék szaga, gondolta Calleigh. 

Egy fiatalember odalépett hozzá. Sárga, rövid ujjú ingén a VADVILÁG MENAZSÉRIA felirat volt 
olvasható; bozontos oldalszakállt és vastag, fekete keretes szemüveget viselt. 

- Segíthetek? 
- Igen, köszönöm - felelte Calleigh. - De elıtte körülnéznék egy kicsit. 
- Semmi akadálya. Nyugodtan szóljon, ha szüksége lenne valamire. 
Calleigh körülnézett az üzletben, ami inkább egy elegáns butikhoz hasonlított; a puccos berende-

zés, a világítás, az árcédulák bármelyik South Beach-i butiknak a becsületére váltak volna. Ínyenc 
kutyaeledelt, macskaékszereket, sıt interaktív, az egerek mozgását utánzó játékszereket is látott. 

A dróthálóval körbekerített madárházat a bolt végében találta. Az apró énekesmadaraktól kezdve 
egészen a hatalmas, színes papagájokig több tucatnyi madárfaj képviseltette magát. 

Calleigh nyugodtan, ráérısen körülnézett, de közben figyelt, hátha történik valami szokatlan, 
vagy feltőnik valaki, akire ráillik Marco Boraba személyleírása. 

Húsz perc elteltével már össze sem tudta számolni, hány húsz év alatti fiatal tért be a kereske-
désbe, és egytıl egyig kis termető kutyákat kerestek. Calleigh Louisianában nıtt fel, ahol csak elvétve 
látott vérebnél kisebb kutyákat, itt azonban mindenki macskamérető kutyusokat tartott. 

Egy nagyon szıke kamaszlány már percek óta kérdésekkel bombázta az eladót. - Biztos benne, 
hogy nem nı nagyobbra? Most vettem ezt a Prada táskát, nem örülnék neki, ha kinıné. 

Hát persze hogy nem, gondolta Calleigh. A díszkutya a legújabb trend... Hamarosan a papagájok 
fogják felvenni a mobiljainkat, s külön erre a célra idomított medvék parkolják le az autóinkat. 

Fejcsóválva felvett egy ragyogó, kék mőanyagból készült, leginkább merıkanálhoz hasonló tár-
gyat. 

- Atlatl - szólalt meg valaki mögötte. 
Calleigh megfordult. A magas, erıs testalkatú, középkorú férfi fekete vászonöltönyben és fehér 

ingben, nyakkendı helyett egy fonott bırszíjra erısített ezüst- és türkiz sast formázó díszt viselt. A 
szeme duzzadt, véreres volt. 

- Hogy mondta? - kérdezte Calleigh. 
- Így nevezték az aztékok - magyarázta a férfi. Ezt a változatot a kutyások számára tervezték; a 

teniszlabdát szokták elhajítani vele, de a régi aztékok ennél komolyabb célokra használták. Tudta, 
hogy már sok ezer évvel az íj és a nyíl elıtt használták ezt a dárdahajító szerkezetet? Elnézést, meg-
engedi? - Calleigh átadta neki az eszközt. - Az atlatl a nahuat "víz" és "dobó" szavakból származik - 
mondta a férfi. - Ez azért van, mert elsısorban vízimadarakra vadásztak velük. Persze, nem tenisz-
labdával - nevetett fel, mire Calleigh udvariasan elmosolyodott. - Az atlatllal a yaomitlnak nevezett 
dárdát vagy egy hosszú nyilat hajítottak el. Ide kell behelyezni a nyíl végét - mutatott az atlatl homorú 
végére, majd egy lassú, söprı mozdulattal bemutatta az eszköz mőködését. - Akár a kar meghosz-
szabbítása, és a hajítóerınket a kétszázszorosára növeli. 

- Nagyon hatásos - ismerte le Calleigh. - Én meg közönséges leveseskanálnak hittem. Milyen os-
toba vagyok. 

Allen, az eladó már legalább egy perce körülöttük téblábolt, és idegesen figyelte a férfit. 



- Igen? - nézett rá Calleigh. 
- Ööö, Mr. Boraba, telefonon keresik. 
- Hagyjon üzenetet - felelte Boraba. - Most a hölggyel beszélgetek. 
- Értettem - vágta rá Allen, és elsietett. 
- Mr. Boraba - mondta Calleigh. - A nevem Calleigh Duquesne, és a Miami-Dade Bőnügyi Labor 

munkatársa vagyok. Hector Villanova ügyében szeretnék beszélni önnel. 
- Hector ügyében? Mi történt, csak nem került bajba? 
- Sajnos rossz híreim vannak, Mr. Boraba. Néhány nappal ezelıtt megtaláltuk Villanova úr holt-

testét az Evergladesben. 
Calleigh alaposan megfigyelte a férfit, aki elıször szívélyesen és kedvesen viselkedett, majd 

amikor Calleigh elárulta neki jövetele célját, hirtelen elkomorodott, ami természetes egy ilyen helyzet-
ben. Amikor azonban tudomást szerzett a barátja haláláról, egy pillanatra mintha megkönnyebbült 
volna, ám utána gyászos arcot vágott. 

- Biztos... biztos benne? 
- Sajnos igen - mondta Calleigh. - Egyelıre azt sem tudjuk, pontosan milyen körülmények között 

vesztette életét. Nagyon hálás lennék önnek, ha mondana valamit Hectorról és az itteni tevékenysé-
gérıl. 

- Mindent elmondok, amit tudok, de sajnos én sem tudok róla túl sokat. Zárkózott, magának való 
ember... volt, legalábbis itt, Miamiban. Érdekes, hogy Sao Paulóban többször találkoztunk, mint itt. 

- Nem álltak közel egymáshoz? Vagy összevesztek? 
- Nem dehogy, jó barátok voltunk, de az régen volt - sóhajtott fel Boraba. - Mostanában már nem 

voltunk annyira jóban, de nem azért, mert összevesztünk volna. Nem volt köztünk harag, csak tudja, 
még az iskolában haverkodtunk össze. Fiatalon nyitottabbak vagyunk az új dolgok iránt, és barátokat 
inkább az egyedülléttıl való félelmünkben, semmint a közös érdeklıdés miatt szerzünk magunknak. 
Az idı múltával aztán jobban megismerjük magunkat, tudjuk, mit szeretünk és mit nem, céljaink, elvá-
rásaink lesznek, és a régi barátok is eltőnnek a süllyesztıben. 

- Nem mindig - mondta Calleigh. - Ritkán ugyan, de életre szóló barátságok is léteznek. Ugye, 
önök tartották egymással a kapcsolatot? 

- Igen - bólintott Boraba. - Pedig nagyon más a természetünk; a szíve mélyén Hector biztonságra, 
nyugalomra vágyott. Tudja, feleség, család, egy kis ház. Én a kalandok embere vagyok. - Szórakozot-
tan megpaskolta a kezében lévı atlatlot. - Gondolom, ez lehetett az oka, hogy olyan jól megértettük 
egymást. 

- A lelke mélyén ı is vágyott a kalandra - szólt Calleigh. - Úgy tudom, üzleti ügyben jött Miamiba. 
- Valóban? Én azt hittem, csak a szabadságát akarta itt tölteni. 
- Két hónapig volt itt, ez elég hosszú szabadság lett volna. 
- Attól függ, mit akarunk kipihenni. Én csak egyszer vagy kétszer beszéltem vele, de láttam rajta, 

hogy nagyon bántja valami. Tudja, elhagyta a felesége. 
- Tudom, beszéltem vele. Azt mondja, Hector a nagy pénz reményében jött Miamiba, és élete 

utolsó estéjén egy étteremben ünnepelt valamit. Nem tudja, mi oka lehetett az ünneplésre? 
- Nem, sejtelmem sincs - rázta Boraba a fejét. Tudják már, hogyan... hogyan halt meg? 
- Egy robbanószerkezet ölte meg. - Calleigh nem szokott kiadni ilyen információkat egy folyamat-

ban lévı nyomozásról, de ezúttal látni akarta Boraba reakcióját. 
A férfi döbbenten csóválta a fejét. 
- Egy bomba? Ki akarhatta felrobbantani Hectort? Ennek semmi értelme. 
- Nem, de elıbb-utóbb kiderítjük, hogy mi történt, Mr. Boraba. 
 
Wolfe és Tripp éppen kiszálltak a kocsiból, amikor Calleigh bekanyarodott a labor parkolójába. 

Letekerte a Hummer ablakát. 
- Szia, Calleigh - köszönt oda Wolfe. 
- Hogy vagytok, fiúk? Nem láttátok Horatiót? 
- Azt hiszem, az irodájában van - mondta Wolfe. Fél füllel hallottam, hogy azt az FBI-os fazont 

várja, és nem tőnt túl boldognak miatta. 
- Tudtok valamit a Pathan-ügyrıl? 
- Egyelıre semmit - felelte Wolfe. - Az emberrablók még nem jelentkeztek. De mondd, miért en-

gem kérdezel? Úgy tudtam, te meg Delko kaptátok az ügyet. 
- Levettek róla... - mondta Calleigh. - H egy másik ügyben kérte a segítségemet. 
- Melyikben? A mocsárbéli John Doe-éban? Mit számít még egy-két nap annak a hullának? - húz-

ta el Wolfe a száját. - Nem is tudom... egy emberrablás esetén az ember azt hinné, hogy Horatio a 
legjobb embereit állítja rá az ügyre. 

- Horatio tudja, mit csinál - csattant fel Calleigh. - És azt is tudja, mikor fogja be a száját. - Azzal 



Calleigh felhúzta az ablakot és elhajtott. 
- Ez mi volt? Miért kapta fel a vizet? - nézett Wolfe a nyomozóra - Esküszöm, csak bókolni akar-

tam neki. 
- Wolfe, Wolfe... - rázta még a fejét Tripp. - Most aztán alaposan a lelkébe gázoltál. 
 
Horatio követte a szimatát, és belépett a laboratóriumba. 
- Mr. Wolfe, olyan szag van itt, mint egy görög étteremben. Tán felcsaptál szakácsnak? 
- Hát igen, nekem is sok ez az aroma - vigyorgott Wolfe. - A csemegeboltból behozott mintákat 

tesztelem; azt hiszem, ott került a két antidepresszáns a Mikulásunk szervezetébe. 
- Értem. Van már gyanúsítottunk? 
- Frank most hozza be az egyik szervezıt. A csemegeüzletet elıre leszervezték, de azt még nem 

tudjuk, hogy az elkövetı is benne volt, vagy csak kihasználta a helyzetet... Egy belvárosi telefonfülké-
bıl beszéltek az üzletvezetıvel, tehát bárki lehetett, és még azt sem tudjuk, miért kellett meghalnia 
annak a szerencsétlennek. 

- Egyesek rosszul tőrik az ünnepekkel járó stresszt - mondta Horatio. - Ilyenkor elıjönnek a csa-
ládi konfliktusok, és anyagilag is lenullázzák magukat... Az indulatok is erısebbek. Mit tudsz az áldo-
zat családjáról? 

- A nıvére egy másik államban él, és évek óta nem beszéltek egymással. 
- Anyagilag hogy állt? Volt biztosítása? 
- Nem. Kingsley színész volt... még egészségbiztosítása sem volt. Legfeljebb a pocsék reklám-

filmjei miatt akarhattak végezni vele. Megtaláltam a demóját, és lejátszottam. Élete legnagyobb pilla-
nata öt évvel ezelıtt volt, amikor egy áruházlánc reklámfilmjében szerepelt, de azóta csak néhány 
helyi színdarabban játszott. Ez még a számlákra sem volt elég. 

- A szórakoztatóipar tele van sikertörténetekkel - jegyezte meg Horatio. 
- Kingsley-rıl aligha tudom elképzelni, hogy megütötte volna a fınyereményt - felelte Wolfe. - De 

ha így történt, akkor valakit ki kellett löknie a nyeregbıl, és ez bizony rossz vért szül. Senki sem szeret 
a második helyen toporogni. 

- Kingsley kiiktatásával viszont visszaszerezhette a helyét - vélte Horatio. 
- Jenson épp most próbálja szóra bírni Kingsley számítógépét, és remélhetıleg kiderül, miben 

mesterkedett. 
- Ne felejts el beszélni az ügynökével - javasolta Horatio. - És a többi Mikulást sem ártana újra ki-

hallgatni. Ha megkapta élete szerepét, talán a Mikulás-bulin ünnepelte a nagy áttörést, és talán má-
sokkal is megosztotta az örömét. 

- A Mikulások nem említettek semmi ilyesmit, de ez nem jelent semmit... Elég sokat ittak. Sebaj, 
ismét kihallgatom ıket, hátha sikerül felfrissíteni a memóriájukat. 

- Sok sikert - mondta Horatio. - Ó, és Mr. Wolfe... 
- Igen? 
- Gratulálok, ügyes munka volt. 
 



11. 
- SZIA, NATALIA - MONDTA CALLEIGH. - Ugye, neked nem csak az emberi DNS-

adatbázisokhoz van hozzáférésed? 
Natalia Boa Vista letette a mintákkal teli tálcát. 
- Nem bizony. Az igazságügyi projekt keretén belül elsısorban a DNS-minták segítségével pró-

báljuk megoldani a régi ügyeket, de más ügynökségekkel, többek között az ATF-fel, a Hal- és Vadvi-
lággal, valamint az APHIS-szel is kapcsolatban állunk. 

- AZ AFIS-szel? - nézett nagyot Calleigh. - Az ujjnyomat-adatbázissal? 
- Nem az AFIS-szel, hanem az APHIS-szel, vagyis az Egyesült Államok Állat- és 

Növényegészségügyi Ellenırzı Szolgálatával - mosolygott Natalia. - Az országba bekerülı növények 
és állatokat felügyelik. 

- Pontosan erre a forrásra lenne szükségem. Az egyik gyanúsítottam feltehetıen nyakig benne 
van az állatcsempészetben. Szükségem lenne a tiltott állatfajták listájára. 

- Elég hosszú lesz... például a háromszázharminc papagájfajból kétszáznyolcvanöt törvényi sza-
bályozás alá esik. Negyvenöt fajjal szigorúan tilos a kereskedés, a többiek esetében szükség van a 
származási ország exportengedélyére. 

- Te aztán tudsz - húzta fel Calleigh a szemöldökét. 
- Ismertem egy fazont, aki odáig volt a papagájokért - vonogatta a vállát Natalia. - Aztán amikor 

rájöttem, mekkora piaca van az állatoknak és az állati testrészeknek, szakmai szempontból is érde-
kelni kezdett a dolog. Tudtad, hogy az állatcsempészet még a kábítószernél is nagyobb haszonnal 
jár? 

- Te jó isten. Úgy tőnik, rossz szakmát választottam. 
- A helyedben nem keseregnék miatta. Egyébként meg az Egyesült Államok jelenti a legnagyobb 

piacot a vadállatok és a belılük elıállított termékek számára. 1992-ben elfogadtak egy törvényt, mely-
ben korlátozták a papagájok behozatalát, ám akkorra már évente százötvenezer madár került be az 
országba, és hangsúlyozom, ezeket törvényes úton hozták be. A földalatti csatornákon keresztül még 
ennél is nagyobb forgalmat bonyolítanak le. A madarak egyébként Mexikón keresztül kerülnek be 
hozzánk, a csempészek ott könnyebben hozzájutnak a kiviteli engedélyekhez. 

- Brazíliában mi a helyzet? 
- Az esıerdık hazájában? Én úgy fogalmaznék, hogy Brazíliában a madarak körülbelül olyan ér-

tékes árucikkek, mint Kolumbiában a kokain. Az illegális állatkereskedés évi húszmilliárd dollárra rúg, 
ami azt jelenti, hogy harmincnyolc millió madarat és vadállatot lopnak ki az országból. Az erdıben 
csapdába ejtik ıket, majd a Rióhoz vagy Brasíliához hasonló nagyvárosokon keresztül szállítják el 
ıket. 

- Vagy Sao Paulón keresztül? 
- Úgy van. Egyszerően átcsempészik ıket az európai, közel-keleti vagy amerikai vásárlóknak. 

Ázsiában egyes állati termékeket afrodiziákumként fogyasztanak; Olaszországban az ínyencek tarta-
nak rájuk igényt. A spiedo ucelli még ma is ritka csemegének számít. 

- Megkérdezném, hogy mit jelent, de félek, hogy megbánom. 
- Attól függ, mennyire szereted a vörösbegyet, a rigót vagy pintyet, ugyanis megeszik ıket. 
- Szóval, ha nem találod meg a boldogság kék madarát, akkor nyársra tőzöd a társait? 
- Úgy valahogy - nevetett fel Natalia. - Nálunk, az Államokban jobban szereljük kalitkában tartani 

ıket, és ezért nagy összegeket vagyunk hajlandók fizetni értük. Egy Lear-arapapagájért például, 
melybıl mindössze kétszáz egyed él a földön, hatezer dollárt is képesek fizetni. 

- Mit tud az a madár? Ennyi pénzért már énekelhetne és táncolhatna is! - füttyentett Calleigh. 
- A fogságba esett madarak szerencsések, ha egyáltalán lélegezni tudnak. Hatalmas hálókkal, 

repülés közben kapják el ıket, vagy ragasztót kennek az ágakra. Így a madaraknak csupán egyne-
gyede, olykor egytizede éli túl a csempészakciókat. Sokszor elkábítják és apró ketrecekbe zsúfolják 
ıket, sıt olyat is hallottam, hogy a csempészek ragasztószalaggal a testükre erısítve szállítják ıket. 
Aztán ha nem nyomják ıket agyon, nem száradnak ki, és a stresszt is túlélik, gyakran a betegségek 
végeznek velük, és a többi madarat is megfertızik. 

- Milyen betegségekrıl van szó? - kérdezte Calleigh elgondolkozva. 
- Nem tudom biztosan, én csak a papagájkórról tudok. A barátom szerint madárról emberre is ter-

jed, de nagyon ritkán halálos. 
- Mik a tünetei ennek a kórnak? 
- Ugye, nem... 
- Nem, dehogy, csak tájékozódom. 
- Az én tudásom is véges. 
- Semmi baj - mosolygott Calleigh. - Azt hiszem, tudom, kit kérdezzek. 
 



Monica Steinwitz láthatóan nem örült, hogy a kihallgatószobában találja magát. Hátratolta a szé-
két, karját, lábát keresztbe fonta, arcán rosszalló kifejezéssel méregette a vele szemben ülı nyomozót 
és helyszínelıt. Hosszú, szögletes arca volt, fekete haját szoros copfba fonta. Farmernadrágot és egy 
nagy, napszemüveges malacot ábrázoló, bı pólót viselt. 

- Ön volt a Mikulás-fesztivál egyik szervezıje - ismételte meg Wolfe immár harmadszor. - Ezt már 
tudjuk, és be is fogjuk bizonyítani. Mindenkinek egyszerőbb lenne, ha ön is beismerné. 

- Vádolnak valamivel? - kérdezte Steinwitz éles hangon. - Mert az ügyvédem darabokra fogja 
szedni magukat. 

- Nem, nem vádoljuk semmivel - mondta Tripp. 
- Még nem - tette hozzá Wolfe. 
Tripp vetett rá egy figyelmeztetı pillantást, majd így folytatta: 
- Csak feltennénk önnek pár kérdést a csoportjáról. 
- Nem az én csoportom - csattant fel Steinwitz. - Ez nem egy szervezet, vezetınk, világmegváltó 

tervünk, sıt tagsági listánk sincs, csupán néhány emberrıl van szó, akik az interneten keresztül jöttek 
össze. És nem teszünk semmi törvénybe ütközıt. 

- Értem - mondta Wolfe. - Akkor mondja, ki tervezte meg a Mikulások útvonalát, a manók? 
- Nézze, félreért bennünket - sóhajtott fel Tripp. - Nem akarunk rászállni a Mikulásokra, de jó 

okunk van feltételezni, hogy egy embert az ön csoportjának felhasználásával öltek meg, és ha segít 
nekünk megtalálni az illetı személyt, ígérem, soha többé nem lát bennünket. 

- Ha valamelyik Mikulás bőncselekményt követett el, akkor egyedül tette. Bárki csatlakozhat a 
csoporthoz, csak egy jelmez kell hozzá. 

- De nem mindenki mondhatja meg nekik, hogy hol egyenek - jegyezte meg Wolfe. - Márpedig ön 
ezt tette, tehát pillanatnyilag ön az elsı számú gyanúsítottunk. Felfogta? 

Wolfe szigorúan végigmérte Steinwitzet, aki végül lesütötte a szemét. 
- Nem az én ötletem volt, hogy bemenjünk abba a boltba. Egy bizonyos Amelia Claus mondta, és 

mielıtt megkérdeznék, nem, nem tudom az igazi nevét, és sohasem találkoztam vele. Azt mondta, 
meggyızi a bolt tulajdonosát, hogy a bevétel tíz százalékát ajánlják fel jótékony célokra, ráadásul a 
kiszolgálás is gyors, és hamarabb visszamehetünk az utcára. 

- Igazat mondott? - kérdezte Tripp. 
- Nem - ismerte be Monica. - Az étel elég gyorsan elkészült, de amikor a tulajdonosnál rákérdez-

tem az adományra, fogalma sem volt, hogy mirıl beszélek. Késıbb meg akartam kérdezni Ameliát, de 
többé nem jelentkezett. 

Legalábbis nem ezen a néven, gondolta Wolfe. 
- Szükségünk lesz a levelezésére - mondta. 
- Akkor szerezzenek parancsot. 
- Ahogy óhajtja - mondta Wolfe. 
 
- A kanáritól a sasig bármilyen madár lehet papagájkór-hordozó - mondta Alexx. - A papagájok 

esetében, értem ezalatt az ara- és törpepapagájokat meg a kakadut, a papagájkórként ismert beteg-
ségrıl, más fajoknál pedig ornithosisról beszélünk. Mindkét kórt ugyanaz a baktérium, a chlamydia 
psittaci okozza. - Alexx kinyitotta az egyik faliszekrényt, melyben dobozszámra álltak a gumikesztyők. 
Megszámolta a dobozokat, majd a számot feljegyezte a nála lévı csiptetıs írótáblára. 

- Ha dolgod van, késıbb is visszajöhetek - mondta Calleigh, és körülnézett a boncteremben. A 
boncasztal egyelıre üres volt. 

- Maradj csak nyugodtan, nem zavarsz. - Alexx kihúzta az egyik felbontott dobozt. - Hm. 
- Mik a tünetek? 
- Hidegrázás, magas láz, fejfájás, végtagfájdalmak, mellkasi szúrás, köhögés, köpetürítés, az 

esetek többségében csak röntgenvizsgálattal kimutatható pneumonia, gyorsult vörösvérsejt-süllyedés, 
és esetenként hepatitisz, szívbelhártya-gyulladás és neurológiai komplikációk is felléphetnek. - Alexx 
a digitális mérleghez vitte a dobozt, majd kivett belıle egy kesztyőt és a fémtálcára helyezte. - Aztán 
ott van még ez az egzotikus Newcastle-betegség. Csúnya betegség, de leginkább a szárnyasokra 
veszélyes. A lappangási idıszak háromtól huszonnyolc napig terjed, de a hordozó egyedek néha tel-
jesen tünetmentesek, és a székletükkel, tollazatukkal, vérükkel, sıt a lélegzetükkel akár egy éven 
keresztül is fertızıképesek. A baktérium a gazdaszervezeten kívül más környezetben is meg tud élni, 
például a tavak vizében vagy nedves talajban honos rovarokban és rágcsálókban. Ellenáll a fertıtlení-
tıszereknek, a tizenhárom és fél fok alatti sterilizálási hımérséklet meg se kottyan neki, és fagyasztott 
állapotban a végtelenségig bírja. A halálozási arány százszázalékos. 

Alexx lemérte a kesztyőt, feljegyzett valamit, majd a dobozt is feltette a mérlegre. 
- Azt mondtad, leginkább a szárnyasokra veszélyes - mondta Calleigh. - Ezek szerint az emberre 

is átterjedhet? 



- Természetesen, de mi megússzuk egy múló rossz közérzettel és kötıhártya-gyulladással, tehát 
semmi komoly. - Alexx ismét feljegyzett magának valamit. 

- Nincs senki, akire rábízhatnád ezt a munkát? - kérdezte Calleigh. 
- Dehogynincs - nézett Alexx a mennyezetre -, de szeretem tudni, pontosan mivel és mennyivel 

dolgozom. Csak káosz lesz a vége, ha másra bízom a leltárt. 
- Megértelek, hiszen én is pontosan tudom, hány doboz lıszer van a ballisztikai laborban, de én 

nem szoktam lemérni ıket. 
- Én már megszoktam a bíbelıdést - mondta Alexx. - Vajon hány kesztyő lehet ebben a doboz-

ban... 
- Az jár a fejemben, hogy talán Hector Villanova felcsapott madárcsempésznek, és akkor elkapta 

a papagájkórt. 
- Lehetséges - nézett fel Alexx. - Bár a papagájkórt nem tartom annyira valószínőnek, ugyanis a 

megbetegedések kilencven százalékában légzıszervi kórképek szoktak jelentkezni, és amikor meg-
röntgeneztem Villanovát, a mellkasa tiszta volt. Ennek ellenére egy egyszerő vérvizsgálatot is elvég-
zek, akkor majd okosabbak leszünk. 

- Köszönöm, de tényleg nem akarlak zavarni... 
Alexx feddı pillantást vetett Calleigh-re. 
- Jól van, csak vicceltem - mondta Calleigh. Alexx letette a doboz gumikesztyőt. 
- Calleigh, nem szeretnék tapintatlan lenni, de azt hittem, Delko kapta meg a Villanova-ügyet. 
- Igen, de ı most a Pathan-ügyön dolgozik - sóhajtott fel Calleigh. 
- De... 
- Hosszú történet, Alexx, nem szeretnék belemenni. Ugye, nincs harag? 
- Semmi baj, drágám. Tudom, hogy jó munkát fogsz végezni. És azt is tudom, hogy az élı áldo-

zatok több figyelmet érdemelnek, mint a holtak, de ne feledd, hogy Hectornak és a szeretteinek is kijár 
az igazság. 

- Nem felejtem el, Alexx. Késıbb még beszélünk, jó? 
- Rendben. 
Calleigh távozását követıen Alexx a Hector Villanova holttestét rejtı acélfiókra pillantott. 
- Sajnálom, kicsim, de néha a holtaknak is ki kell várni a sorukat... - mondta félhangosan. 
 
A Miami-Dade Bőnügyi Labor informatikusai voltak az egyetlenek, akiknek nem volt kötelezı a 

köpeny viselése a laboratóriumban, és a mindig mosolygós Tyler Jensen ki is használta ezt a lehetı-
séget. Általában hosszú ujjú, élénk színő ingekben járt be dolgozni, most azonban egy vastag szvet-
tert is magára öltött. Arca szokatlanul sápadt, orra vörös volt. 

- Gesundheit - szólt Wolfe a hangos tüsszentés hallatán. 
- Köszönöm - bólintott Jensen. - Ez nem igaz, minden karácsonykor megbetegszem. 
- Most láttam Delkót, ı is megfázott. Tıled kapta el, vagy fordítva? 
- Ki tudja? Ugye, Patrick számítógépe miatt jöttél? 
- Igen. Sikerült kibányászni belıle valamit? 
- Naná. Nem volt nehéz, a jelszava a Hamlet volt. Lefuttattam egy szótárprogramot a bejelentke-

zési oldalán. Az ilyen egyszavas jelszavak használói nem sokat adnak a biztonságra. 
- Nyilván nem volt egy James Bond, bár szerintem örült volna a szerepnek - jegyezte meg Wolfe. 

- Mit találtál? 
- Tessék - vett fel Jensen egy lemezt az asztalról. - Letöltöttem a fájlokat. Az e-maileken kívül volt 

még néhány forgatókönyv, egy kis mezei pornó, na meg úgy tőnik, a regényírással is kacérkodott. 
Wolfe habozva fogta meg a lemezt. 
- Tudtad, hogy a legtöbb bacilus a mosatlan kéz miatt terjed? 
Jenson mosolygott, majd hurutosan felköhögött. 
- Most inkább menj, különben téged is megfertızlek. 
Wolfe-nak nem kellett kétszer mondani. 
A laborjában átnézte a fájlokat. Az amatır kéziratok legalább egy-két évesek lehettek, és az in-

terneten kiderítette, hogy egyiket se adták még elı. A regénybıl mindössze két fejezet készült el, és 
egy meg nem értett miami színészrıl szólt. 

Az e-mailek már sokkal érdekesebbek voltak, mivel némiképp fényt derítettek Patrick Kingsley 
szegényes kis életére, mely csupa részmunkaidıs állasból, felszínes kapcsolatokból és hellyel-közzel 
egy-egy buliból állt. A levelekben szó sem esett a nagy áttörésrıl, sıt amióta kilenc hónappal koráb-
ban kirúgta az ügynökét, senki sem képviselte az ügyeit. 

Aztán Wolfe végre megtalálta Amelia C-t. 
Kiderült, hogy a nı írt Kingsley-nek egy levelet, mondván, hogy a tévében látta a munkáit. A flör-

tölı jellegő e-mailek között Wolfe végül egy olyat is talált, melyben Amelia felkérte a férfit, hogy ve-



gyen részt a Mikulás-fesztiválon. 
İ volt az, aki elcsábította a buliba, majd a minigolfpályára és a csemegeboltba, gondolta Wolfe. 

De mi célból? Ki lehet ez a nı, egy ırült rajongó, vagy egy régi barátnı? 
 
- Jobban van már, Ms. Rudy? - kérdezte Wolfe. 
- Igen, köszönöm - felelte Valerie Rudy. Ezúttal szők blúz és miniszoknya volt rajta, és rendesen 

ki volt sminkelve. - Most azt fogják mondani, hogy le vagyok tartóztatva? - kérdezte idegesen. - Ó, 
Istenem, lefeküdtem azzal a pasival és megöltem, ugye, errıl van szó? 

- Nem, dehogy - vigyorgott Wolfe. - Nem maga ölte meg, a halál oka valami más volt. Csak tisz-
tázni szeretnénk egy-két dolgot. 

A lány lehunyta a szemét, és hatalmasat sóhajtott. 
- Ó... ó, te jó ég, el sem tudja képzelni, mennyire megkönnyebbültem. 
- A múltkor kissé... gyengélkedett, de az a helyzet, hogy ön több idıt töltött az áldozattal, mint 

bárki más. Nem mondta, mit tervez karácsonyra vagy a szentestére? 
Valerie elgondolkozott egy pillanatra. 
- Hát... ha jobban belegondolok, tényleg mondott valamit. Halványan rémlik, hogy megkérdezte, 

nincs-e kedvem elmenni vele egy nagy karácsonyi buliba. Azt mondta, valami puccos hotelben lesz, 
de be tud vinni, ha akarom. Amikor rákérdeztem, hogy ott dolgozik-e, csak nevetett. 

- Nem emlékszik a szálloda nevére? 
- Nem, de szerintem nem is említette. Egyébként mondtam is neki, hogy már programom van, a 

családommal fogom tölteni a szentestét. 
- Értem. A múltkor mesélte, hogy a többi Mikuláslánnyal is flörtölt. Nem emlékszik valakire, aki 

feltőnıen sokat volt mellette, aztán hirtelen eltőnt? 
- Nem, sajnálom - rázta meg a fejét Valerie. - Én is csak akkor vettem észre, amikor már ott volt 

mellettem, és akkor hirtelen csılátásom lett, ugye, érti? 
Wolfe megköszönte a lánynak, hogy befáradt hozzájuk, majd megkérte, hogy értesítse ıket, ha 

eszébe jutna valami. 
Gyerünk, Ryan, mondta magában Wolfe a lány távozását követıen. Még le kell nyomozni a rejté-

lyes Amelia Claus e-mailjét, és Jensonhoz is ideje benézni. 
Ezúttal gumikesztyőt és zsebkendıt is vitt magával. 
 
- Ez meg mi, Wolfe? - nézett Tripp vigyorogva a laborban kirakott csemegékre. - Ez az ebéded? 
- Sós hering - mutatott Wolfe az ezüstszínő halkarikákkal teli üvegre. - Elemeztem a levét, és ta-

láltam benne egy kis imipramine-t. Azt hiszem, néhány karikát átitattak a gyógyszerrel, ami belekerült 
a lébe. 

- Honnan tudta, melyiket kell odaadnia? 
- Talán ı maga vitte ki a Mikulás asztalához... Ne feledd, kedves és nagylelkő társaságról van 

szó. Mivel az imipramine vízben és alkoholban egyaránt oldódik, elképzelhetı, hogy egy fiolában ma-
gával vitte a szert, és észrevétlenül a hering tetejére cseppentett belıle. Így került be a szer az üveg-
be. 

- De az elsı adag az áldozatot illette - jegyezte meg Tripp komoran. - És abban a nagy felfordu-
lásban senkinek sem tőnt fel, hogy az egyik Mikulás feldobta a vacsorát. 

- Beporoztam az üveg fedelét, de tiszta - mondta Wolfe. - Nem csoda, hiszen a legtöbb Mikulás 
kesztyőt visel. Az alkalmazottak ujjlenyomatait sem találtam, valószínőleg rendszeresen letörlik az 
üvegeket. 

- Szóval a tulaj igazat mondott, amikor azt állította, hogy tiszta a boltja. Jó tudni, legközelebb ott 
szerzem be a görög salátámat - mondta Tripp. - Akkor most mi legyen? 

- Próbálom kideríteni, ki lehet az az Amelia Claus. Jensont ráállítottam Kingsley számítógépére; 
egy kis szerencsével megtalálja az IP-címét. 

- Ez jó hír. A bíró aláírta a Monica Steinwitz számítógépére vonatkozó házkutatási parancsot - 
vett elı a zsebébıl Tripp egy összehajtogatott papírlapot. - Valamelyik gépen talán megtaláljuk azt a 
nıt. 

- Felılem indulhatunk - mondta Wolfe, és kibújt a köpenyébıl. 
 
Monica Steinwitz lakása az Északnyugati Huszonharmadik utcában, egy galériaként mőködı rak-

tár fölött volt. A raktár fı helyisége kétemeletnyi magas volt, a levegıben szúrós olajfesték szaga ter-
jengett; a csupasz betonpadlón kiszáradt festékes tubusok hevertek. A világítást a falra akasztott ha-
logénlámpa-füzér biztosította. 

A gondnok felkísérte ıket Steinwitz lakásához, amelyet a raktár irodahelyiségébıl alakítottak át. 
Odabenn hangos zene - valami orosz katonazenekar és techno keveréke - dübörgött. Tripp megállt a 



lépcsıfordulón, és öklével megdöngette a horpadt fémajtót. 
- Miami-Dade Rendırség! - kiáltotta. - Nyissa ki az... 
A zene hirtelen elhallgatott, és az ajtó kitárult. Monica Steinwitz flanel pizsamanadrágban és egy 

bı, festékfoltos trikóban, mezítláb állt elıttük. 
- Jól van, jól van. Mit akarnak már megint? - Tripp felmutatta a házkutatási parancsot. 
- A számítógépét, Miss Steinwitz. 
- Látom, megszerzik, amit akarnak - húzta el a száját a lány. - De ha egyetlen kábel is megsérül, 

a bíróságon találják magukat. 
- Maga mindenképpen ott fog kikötni - jegyezte meg Wolfe, és belépett a lakásba. - Attól függıen, 

hogy mit találunk... 
A tágas, de zsúfolt lakásban mindent elborítottak a mőtárgyak. A számítógépet az ágy mögött ki-

alakított kis kamrában lévı íróasztalon találták. Wolfe gondosan szétszedte a gépet. 
- Nem hiszem el, hogy képesek berontani a lakásomba - füstölgött Steinwitz. - Mondtam már ma-

guknak, hogy sose találkoztam személyesen ezzel az Ameliával, fogalmam sincs, ki lehet. A számító-
gépemben legfeljebb az e-mail címét fogják megtalálni, de fogadok, hogy azzal se mennek sokra. 

- Ez legyen a mi gondunk - mondta Tripp. Wolfe kihúzta magát. 
- Elnézést, hogy visszaélek a vendégszeretetével, de rengeteg kávét ittam... használhatnám a 

fürdıszobáját? 
- Tudja, mit? - nézett rá Steinwitz dühösen. Nem, nem használhatja. Kizárólag a parancsban 

meghatározott tárgyakhoz nyúlhatnak, a lakás többi helyiségében semmi keresnivalójuk. És tudomá-
som szerint a fürdıszoba nem szerepel azon a listán. - A lány a mosogatóhoz lépett és megengedte a 
vizet. Remélem, nem bánja. 

- Wolfe? - kérdezte Tripp. 
- Semmi baj, kibírom. Tulajdonképpen nem is olyan sürgıs. Máris végzünk. Azzal mosolyogva 

folytatta a munkáját. 
 
Marco Boraba Miami Beachen, egy art deco stílusú bérházban lakott. A szeme duzzadt és vörös 

volt, látszott rajta, hogy legszívesebben azonnal ágyba bújna. 
- Miss Duquesne - mondta, amikor ajtót nyitott Calleigh-nek. Kifogástalan szürke öltöny és vörös 

selyemnyakkendı volt rajta. - Örülök, hogy újra látom. Tudják már, mi történt Hectorral? 
- Ezért vagyok itt. Bejöhetek? 
- Természetesen. 
Beléptek a tágas, élénk színekben pompázó nappaliba, és Boraba intett Calleigh-nek, hogy fog-

laljon helyet az egyik makulátlan fehér bırfotelben. 
- Kissé lelassult, Mr. Boraba. Talán gyengélkedik? 
- Csak egy kis influenza, semmi komoly. Gondolom, most van a szezonja. 
- Tulajdonképpen sok minden másnak is most van a szezonja. Például január elejétıl május kö-

zepéig szokták befogni a vadon élı madarakat. 
A férfi pislogva hallgatott. 
- Valóban? Nem is tudtam. 
- A minap értékes információkat kaptam öntıl azzal a kutyajátékkal kapcsolatban. Azt persze 

nem tudhatta, hogy jómagam is értek a fegyverekhez. Atlatllal elkövetett gyilkosságot még nem lát-
tam, de az ember sose tudhatja... Egyébként az a darab, amit magánál vettem, most bekerült a bizo-
nyítékok közé. 

- Mit akar bizonyítani vele? - Boraba idegesen megdörgölte a szemét. 
- Látja, ez a baj a kötıhártya-gyulladással. Gyerekkoromban én is folyton ebben szenvedtem. 

Tudjuk, hogy ilyenkor nem szabad piszkálni a szemet, de képtelenek vagyunk megállni. Aztán a vírus 
a szemünkrıl a kezünkre terjed, és mindent megfertızünk, amihez csak hozzáérünk. Bevittem azt a 
játékot a laborba, hogy ujjlenyomatot vegyek róla, de miután elbeszélgettem egy barátommal, mintát 
vettem róla és kiderült, hogy ön egzotikus Newcastle-betegségben szenved, Mr. Boraba. 

- Tudom - sóhajtott fel a férfi. 
- A hatályos jogszabályok értelmében kötelezıen be kell jelenteni ezt a megbetegedést - mondta 

Calleigh. - Ennek elmulasztását húszezer dollárig terjedı pénzbírsággal és ötéves börtönbüntetéssel 
sújtják. A mezıgazdasági minisztérium évi több millió dollárt költ az ENB megszüntetésére, és higgye 
el nekem, komolyan veszik a dolgukat. 

Ekkor megszólalt a telefon. 
- Azt hiszem, a Vadvilág menazsériából keresik - mondta Calleigh. - A kollégáim éppen most zár-

ják be a boltját, és átkutatják a helyiségeket. Sajnos az összes madarát el kell pusztítani, Mr. Boraba... 
a Newcastle túlságosan veszélyes betegség. A hetvenes évek elején a dél-kaliforniai államnak ötven-
hat millió dollárjába került egy ilyen járvány, a tizenkét millió tyúk elpusztításáról már nem is beszélve. 



- Értem - felelte Boraba alázatosan. - Mit mondjak az embereimnek? 
- Mindenkinek az lesz a legjobb, ha együttmőködnek a kollégáimmal. 
Boraba felvette a telefont. 
- Igen, igen. Tudom. Hozzám is eljöttek. Nem, csak mutasd meg nekik, hogy hol vannak a mada-

rak. Igen. Nem. Ne aggódj miatta. Igen, én majd gondoskodom róla - mondta, majd letette a kagylót. 
- Ezek szerint elkaptak - nézett a férfi Calleigh-re. - És az a történet Hectorról csak figyelemelte-

relésre volt jó, mi? Pedig nem is halt meg... 
- Nem, Mr. Boraba. Nem Hector Villananovától hallottunk magáról. 
- Nem, persze hogy nem - bólogatott Boraba. - Mit is mondhatott volna, hiszen semmit se tud. 

Csak annyit tudott, hogy a jó öreg Marco barátja szép pénzt keres itt, Miamiban, ı meg egy egyszerő 
vízvezeték-szerelı, akit még a felesége is elhagyott. De látja, hová juttatott a nagy ambícióm? Végül 
mégis Hector járt jobban, hiszen ı legalább szabad, én meg mehetek a börtönbe. 

- Sajnálom, Mr. Boraba, de nem hazudtam magának. Hector Villanova meghalt. Elıször azt hit-
tem, maga is közrejátszott a halálában, de kiderült, hogy nemrégen tért vissza Mexikóból, és Hector 
vérében nem találtunk papagáj kórra vagy Newcastle-betegségre utaló nyomokat. Ugye nem is tudta, 
mivel keresi a kenyerét? 

- Nem. Nem, ı más volt. Jó ember... volt. Sokkal jobb... mint én - mosolygott Boraba szomorúan. 
 
- Észrevetted, hogy az elmúlt egy órában már harmadszor mostál kezet? - kérdezte Wolfe. - Én is 

szeretem a tisztaságot, különösen a Jensonnál tett látogatásom óta, de már kezdem azt hinni, kény-
szerbetegségben szenvedsz. 

- Jól van, na, kissé túlreagálom a dolgokat - húzta el a száját Calleigh, és megtörölte a kezét. - 
Nem akarok karanténban kikötni, mint szegény Marco Boraba, aki magányosan, egy kórteremben 
fogja tölteni az ünnepeket. 

- Hát igen, az ünnepek... Az emberek mindenfélét összezabálnak... aztán azt se tudják, hogyan 
szabaduljanak meg a felesleges kilóktól. 

- Várj, elvesztettem a fonalat. 
- Az egyik Mikuláslányunk festımővész, és amikor Trippel meglátogattuk, hogy lefoglaljuk a szá-

mítógépét, észrevettem, hogy a képei kizárólag túl kövér vagy túl sovány nıi alakokat ábrázolnak. 
Eszembe jutott, hogy phenelzine-t is találtunk az áldozat szervezetében, amivel a bulimiát is kezelik. 

- Belenéztél a gyógyszeres szekrényébe? 
- Csak szerettem volna, de a házkutatási parancs kizárólag a számítógépre vonatkozott, és nem 

volt hajlandó beengedni a fürdıszobába. 
- Logikus. A bulimiások szeretnek titkolózni, és kiváló radarral rendelkeznek. A fıiskolán az egyik 

szobatársam is bulimiában szenvedett, de errıl csak akkor szereztem tudomást, amikor megdézsmál-
tam a csokikészletét, és kiderült, hogy valójában hashajtó. 

- A tanulság: tartsd magad távol a felebarátod hőtıszekrényétıl... Mindenesetre remélem, 
Jensonnak sikerül kiszednie valamit a számítógépébıl, mert ha nem, házkutatási parancs nélkül esé-
lyem sincs bebizonyítani, hogy hozzájuthatott ehhez a gyógyszerhez. 

- Te még így is sokkal jobban haladsz, mint én. Boraba volt az egyetlen nyomom a Villanova-
ügyben, de kiderült, hogy kezdhetek mindent elölrıl. Ugyanott tartok, mint Delko. 

- Ez komoly? A zseniális nyomozók zsákutcába futottak? Ez... 
- Idegesítı? Vagy talán nyomasztó? 
- Én másképp fogalmaznék - vigyorgott Wolfe. Jólesik látni, hogy még ti ketten sem vagytok té-

vedhetetlenek. 
- Azt hiszed, neked jobban menne? 
- Ne provokálj - húzta fel Wolfe a szemöldökét. 
- Eszemben sincs, de ha segítesz, tiéd a dicsıség. 
- Rendben, de van egy feltételem. 
- Mi van, már az ajándékhoz is feltételeket szabsz? 
- Te beszélsz Jensonnal. 
- Tudtam, hogy nem úszom meg a bacikat - sóhajtotta Calleigh. - Rendben, benne vagyok, de ha 

elkapok valamit, esküszöm, hogy letüsszentelek. 
 
- A Pathan-ügy... különös fordulatot vett - mondta Sackheim Horatiónak. 
Horatio hátradılt a székében, és kíváncsian méregette az FBI-ügynököt. Delko összefonta a kar-

ját, és egykedvő arccal állt a fınöke mellett, aki mosolyogva visszautasította az ügynök kérését, aki 
négyszemközt szeretett volna beszélni vele. 

- Milyen értelemben különös? - kérdezte a hadnagy. 
- Jelentkeztek az emberrablók. Ezt a lemezt két órával ezelıtt küldték - vett elı Sackheim egy 



CD-lemezt. 
- Az embereim már megnézték, nincsenek rajta ujjnyomok, csak egy szövegfájl. 
- A követeléseikkel, gondolom. 
- Pontosabban egyetlen követeléssel. Az emberrablók megnevezték azt a személyt, akivel haj-

landók tárgyalni. - Sackheim Horatio asztalára ejtette a lemezt. - Maga az. 
 



12. 
- AZ A HELYZET, HOGY PATRICK KINGSLEY egy nagy lúzer volt - jelentette ki a kopasz asz-

szony. 
- Ezt miért mondja? - fészkelıdött Tripp a bırszéken, miközben elıkészítette a noteszát. Az ap-

rócska irodában rendkívül finom kávé illata terjengett; már bánta, hogy nem fogadott el egy csészével. 
- Az ügynöke voltam, tudom, kivel volt dolgom. Lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ügynök a vi-

lágon, sıt az államban sem, de szereztem neki pár jól fizetı haknit. És tudja, miért hagyott ott? Mert 
nem tetszettek neki a szerepek. Hiába mondtam neki, hogy nézd, te vagy az, aki megkapja vagy nem 
kapja meg azt a szerepet, én csak megbeszélésekre és ebédekre járok. Sok-sok ebédre. 

Stella Ragosa olyan volt, mint egy kis mókus: apró, erélyes, hófehér elsı fogai elıreálltak. Feje 
teljesen kopasz volt, ami még jobban hangsúlyozta elálló fogait. 

- Rák - szólt Ragosa. 
- Elnézést, hogy mondta? 
- A hajam, vagyis annak hiánya. Az emberek mindig megbámulnak... megszoktam. A kemó után 

leborotváltam, de a sapkát, kalapot ki nem állhatom, a parókától pedig viszket a fejbıröm. 
- Én... nagyon... 
- Sajnálja. Köszönöm, de már túl vagyok rajta. Még '86-ban lettem rákos, de legyıztem. A ko-

paszságot megtartottam, mert legalább van mirıl beszélgetni, és észben tartanak az emberek. A fér-
jem azt mondja, szexi vagyok, de ı is egy nagy lúzer. 

- Ön szerint lehetséges, hogy Patrick elkövetett valamilyen bőncselekményt? - tért rá Tripp a 
tárgyra. 

- Ó, dehogy, hacsak a munkáját nem vesszük, mert kriminális egy színész volt. Elnézést, olcsó 
poén volt, és halottról jót vagy semmit - sóhajtott fel az asszony színpadiasan. - Egyébként nem volt 
annyira rossz, bár az egója nagyobb volt, mint a tehetsége, ami nem ritkaság ebben a szakmában. De 
hogy bőnözı lett volna? Ha megkínálták, néha elfogadott egy kis kokót, de ennyi. Miután kirúgott, nem 
tartottuk a kapcsolatot. Egyszer még felhívott, hogy visszakérjen pár próbafelvételt, de ennyi. 

- Jól van, Mrs. Ragosa. Köszönöm, hogy idıt szánt rám. 
- Örömmel tettem, nyomozó úr. Ha valaha színészkedésre adná a fejét, keressen meg nyugod-

tan. - Az asszony tetıtıl talpig végigmérte Trippet. - Elég egy cowboykalap, és beteszem valamelyik 
barbecue-szósz reklámba. 

- Köszönöm, de ezt inkább a profikra hagyom. 
 
Jenson készített egy listát a Kingsley e-mailjeiben talált címekrıl, és átadta Wolfe-nak. Míg Tripp 

az áldozat ismerıseivel beszélgetett, Wolfe megpróbálta bebizonyítani, hogy a phenelzine Monica 
Steinwitztól származik. 

Legalábbis ezzel kellett volna foglalkoznia, de mivel Jenson még nem végzett a számítógéppel, 
akadt egy kis ideje, hogy a Villanóva-üggyel is továbbhaladjon. Gondosan elolvasta Calleigh és Delko 
jegyzeteit, majd lement a bizonyítékraktárba. Nem sok bizonyítékot talált, mindössze a holttestre tekert 
láncot, néhány darabkát, ami nem semmisült meg a robbanás során, valamint az áldozat szállodai 
szobájában begyőjtött mintákat. A csónak még a labor garázsában volt, így Wolfe beszállt a liftbe, 
hogy megnézze. 

Elıször körbejárta a két főrészbakra helyezett csónakot; szemügyre vette a szakadozott szélő 
lyukat, amely miatt elsüllyedt, az üres evezıvillákat, valamint a falnak támasztott hosszú rudat, és 
elképzelte, mi történhetett. 

Hector Villanova bıkező borravalót adott az étterem tulajdonosának, hogy a szokásosnál koráb-
ban elkészítsék számára a bıséges karácsonyi vacsoráját, mivel tudta, hogy szenteste idején nem 
lesz a környéken. Ünnepelt valamit, talán egy jövedelmezı üzleti vállalkozást. Elképzelhetı, hogy 
éppen karácsonykor kellett útra kelnie. 

Aztán rosszra fordultak a dolgok. Valaki kiviszi egy csónakkal a semmi közepére. Feltehetıen 
Hector evezett, a másik személy közben fegyverrel sakkban tartotta, és a mocsárba érve már nem az 
evezılapátok, hanem egy rúd segítségével haladtak tovább. A gyilkos ekkor már Hector nyakára te-
hette a robbanószerkezetet. 

Wolfe megrázta a fejét. Nem. Ezt csak akkor tehette, ha a bomba nem távirányítással, hanem 
egyszerő gyújtózsinórral mőködött. De hová futhatott a gyilkos, miután meggyújtotta a kanócot? Delko 
csupán egyetlen lábnyomot talált a helyszínen, az is egy kidılt fatörzsön volt. 

Wolfe visszament a laboratóriumba, és elıkotorta a fotókat. A lábnyom megegyezett Hector 
Villanova lábméretével, és a fatörzsben talált fog alapján nyilvánvaló volt, hogy a robbanás idején 
Villanova azon a helyen állt. Az elkövetı pedig a csónakban volt. 

Hosszú kanócnak kellett lennie. Delko ragasztószalag-maradványokat is talált... Lehet, hogy 
Villanova szeme le volt ragasztva, és nem láthatta, mi történik körülötte. 



Utána a tettes a lánccal körbetekerte a holttestet, majd lúggal lemaratta a kezeit... 
Nem, ennek semmi értelme. Ha Villanova a fatörzsön állt, a detonáció után beleesett volna a víz-

be. Akkor hát a gyilkos azzal kezdte, hogy rátekerte a láncot. 
Sokkal jobb, kivéve a tényt, hogy így Villanova sértetlen kezekkel került volna a mocsár mélyére. 
Tehát a holttest a robbanás után nem esett bele a mocsárba, és a gyilkosnak maradt annyi ideje, 

hogy a magával hozott lúggal lemarja Villanova kezét... ez a folyamat még egy ilyen erıs vegyszerrel 
is eltart egy ideig. Utána pedig... 

- Utána pedig elsüllyeszti a csónakot, amellyel érkezett, és nyomtalanul távozik a mocsárból - 
mormolta Wolfe. - Vagyis átgázolt vagy átúszott a mocsáron, míg szilárdabb talajt ért, jó messze a 
bőntett helyszínétıl. És éjszaka egyedül hagyta el az Evergladest, vagy várt rá valaki a közelben. 

Wolfe-nak egyik forgatókönyv se nyerte el a tetszését. A két csónak túlságosan bonyolult és fe-
lesleges lett volna, másfelıl a gyilkos nem kockáztathatta, hogy éjnek idején nekivágjon az aligátorok-
tól és kígyóktól hemzsegı mocsárnak. 

Még egyszer megnézte a helyszíni felvételeket, de most sem lett okosabb tılük. Ha Villanova 
azon a fatörzsön állt, ahol a lábnyomot találták, a robbanás azonnal a vízbe vetette volna a testét... 
hacsak nem rögzítették valahogyan. 

Wolfe-nak támadt egy ötlete. Ismét megnézte a fényképeket, majd szemenként megvizsgálta a 
láncot. Már éppen végzett vele, amikor belépett Delko. 

- Az nem a Villanova-féle lánc? - kérdezte. 
- De igen - felelte Wolfe, majd Delkónak is elmondta, mire gondolt. - Lehet, hogy a láncot egy fára 

függesztette, és csak utána tekerte az áldozat köré. Így a robbanáskor a test nem zuhant a vízbe. 
- Jó elmélet, de én ott voltam, és sehol se láttam elég hosszú és erıs ágat, ami elbírta volna a 

testet. 
- Pedig a képek alapján biztos voltam benne, hogy így történt. De a láncnak is meg kellett volna 

sérülnie a robbanáskor. Ellenıriztem, de semmi. 
- Mondd, miért dolgozol ezen az ügyön? Ha jól tudom, Calleigh kapta meg. 
- Á, csak szívességet teszek neki. 
- Hát persze - vigyorgott Delko. - És mit kapsz érte cserébe? 
- İ jár be Jensonhoz. Miért van az, hogy ezek a technikusok még betegen is bejöhetnek dolgoz-

ni? Jut eszembe, te jól vagy? 
- Én? Ó, egészséges vagyok, mint a makk, csak allergiás lettem valamire. 
- Értem... szóval valami nagyon nem stimmel ebben az ügyben... 
- Sok sikert a nyomozáshoz. Én nyakig ülök az emberrablásos ügyben. 
- Tényleg? Ezek szerint a szövetségiek téged is bevettek a csapatba? 
- Nemigen volt választásuk, ugyanis az emberrablók kizárólag Horatióval hajlandók tárgyalni. 
- Azt a... - nézett nagyot Wolfe. - Gondolom, Sackheimot a gutaütés kerülgette. 
- Hát... minden rosszban van valami jó... 
 
- Szia, Tyler - mondta Calleigh. - Egészen jól nézel ki. 
Jenson meglepıdve felhúzta a szemöldökét, majd szélesen elmosolyodott. 
- Jézusom, ma még senki sem mondott ilyen szépet nekem. Teljesen bearanyoztad a napomat. 
- Ryan szerint a halálodon vagy... látom, hajlamos a túlzásokra. 
- Ti, déli lányok mindig tudtátok, hogyan kell levenni a férfiakat a lábukról. Ha így folytatod, men-

ten elalélok a gyönyörőségtıl. 
- Ugyan, évekig gyakorolhatod, míg megtanulod, hogyan kell rendesen elalélni, a tökéletes ruha-

tárról már nem is beszélve. Hidd el, nem a te világod. 
- Értettem, hölgyem. Egyébként minek köszönhetem a látogatásod? 
- Ryan küldött. Tudni szeretné, hogy feltörted-e már Steinwitz számítógépét. 
Jenson a képernyıre bökött. 
- Naná, hogy feltörtem. Épp most szkennelem be az adatokat. Mit kerestek, hátha tudok segíteni? 
Calleigh a technikus válla fölött áthajolva tanulmányozta a képernyıt. 
- Ryan azt mondta, elsısorban az Amelia Claustól érkezett e-mailek érdeklik, de a phenelzine 

nevő gyógyszerrel kapcsolatos információk is fontosak lehetnek. 
- Máris megnézem, hátha van valami. - Jenson leütött néhány billentyőt. - Hm. Úgy tőnik, szeren-

csétek van. A phenelzine több fájlban is szerepel. 
- Kimásolnád ezeket egy külön fájlba? 
- Kívánságod parancs... Hacsak ez nem Ryan kívánsága... 
- Ó, csak szívességet teszek Ryannak. 
- Komolyan? Azt hittem, faséban vagytok. 
- Ezt meg hol hallottad? 



- Többen is mondták, hogy összekaptatok a parkolóban. Állítólag nagyon felhúztad magad. - 
Calleigh karba tette a kezét. 

- Én nem szoktam felhúzni magam. Csak egy kis szakmai eszmecsere történt. 
- Ami után csikorgó gumikkal távoztál. A kollégák imádják az efféle pletykákat. 
- Látom, te sem vagy kivétel. 
- Azt hiszem, a gyógyszer egyik mellékhatása, hogy nem bírom befogni a számat. - Calleigh szi-

gorú tekintete kissé megenyhült. 
- Csak másold át azokat a fájlokat egy lemezre kérte. - Wolfe mielıbb látni szeretné ıket. És leg-

közelebb ne kísérletezz mindenféle bogyókkal. 
 
- Már elnézést, hogy kíváncsiskodom, de mi köze ennek a lyukas csónaknak az ügyünkhöz? - 

kérdezte Tripp. 
Wolfe, kezében egy elemlámpával, a felfordított csónakot nézegette. 
- Semmi köze, de míg te elbeszélgettél Kingsley ismerıseivel, arra gondoltam, segítek egy kicsit 

Calleigh-nek. 
- Ez rendkívül kedves tıled, de már végeztem. Senki sem tudott róla, hogy a tilosban járt volna. 

Gondoltam, te kibányászol valamit a számítógépbıl. 
- Jenson dolgozik rajta... Gondoltam, addig megnézem magamnak ezt az SS Minnow-t... és azt 

hiszem, találtam is valamit. 
Wolfe behajolt a csónak alá. 
- Mit találtál? 
- Inkább az az érdekes, amit nem találtam - visszhangoztak Wolfe szavai. - Az áldozat kezét ház-

tartási lefolyótisztító folyadékkal, egy erıs maróanyaggal égették le, melynek hatóanyaga a nátrium-
hidrogén, azaz lúg. A lúg pedig reakcióba lép a vízzel meg az alumíniummal. Majd megnézem, van-e 
belıle a csónakban, mert elképzelhetı, hogy az elkövetı véletlenül kilötyögtetett belıle egy keveset. 
Eddig nem találtam erre utaló nyomokat, és Delko sem járt több szerencsével a helyszínen. A kérdés 
az, hogy hol távolították el az áldozat kezét. 

- Engem hiába kérdezel - mordult fel Tripp. - A fenébe, még csak nem is az én ügyem. Sıt, még 
a tiéd sem, compadre. 

Wolfe kimászott a csónak alól és felállt. -Tudom, tudom. Most megkeresem Calleigh-t, hátha 
megvannak a számítógép adatai. 

- Calleigh-t? Tudomásom szerint Jenson dolgozik rajta. 
- Mit számít az? 
- Nekem semmit, csak ne tegyétek tönkre a bizonyítékokat. Ismerek pár bírót, aki nagyon kényes 

az ilyesmire. 
Wolfe elindult a lifthez, Tripp szorosan a nyomában. 
 
- Ne aggódj, profik vagyunk. 
- Tudom, de olykor a profik is hibáznak. Látod, Calleigh is hogy megjárta azokkal az ujjlenyomat-

okkal. 
- Micsoda? - nézett nagyot Wolfe. - Te most az eredeti Pathan-ügyrıl beszélsz? 
- Igen. Az emberetek az ujjlenyomatok miatt úszta meg, érted? Azt mondják, Horatio nem repes 

az örömtıl. 
A liftajtó kinyílt, és mindketten beszálltak. 
- Azt mondod, ezért vették le az ügyrıl? Nem csoda, hogy úgy felkapta a vizet a parkolóban. 
- Hát igen, de én nem aggódom miatta. Majd túlteszi magát rajta, és Horatio vigyáz az övéire. 
- Milyen igazad van. Egy dolgot biztosan elmondhatok Calleigh Duquesne-rıl... 
A liftajtó kitárult, és ott állt elıttük Calleigh. 
- Igen? Mit lehet elmondani rólam, Mr. Wolfe? 
- Például azt, hogy rendkívül finom a hallásod - hebegte Wolfe. - Szia. 
- Megvan az információ, amire vártál - mosolygott Calleigh, és átadta Wolfe-nak a lemezt. - Né-

hány fájlban a phenelzine-rıl is történik említés. A te ügyed hogyan halad? 
Wolfe elmondta neki, mit talált, vagyis is inkább mit nem talált. 
- Még nem tudom, van-e jelentısége, de ez is valami. 
- Köszönöm, majd én is töröm rajta a fejem - mondta Calleigh, és elsietett. 
- Ha ezt élve megúszom... - mondta Wolfe. 
- Erre nem vennék mérget - csóválta a fejét Tripp. - És a következı egy évre azért nem terveznék 

elıre. 
Kiderült, hogy nem is a phenelzine volt a nagy hír. Jensonnak sikerült az ISP-n, egy helyi interne-

tes cégen keresztül lenyomoznia az e-mailek forrását, ahol szó nélkül kiadták neki a kért címet. 



- Fogadok, hogy nem akarják, hogy a cégük körül szimatoljunk - vélte Tripp. - Nekem így is jó. 
- Úgy látom, a raktárkerületben van - tanulmányozta Wolfe a képernyın megjelenı lakcímet. Ami 

azt illeti, nincs is messze Steinwitz kisasszony lakásától. 
- Kettıt egy csapásra... ha gondolod, keresek egy bírót, aki egyszerre két parancsot is aláír ne-

künk. 
- Elıbb átnézem ezeket. 
- Rendben, én addig iszom egy kávét a pihenıben. 
- Menj csak - dünnyögte Wolfe szórakozottan. Steinwitz elég sok kutatást végzett a phenelzine-

nel kapcsolatban, ami nem jelenti azt, hogy szedte is a gyógyszert. A kedvencek között több ide vo-
natkozó oldalt is megjelölt, az egyikben Wolfe részletes leírást talált a lehetséges mellékhatásokról, 
melyek a tabletta más antidepresszánsokkal történı kombinálása esetén léphetnek fel. 

Csak egyetlen módon lehet kideríteni, hogy Steinwitz az érdeklıdésen kívül mást is tett-e a 
gyógyszerrel. 

Tripp a pihenıhelyiségben kávézgatott. 
- Mit gondolsz? - nézett Wolfe-ra. 
- Azt, hogy ideje belekukkantani Steinwitz gyógyszeres szekrénykéjébe. 
- Máris nekilátok a papírmunkának - állt fel Tripp. - Megjegyzem, pocsék a kávétok. 
 
- Ms. Steinwitz? - mosolygott Wolfe a dühösen ajtót nyitó lányra. - A környéken jártam, és arra 

gondoltam, ezúttal talán mégis használhatnám a fürdıszobáját. 
- Mi ez, valami vicc? 
- Ahogy vesszük - mondta Wolfe, és átadta a házkutatási parancsot. - A maga helyében elolvas-

nám a poént. 
Steinwitz félreállt az ajtóból, mire Wolfe besietett a lakásba. 
- Ms. Steinwitz, meg kell kémem, hogy várjon idekinn - szólt Tripp. 
- Maga... maga... - hebegte a lány elvörösödve, ám Wolfe ekkor már a fürdıszobában volt. 
Nagyon gyorsan megtalálta, amit keresett. 
- Megvan - mutatta fel a gyógyszeres dobozt. 
- Na és? - tiltakozott Steinwitz az ajtóból. - Receptre kaptam. 
- Sajnos velünk kell jönnie, ugyanis lenne néhány kérdésünk - mondta Tripp. 
- Ez hihetetlen - méltatlankodott a lány. 
- Én inkább ízléstelennek mondanám - jegyezte meg Wolfe. 
Míg a járırök beszállították Monica Steinwitzet a bőnügyi laborba, Wolfe és Tripp a három ház-

tömbnyire található üzlethelyiség utcai frontjához ballagott. Az üzlet egy parkoló meg egy italbolt kö-
zött állt, és az ajtó felett árválkodó kopottas cégérbıl ítélve egykor zálogházként mőködött. A koszos 
kirakatüveget belülrıl megsárgult újságpapírral takarták el, az ablakpárkány döglött legyektıl és moly-
lepkéktıl feketéllett. 

- Elhagyatottnak tőnik - vélte Tripp. 
- Szerintem valaki járt itt - mutatott Wolfe a kirakat egyik sarkába, ahol az újságpapírok kissé fe-

hérebbek voltak. - A dátum szerint két héttel ezelıttiek, míg a többiek háromévesek, vagy még annál 
is régebbiek. 

- Valószínőleg leestek. 
- És valaki újat tett helyettük. Valaki, aki nem akarta, hogy a kíváncsi tekintetek kifürkésszék, mi-

ben mesterkedik. 
- Jól van - mondta Tripp. - Akkor ideje körülnézni, mi rejtızik odabenn. - Bedörömbölt az ajtón: 
- Miami-Dade Rendırség! Kinyitni! - kiáltotta. Semmi válasz. 
Tripp elıhúzta a fegyverét, Wolfe követte a példáját. 
- Azt hiszem, hangosabban kellene kopogni mondta Tripp, azzal hátralépett és egy nagy lendület-

tel berúgta az ajtót. 
Óvatosan beléptek. Tripp kiáltása árván visszhangzott az üres, poros helyiségben. Gyorsan kö-

rülnéztek a raktárban, majd a fürdıszobában, melyben valaki kitépte a csöveket. Tripp eltette a fegy-
verét. 

- Senki sincs itthon. 
- Igen, de valaki nem sokkal ezelıtt járt itt - jegyezte meg Wolfe. - A padló felsöpörve, felmosva. 

A helyiségben mindössze egy másfél méter hosszú faasztal állt. Wolfe odament, majd benézett alája. 
Konnektor és telefon dugaszaljzat. Itt lehetett a számítógép. 

- Az ingatlan bejelentett tulajdonosa Hongkongban él - mondta Tripp. - Nem tudtam elérni, de fo-
gadok, hogy sejtelme sincs errıl az egészrıl. A hátsó ajtó zárját megpiszkálták, ugyanúgy, ahogyan 
Kingsley Patrick ajtaját. 

- Nos, itt megvolt az áram meg az internet-hozzáférés. Megnézem, mit találok a másik végén. 



Wolfe áthajolt az asztalon, és közelebbrıl is szemügyre vette. - Néhány szem fehér por. 
- Kokain? 
Wolfe komoly arccal bólintott. 
- Azt hiszem. És a szemcsék nagyságából és jellegzetes formájából ítélve nyilvánvaló, hogy hat-

van és kilencven centiméter magas kokacserjékbıl készítették, amelyeket egy hegy déli... nem, in-
kább délnyugati oldalán termesztettek. 

- Komolyan? Te ezt is képes vagy megállapítani? 
- Ne szórakozz, Frank - sóhajtott fel Wolfe. - Hogyan tudnám megállapítani mindezt néhány 

szemcsébıl? Azt hiszed, mikroszkopikus látásom van? 
- Néha bizony az a benyomásom - mondta a nyomozó fejcsóválva. - Néha olyan magyarázatokat 

kapok tıletek, helyszínelıktıl, mintha valamelyik enciklopédiából olvasnátok. 
- Ne aggódj, most sem maradsz magyarázat nélkül, de elıbb be kell vinnem ezt a mintát a labor-

ba. 
 
- Jól van - mondta Horatio. - Hogyan akarják csinálni? 
Sackheim egy pazar kárpitozású széken ült. Az FBI-ügynökök Khasib Pathan otthonában állítot-

ták fel ideiglenes fıhadiszállásukat, hogy kéznél legyenek, ha jelentkeznek az emberrablók. Horatio 
gyanította, hogy a döntésükben a csodás környezet és a finom kávé meg a sütemények is közreját-
szottak. 

- Várjuk, hogy jelentkezzenek. Magát felszereljük egy GPS transzporderrel és egy fejhallgatóval, 
hogy állandó kapcsolatban lehessünk. A többit illetıen követjük az utasításaikat. Mr. Pathan vissza 
akarja kapni a fiát, és bármilyen összegő váltságdíjat hajlandó kifizetni. 

- És mi lesz, ha az emberrablók nem kérnek pénzt? 
- Akkor alkalmazkodunk a helyzethez. 
Ez az FBI szóhasználatában azt jelenti: nem tudjuk, de ezt sose fogjuk beismerni. Horatio böl-

csen hallgatott; tudta, hogy ha az emberrablók egy teljesíthetetlen követeléssel, például egy politikai 
fogoly szabadon bocsátásával állnak elı, akkor bizony kényes helyzetbe kerülnek. Azt is figyelembe 
kell venniük, hogy Abdus Pathan már halott, és az elrablói csak játszadoznak velük. 

- Ha elvállalom, folyamatos tájékoztatást kérek jelentette ki Horatio. - Nem szeretnék meglepeté-
seket odakinn. 

- Természetesen - mosolygott Sackheim fanyarul. - Nem szoktuk cserben hagyni az embereinket. 
Ekkor megszólalt Khasib vezetékes telefonja, ugyanaz, amelyen korábban is jelentkeztek az em-

berrablók. 
- Igen - szólt bele Horatio a készülékbe. 
Aztán az FBI embereivel együtt figyelmesen hallgatta az utasításokat, majd letette a telefont és 

Sackheimra pillantott. 
- Elkezdıdött - mondta. 
 



13. 
AZ EMBERRABLÓ SZAVAI EGY HANGTORZÍTÓ berendezésen keresztül jutottak el Horatióhoz, 

és az utasításban mindössze egy honlapcím szerepelt. Mielıtt még letette a telefont, Sackheim egy-
sége már le is hívta az oldalt. 

- Egy geocaching oldalról van szó - nézett fel a laptop mellıl a határozott fellépéső fiatalember. 
Horatio számára nem volt ismeretlen a geocaching elnevezéső világmérető játék. Ezt GPS 

(Global Positioning System, mőholdas helyzetmeghatározó)-felhasználók játsszák, a lényege, hogy 
egy GPS-felhasználó elrejt valamilyen "kincsesládát", azaz cache-t, majd nyilvánosságra hozza a 
pontos koordinátát, hogy a többi GPS-szel rendelkezı "kincsvadász" megtalálhassa. A ládában egy 
kisebb pénzösszegtıl kezdve értéktelen csecsebecséig bármi lehet, melyeket el kell juttatni egy másik 
ládába. 

- Keresse a Caine címszó alatt - nézett Horatio a fiatalemberre, aki habozva a fınökére pillantott. 
- Tegye, amit mond, Caldwell - mondta Sackheim. 
- Igenis. Már meg is van. Most került fel egy új cache Caine címszó alatt. Úgy látom, Miami belvá-

rosában van elrejtve. 
- Akkor nem árt, ha sietünk, nehogy valamelyik lelkes kincsvadász megelızzön bennünket - java-

solta Horatio. 
Nyílt az ajtó, és belépett Delko. Sackheim rosszalló tekintettel, Horatio azonban széles mosollyal 

fogadta. 
- Remek, még van annyi idım, hogy tájékoztassam Ericet. İ fog figyelni a terepen. 
- Azt már elintéztük... - tiltakozott Sackheim. 
- Ebben egy percig sem kételkedtem - vágott a szavába Horatio. - Én azonban igényt tartanék 

Mr. Delko munkájára. Benne vagy, Eric? 
- Tudod, hogy csapatmunkás vagyok, H - nézett Delko szenvtelenül az ügynökre. 
- Felılem jöhet - jelentette ki Sackheim. 
 
Wolfe-ot nem érte váratlanul, hogy Monica Steinwitz ragaszkodott a jogi képviselıje jelenlétéhez. 

Amikor Wolfe látta, hogy Tripp hasztalanul próbálja túlkiabálni a zömök, mogorva, fekete ügyvédnıt és 
védencét, udvariasan közbeszólt: 

- Elnézést kérek, még nem ismerjük egymást. Ryan Wolfe helyszínelı vagyok. 
- Scapello - mondta az ügyvédnı hővösen. - És tudni akarom, miért tartják itt a védencemet. 
- Olyan gyógyszert találtunk a védence birtokában, amellyel megöltek valakit - felelte Tripp. - 

Scapello végigmérte a nyomozót. 
- Akkor miért nem vádolták meg emberöléssel? 
- Mert elıtte megadjuk neki a lehetıséget, hogy elmagyarázza, mi is történt valójában - vetette 

közbe Wolfe. 
- Mit magyarázzak el? - csattant fel Monica Steinwitz. - Mondtam már, hogy az orvos írta fel ne-

kem azt a gyógyszert. 
- Attól még megmérgezhetett vele valakit - mondta Tripp. 
- Ezt mondja maga. 
- Nézze, a számítógépén megtaláltuk egy bizonyos Amelia Claus e-mailjeit, melyek alátámasztják 

az ön szavait - mondta Wolfe. - Csakhogy ön is elküldhette ezeket a leveleket. Most pedig szükségünk 
lenne a DNS-mintájára, mivel az a személy, aki beadta az áldozatnak a phenelzine-t, elıtte szeretke-
zett is vele. 

- Ennyi az egész? - kérdezte Steinwitz. - Semmi gond. 
Wolfe felállt, és kicsomagolta a mintavételhez szükséges pálcikát. 
- Most mondja szépen, hogy "á". 
 
Az 1925-ben épült Szabadság-tornyot Miami belvárosának jelképeként tartják számon. Közel há-

rom évtizedig ebben a Miami-öbölre nézı tizenhat emeletes épületben mőködött a Miami News & 
Metropolis címő újság szerkesztısége, ám miután 1952-ben máshová tették át a székhelyüket, az 
épület 1962-ig üresen állt, és végül közigazgatási központot hoztak létre benne, ahol a Castro elıl 
menekülı több ezer kubai menekült ügyeit intézték. Így váltak a toronyból sugárzó fények a szabad-
ság jelképévé. 

A hetvenes években azonban a kormány is távozott az épületbıl, mely a következı évtizedek so-
rán több alkalommal is gazdát cserélt, ám a régi fényét már nem sikerült visszanyernie, sıt egy idıben 
hajléktalanok, kábítószeresek és bőnözık húzták meg benne magukat. 1987-ben egy tengerentúli 
befektetı rendbe hozta a tornyot, ám mivel nem hozott sok hasznot, gyorsan túladott rajta. Amikor 
1997-ben felmérték az állapotát, kiderült, hogy az acél támfalak a miami sós levegı miatt teljesen 
berozsdásodtak. Ekkor egy teljes körő felújítás vette kezdetét azzal a céllal, hogy a toronyban létre-



hozzanak egy kubai-amerikai múzeumot, ám a floridai projektek többségéhez hasonlóan ez is megfe-
neklett. Az épület nyolc évvel késıbb újfent gazdát cserélt, és az új tulajdonosok egy hatvankét eme-
letes felhıkarcolót terveztek a helyére. Az épület egy részét lerombolták, ám a tornyot meghagyták, és 
késıbb a Miami-Dade Fıiskolának adományozták. 

Horatio a torony elé kanyarodott a Hummerjával, a biztonsági ırtıl engedélyt kért, hogy beme-
hessen a toronyba. Léptei hangosan kopogtak a betonpadlón, ahogy kezében a GPS-szel végigment 
a hatalmas fehér oszlopok között. 

A GPS az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által elsısorban katonai célokra ki-
fejlesztett mőholdas helyzetmeghatározó rendszer, mely a Föld bármely pontján, a nap huszonnégy 
órájában mőködik. A rendszer segítségével háromdimenziós helyzetmeghatározást, idı- és sebes-
ségmérést végezhetünk földön, vízen és levegıben egyaránt. Pontossága jellemzıen méteres nagy-
ságrendő, ám differenciális mérési módszerekkel akár milliméteres pontosságot is el lehet érni, valós 
idıben is. A helyzetmeghatározás huszonnégy darab, tizenkét órás keringési idejő mőhold, öt darab 
földi monitorállomás, négy feltöltı és egy központi vezérlı segítségével történik, melyhez még egy 
GPS vevıberendezésre is szükség van. A mőholdak mindegyikén egymással szinkronizált atomórák, 
stabilizációs és navigációs egységek, valamint a földi és mőholdközi kommunikációért felelıs beren-
dezések találhatók. A holdak pozícióiért földi kiszolgálóállomások felelnek, melyek feladata a pálya-
módosulások által okozott torzulások továbbítása a mőholdak irányába. A rendszer alapja gyakorlati-
lag egy "idımérésbıl" kiszámított távolságmérés. 

A biztonság kedvéért Horatio még egy WAAS (Wide Area Augmentation System)-rendszerrel is 
felszerelkezett. A rendszer lényege, hogy földi figyelıállomások segítségével a földhöz képest statikus 
pályán keringı mőholdak révén jutnak el a GPS-vevıkhöz azok a korrekciós jelek, melyekkel csök-
kenthetıek a GPS-rendszer torzításai, így a pozíció meghatározása is pontosítható. 

A szerkezet ebben a pillanatban jelzett a hadnagynak, hogy pontosan a keresett tárgyon állt. Kö-
rülnézett, de semmit se látott. 

Aztán felpillantott. 
A feje felett ott lógott egy apró, élénkpiros mőanyag dinoszaurusz. 
- Nagyon ravasz - dünnyögte Horatio. 
- Lát valamit, Caine? - hallotta ekkor Sackheimot a fülhallgatóján keresztül. 
- Igen, Sackheim ügynök. Egy horgászzsinórra függesztett kis tárgyat, körülbelül három és fél 

méter magasan. Megpróbálom leszedni. 
- Milyen tárgyról van szó? 
- Egy mőanyag dinoszauruszról... van valami a nyakában, és úgy látom, egy fémtárgy is bele van 

illesztve. Egy pillanat türelmet. 
A közelben nem látott létrát, ám az egyik fal mellett talált egy két és fél méter hosszú fadarabot. A 

zsebében lévı bicska segítségével meghajlította a fából kiálló rozsdás szöget, így a bottal felnyúlt a 
dinoszauruszért. 

Egy pillanatig habozott, mielıtt leszedte volna, ugyanis a tőzszerészeknél szerzett tapasztalatai 
óvatosságra intették. A zsinórt azonban csupán egy átlátszó ragasztószalaggal rögzítették a mennye-
zethez, mely érintetlennek tőnt. Horatio visszafojtotta a lélegzetét, és meghúzta a zsinórt. 

A dinoszaurusz a földre pottyant. 
Horatio lehajolt és felvette. 
- Minden rendben, megvan. A fémdarabka egy USB-csatlakozónak tőnik, a nyakára tekert tárgy 

valamilyen pénzérme lehet. 
- USB-csatlakozót mondott? Egy pillanat. A társa azt mondja, flash drive-ról van szó. Ez a leg-

újabb hóbort, hogy mőanyag cuccokba ágyazzák ıket. 
- Köszönje meg Mr. Delkónak a nevemben - vigyorodott el Horatio. - Máris megnézem, mi van 

rajta. 
Horatio GPS-e valójában egy átalakított PDA volt, mely bluetooth technikával kapcsolódott a há-

lózathoz; emellett USB-portokkal is rendelkezett, így az egyik segítségével rákapcsolódott a dinoszau-
ruszra. 

A flash drive-on egy digitális videófájlt talált. Megnyitotta. 
A képernyırıl Abdus Sattar Pathan arca tekintett rá. Nyakán széles, vérfoltos kötést látott, inge 

szakadt és véres volt. Keze hátrakötve, arca kimerültnek és rémültnek tőnt. Mögötte csupán egy feke-
te függöny volt látható. 

- Caine hadnagy - mondta Abdus. - Továbbítom önnek a fogva tartóim utasítását, és kérem, szó-
ról szóra kövesse ıket. Csak és kizárólag ön mehet el a megadott helyszínekre. Amennyiben eltérne 
az utasításoktól, a túsz fog fizetni érte. 

Horatio alaposan megnézte a férfi szemét. A testtartásából látszott, hogy felolvassa a szöveget. 
Talán egy számítógép képernyıjérıl? 



- Most arra gondol, miért hoztuk el ide - folytatta Abdus. - A válasz egyszerő: szeretnénk, ha ön is 
látná, amit mi. Nézzen csak körül, Caine hadnagy. Itt mindent megtalál, ami jellemzı erre a városra. A 
korrupció áldozatául esett ígéretet és reményt. A ragyogó felszín alatt csupa üresség. - Abdus mono-
ton hangja hátborzongatóan csengett. - Az ember felnéz erre a toronyra, az új élet és otthon ígéretére, 
másoknak pedig eszükbe jutnak azok a napok, amiket itt, ezen a helyen töltöttek, leírhatatlan szenny-
ben; nézték, ahogy a többiek napról napra a kábítószer mocskába süllyedtek. - Erre gondoljon, Mr. 
Caine. Jusson eszébe, mit jelent, mert fontos. 

- A dinoszaurusz nyakában lévı korong egy geocaching érme. A külsı részére egy kódot nyom-
tattunk. A további utasításokért írja be a kódot a geocaching honlapra. 

A képernyı elsötétült. 
 
- Megvannak az eredmények - mondta a labortechnikus. 
- Ó, de jó - ragyogott fel Wolfe szeme. - Te Frankel vagy, ugye? 
A férfi láthatóan zavarban volt. Nagy, nedves szemével idegesen a mellére tőzött L. FRANKEL 

feliratú névtáblára pillantott. 
- Ó, már azt hittem, véletlenül valaki más köpenyét vettem fel - hebegte. 
- Á, nem hiszem. Az eredmények? 
- Ó, persze, az eredmények. - Frankel úgy nyomta az irattartót Wolfe kezébe, mintha attól félne, 

felrobban a kezében. Wolfe csodálkozva elvette tıle. 
Kinyitotta és átfutotta az elsı oldalt. - Hm. 
- Érdekes minta - jegyezte meg Frankel - Nem sok ritka földelemet látok benne. Az ittrium-oxidot 

az európium-foszforok elıállításához szokták használni; ezek szükségesek a tévéképernyın látható 
piros színhez. Atomszáma a harminckilences, egy svéd kisváros után kapta a nevét, a felfedezıje 
pedig... 

- Azt magam is tudom... 
- Hát persze, bocsáss meg. Na, szia - mondta Frankel, és elviharzott. 
- És még rólam mondják, hogy furcsa vagyok... dörmögte Wolfe. 
- Rájöttél már, hogy mi az a fehér por? - kérdezte Tripp. Wolfe felpillantott az asztalán lévı papír-

ról. 
- Szia, Frank. Szerencséd van, mert épp most kaptam meg a gázkromatográfiai és 

tömegspektrométeres vizsgálat eredményeit. Hogyan is fogalmazzak... elemiek. 
- Talán neked, Sherlock. Én még mindig sötétben tapogatózom. 
- Elnézést, úgy értettem, hogy a por egy vegyi elem, vagyis annak egy alkotórésze. Pontosabban 

ittrium-oxid. 
- Ettıl se lettem okosabb - tette karba a kezét a nyomozó. 
- Ritka ásványokban, valamint olyan anyagokban található, melyek nem a Földrıl származnak. 
- Hogyan? 
- Az Apolló legénysége hozott néhány mintát a Holdról; ezeknek rendkívül magas volt az ittrium-

tartalmuk. 
- Remek - sóhajtott fel Tripp. - Azt akarod mondani, hogy a gyilkos egy földönkívüli Mikuláslány? 
- Nem egészen. Kereskedelmi célokra monacithomokból és bastanite-ból is ki lehet vonni, nem 

kell felmenni értük a Holdra. Mellesleg igen sok gyártási folyamatban használatosak. 
- Ejha. Már meg se merem kérdezni, hogy van-e valamilyen kapcsolat a kövek és a Mikulások 

között. 
- Egyelıre ne is kérdezd... de ez, meg az akkumulátorsav valamilyen ipari eljárásra enged követ-

keztetni. 
- Ez egyre jobb. A végén még a Mikulás titkos játékgyárába is belebotlunk. 
- Kissé idegesnek látszol, Frank. 
Tripp kimerülten végigsimított a fején. 
- Ne haragudj, kölyök. Utálom, ha kinevetnek, és most mindenki rajtam meg az ügyön szórakozik. 
- Ismerıs helyzet, de egy dologban igazad van. 
- Mégis miben? - kapta fel a fejét Tripp. 
- A helyszínelık sokszor úgy beszélnek, mintha valamelyik lexikonból olvasnák. 
- Most aztán megnyugtattál - mosolyodott el a nyomozó. 
 
- Ez valami vicc - nézett Horatio döbbenten a PDA-ja képernyıjére. 
- Remélem, hoztál magaddal jó hosszú gumicsizmát - szólalt meg a fülében egy ismerıs hang. 
- Eric? 
- Igen. Meggyıztem ıket, hogy vegyenek be a csapatba. Sackheim és az emberei rajta vannak 

az adatokon, hogy kiderítsék a következı helyszínt. Keresik a geocatching oldal postacímét, legalább 



három van belılük... még sehol sem tartanak. Az üzeneteket összevissza sétáltatták a neten, ráadá-
sul kódolva vannak. Úgy tőnik, nem tudjuk feltörni ıket. 

- Akkor nincs más választásom, követnem kell az utasításaikat - mondta Horatio, és feltette a 
napszemüvegét. - Indulok a következı helyszínre. 

- Addig mit csináljak? 
Horatio kilépett a ragyogó napsütésbe, odabiccentett a biztonsági ırnek, s a Hummerjához indult. 
- Egyelıre tartsd nyitva a füled, és szólj, ha történik valami. - Horatiónak nem állt szándékában 

vakon tapogatózni a terepen, és ebben számított Delko segítségére. 
- Meglesz, H - ígérte Delko. - Ne aggódj. 
Horatio elindult déli irányba, és az autópályán keresztül elhagyta a várost. 
- Szerinted merre tartasz? - kérdezte Delko. 
- Én három másik helyszínre tippelek, de nem ez a legnagyobb gondunk. 
- Meg sem említették a váltságdíjat. 
- Pontosan. Ami azt jelenti, hogy egyelıre fogalmuk sincs, mit akarnak, de az is lehet, hogy na-

gyon csúnya meglepetésben lesz részünk. 
- Igen, erre már én is gondoltam. Az emberrablók általában elıre terveznek, és a geocatching 

üzenetek is erre utalnak. Ám az eredeti helyszínbıl meg a váltságdíj hiányából én inkább idıhúzásra 
gyanakszom. 

- Az igazság valahol a kettı között lehet, Eric. De legalább tudjuk, hogy Pathan életben van. 
- Vagy a felvétel idején legalábbis életben volt. 
- Nem hiszem, hogy megölik, hiszen szükségük van rá. 
 
Wolfe a kezében lévı papírra meredt. 
- Ezt nem hiszem el. Valera vállat vont. 
- Most mit mondjak? Háromszor is ellenıriztem, de nem egyeznek a minták. 
- Vagyis Monica Steinwitz nem feküdt le Patrick Kingsley-vel? 
- Azt nem mondtam, de nem tudom bizonyítani, hogy megtették volna. 
- Köszönöm, Valera. Megyek, beszélek Frankkel. 
Wolfe kiment a DNS-laborból, és azon törte a fejét, vajon mihez kezdjen ezzel az információval. 

Ha nem Steinwitz, akkor az a rejtélyes Amelia Claus közösült Patrickkel. Továbbá ı küldte neki az 
emaileket is abból az elhagyatott raktárból, ahol ittrium-oxidot is használt... de vajon mire kellett az 
neki? Az ittriumot olykor a lézeralkatrészek gyártásához használják... tehát egy halálos sugarat akart 
létrehozni... 

- Kezdek úgy gondolkozni, mint Frank - csóválta meg a fejét Wolfe. 
- Szia, Ryan - állt meg elıtte vigyorogva az ısz hajú recepciósnı, és felfelé mutatott. Wolfe pon-

tosan a fagyal alatt állt. 
 
A geocaching oldal leírásából Horatio kezdte sejteni, hol találja a következı helyszínt. Igaz, a sej-

tés és a valóság két külön dolog. 
Aligátorok. Nem egy, nem egy tucat, sıt húsz, harminc vagy ötven sem. A keskeny partszaka-

szon több száz, két méter körüli aligátor heverészett egymás hegyén-hátán a tikkasztó floridai hıség-
ben, mintha mindannyian valami csúszómászó koncert kimerült közönsége lennének. Mögöttük, a 
nagy, zöldes, algáktól nyálkás viző tóban további egyedek lustálkodtak. 

- Lenyőgözı látvány, ugye? - kérdezte egy khaki rövidnadrágot és rövid ujjú inget viselı lány. In-
gén és fehér sisakján az ALIGÁTOR PARADICSOM, mellén a BETH felirat volt olvasható. 

Horatio egy ideig csak nézte a drótkerítés mögött sötétlı állatokat. 
- Az bizony - mondta végül, és elıvette a PDA-ját. 
- Floridában jelenleg több mint harminc aligátorfarm található - folytatta Beth. - Évi százharminc-

hat tonna hús és több mint tizenötezer bır a nyereség, továbbá az ehhez hasonló farmokon rengeteg 
turista is megfordul. 

A kerítésen egy nagy táblán a TILOS ETETNI AZ ÁLLATOKAT tábla mellett egy kisebb, mő-
anyag tábla állt, rajta egy korrodált pénzérmét ábrázoló fénykép. A fotó alatt az alábbi szavak voltak 
olvashatók: 

AZ ALIGÁTOROK SZINTE MINDENT MEGESZNEK, ÉS SOKAN APRÓ TÁRGYAKAT (PL. 
PÉNZÉRMÉKET) DOBÁLNAK BE A KARÁMBA. EZEK A PÉNZÉRMÉK SAJNOS FELHALMOZÓD-
NAK AZ ÁLLATOK GYOMRÁBAN, AHOL CSUPÁN RÉSZLEGESEN BOMLANAK FEL, EZÁLTAL 
VÉGZETES KIMENETELŐ CINKMÉRGEZÉST OKOZNAK. KÉREM, NE DOBJANAK PÉNZÉRMÉ-

KET EBBE A KARÁMBA! 
- A cink amúgy sem túl jó étvágygerjesztı - jegyezte meg Horatio, miután elolvasta a figyelmezte-

tı szöveget. 



- El sem tudja képzelni, mi mindent képesek behajigálni az emberek - mosolygott Beth. - Az aligá-
torok pedig minden lenyelnek, méghozzá egészben. 

- És a tárgyak egy része odabenn marad? 
- Bizony. Ha nem tudják megemészteni, egész életében ott ırzik a gyomrukban. 
Horatio a PDA-járól a krokodilokkal teli karámra pillantott. 
- Hány állat van idebenn? 
- A farmon körülbelül ezer, ebben a karámban pedig ennek egyharmada. 
- Vagyis ha igazat mondanak, több mint háromszáz helyen lehet... 
- Elnézést, hogy mondta? 
- Beth, van egy kis problémám - mondta Horatio, és felmutatta a jelvényét. - Alapos okom van fel-

tételezni, hogy egy igen fontos bizonyítékunk az egyik aligátoruk gyomrában kötött ki. 
- Egy... holttestrıl van szó? - kérdezte a lány idegesen. - Vannak biztonsági ıreink, de folyton at-

tól rettegünk, hogy egyszer valaki az aligátorok segítségével akar megszabadulni egy holttesttıl... 
- Nyugodjon meg, nem errıl van szó. Én egy sokkal kisebb tárgyat, pontosabban egy érmét kere-

sek. 
Beth kétkedı arccal nézett a hadnagyra. 
- Biztos benne, hogy nem csak a bolondját járatják magával? 
- Ebben a pillanatban csak abban vagyok biztos, hogy valaki nagyon megkeseríti az életemet. 
 
Alexx dühösen vonult be a laborba, majd megállt Calleigh mellett, aki éppen a falra tőzött fényké-

peket tanulmányozta. 
- Ms. Duquesne? Van rám egy perced? - kérdezte éles hangon. 
- Mi a baj, Alexx? - kapta fel a fejét Calleigh. 
- Mondd meg te, Calleigh. Nemrég járt nálam Solana Villanova. Nagyon el van keseredve, mert 

karácsonyra haza szeretne menni, de a volt férje holttestét is magával akarja vinni. A baj csak az, 
hogy senki sem tudja, ki az ügy elıadója. Most beszéltem Frankkel, és ı azt mondta, Ryan Wolfe 
dolgozik rajta. Mi folyik itt, Calleigh? Úgy rugdossátok Hectort ide-oda, mint egy focilabdát. 

Calleigh lehajtotta a fejét. 
- Sajnálom, Alexx. Még mindig enyém az ügy, Ryan csak szívességet tett nekem. Nem felejtkez-

tem meg Hector Villanováról. 
- Remélem is. Akkor most kiadhatom a holttestet? 
- Igen, természetesen. 
- Köszönöm - mondta Alexx, majd sarkon fordult és köszönés nélkül kiviharzott a laborból. 
Calleigh nagyon kínosan érezte magát, de egyelıre nem tudott mit mondani. Minél mélyebbre ás-

ta magát a Villanova-ügyben, annál több titokra bukkant. Sehogy sem talált magyarázatot arra, ho-
gyan maratta le a tettes az áldozat kezeit a mocsárban anélkül, hogy nyomot hagyott volna maga 
után. 

Lehet, hogy két csónakkal mentek ki? Az egyikben megcsonkították a holttestet, a másikkal pedig 
a gyilkos távozott a helyszínrıl? 

Lehetséges, de miért kellett a két csónak? 
Feltehetıen azért, hogy elszigeteljék Villanóvát, és ne maradjon nyoma a másik csónakban. En-

nek semmi értelme... és vajon a gyilkosnak miért volt fontos, hogy eltüntesse az áldozat kezeit? 
Calleigh felsóhajtott. Sajnos alig volt információja. Nem tehetett mást, vissza kellett mennie a 

bőntett helyszínére. 
 



14. 
- BETH, VANNAK FÉMDETEKTORAIK A FARMON? - kérdezte Horatio. 
- Kettı is - bólintott a lány. - Tulajdonképpen ezzel szoktuk ellenırizni, hogy lenyeltek-e valamit, 

de ezt csak akkor csináljuk, ha valamelyik állat rosszul lesz. 
Horatio megmasszírozta a tarkóját. 
- Jelenleg hányan vannak benn a farmon? 
- Hát.. azt hiszem, hatan vagy heten. 
- Jól van. Most pedig kérem, szóljon nekik, hogy azonnal vizsgáljanak meg minden egyes aligá-

tort. Lehetséges? 
- Egyenként meg kell vizsgálni ıket? Hát, ez eltart majd egy ideig. 
- Beth, egy ember élete a tét. - Horatio az övére függesztett talkie-walkie-ra mutatott. - Értesítse a 

fınökét, és azonnal lássanak munkához. Értette? 
- Igen, hogyne. - Azzal a lány lekapta a talkiewalkie-ját és beleszólt. - Fred? Helyzet van... 
Míg Beth elmagyarázta a felettesének, hogy mi történt, Horatio gondterhelt arccal figyelte az ali-

gátorokat. 
 
- Szóval a bőnügyi laborban dolgozol? - szólalt meg a határozott fellépéső, fiatal FBI-ügynök. - 

Szép, új épületet kaptatok. 
Delko hátradılt a székén, és végzett néhány fejkörzést. 
- Nem olyan rossz, de szerintem túl sok az üveg. Néha úgy érzem magam, mint egy akvárium-

ban. 
- Hát igen - nevetett fel Caldwell. - Nálunk, Quanticóban annyira sötét van, mintha egy szénbá-

nyában. 
- Sokat vagy ott? 
Caldwell felállt a székérıl, és a kávézóasztalhoz lépett. 
- Nem igazán. Most helyeztek át a miami irodába, elıtte pedig Nebraskában dolgoztam. El sem 

tudod képzelni, milyen kegyetlen harc folyik az itteni helyekért. 
- Ennek a városnak is megvannak az elınyei - vigyorgott Delko. 
- Az már biztos, bár az én fizetésemmel nem sokra megyek velük. Ráadásul semmi szabad 

idım... 
- Keményen megdolgoztatnak, mi? 
Caldwell öntött magának egy csésze kávét, majd a porceláncsészét az orrához emelte és élve-

zettel beleszagolt. 
- Ó, ez mennyei... Te is tudod, hogy van ez. Ha beüt egy nehéz ügy, nincs se éjjelünk, se nappa-

lunk. Ha meg nincs ügy, ott az a rengeteg papírmunka. 
- Csakhogy mindig van valamilyen ügy. 
- Ahogy mondod. 
Caldwell belekortyolt a kávéjába. - Istenem, de finom. Annyi pocsék kávét ittam odalenn 

Nebraskában... 
- Sok megfigyelést kell végeznetek? 
- Elég sokat. És ti? 
Delko tagadólag intett a fejével. 
- A rendır-akadémia után a búváregységnél helyezkedtem el, ott meg a halakon és a hullákon 

kívül nem sok megfigyelni valónk akadt. 
- Volt szerencsém pár vízi hullához, és mondhatom, nem irigyeltem a pasast, akinek ki kellett 

hoznia 
Delko felállt, és ı is öntött magának egy kis kávét. 
- Én most is lemegyek a mélybe, de a helyszínelıknél sokkal változatosabb a munkám. 
- Ezért jöttél át? 
- Részben ezért, de leginkább Horatio miatt. 
- Hogyhogy? 
- Még sose láttam hozzá fogható zsarut - vont vállat Delko. - Egyesek a hatalom és tisztelet miatt 

lesznek rendırök. Ismered ezt a típust. Mások ragyogó szemmel vágnak neki ennek a pályának, meg 
akarják váltani a világot, aztán pár év múlva úgy megkeserednek, mint a kávé, amit miatt folyton pa-
naszkodnak. Jaj, nehogy magadra vedd. 

- Semmi vész - vigyorodott el Caldwell. 
- Horatio azonban egyik csoportba sem tartozik. Vigyáz az embereire, és megmaradt idealistá-

nak, miközben reálisan is képes gondolkozni. Ha valaki bajba kerül, biztosan számíthat rá. 
- Hát nem azért dolgozunk, hogy egy fokkal biztonságosabb legyen a világ? 
- Ti jól megvagytok Sackheimmal? - fújogatta Delko a kávéját. 



- Tudod, hogy van ez. Betartja a szabályokat, az elsı betőtıl az utolsóig. És makacs, mint az 
öszvér. 

- Nem csoda, hogy nem jönnek ki Horatióval. Még sose láttam ennyire makacs pasast - mondta 
Delko. - Ha a fejébe vesz valamit, nincs az a hatalom, ami megállítaná. Akár egy pitbull. 

- Remek. Egy pitbull meg egy idealista, mi meg ott állunk közöttük - sóhajtott fel Caldwell. - Tégy 
meg nekem egy szívességet. Ha egymásnak esnek, azonnal lıj agyon. Ha kérhetném, ide, pontosan 
a szemem közé lıj. 

- Ahogy óhajtod - nevetett fel Delko. 
 
152 aligátort vizsgáltak meg, míg végre megtalálták, amit kerestek. 
Az állatokat elkülönítették, majd lefogták ıket és egy fémdetektorral - amilyent a repülıtéri biz-

tonságiak is használnak - egyenként megvizsgálták ıket. Jóllehet egyszerre két csapat dolgozott, így 
is hosszú és kimerítı volt a munka. Elkelt volna az erısítés, de az emberrablók határozottan megtiltot-
ták Horatiónak, hogy segítséget hívjon. 

Miután besötétedett, halogénlámpákkal biztosították a világítást. A víz felszínére hideg köd borult, 
s Horatio már-már úgy érezte, lassan jéggé fagynak a csontjai. 

- Caine hadnagy! - kiáltotta Beth. - Azt hiszem, találtunk valamit. 
- Maradj a vonalban, Eric - szólt bele Horatio a mikrofonba, majd a fıkarám melletti kisebb, zárt 

ketrechez ment, ahol átvizsgálták az aligátorokat. Mi történt? 
Beth végigsimította verejtékes homlokát. - A detektor fémet jelzett. Lehet, hogy megtaláltuk, amit 

keresett. 
- Jól van - felelte Horatio csípıre tett kézzel. - És most mi következik? 
- Egy alapos gyomormosás - mutatott Beth a fal melletti hosszú, az oldalán lyukas deszkára. - 

Lekötözzük, megbizonyosodunk róla, hogy a feje alacsonyabban van, mint a farka, a szájába nyo-
munk egy PVC-csövet, alája pedig odatesszük a vödröt. Amint ráharap a csıre, ragasztószalaggal 
rögzítjük a száját, majd egy vékonyabb, rugalmasabb csövet dugunk a bele, amit lenyomunk a torkán. 
Belepumpálunk egy kis vizet, aztán mindkét oldalon megnyomkodjuk a pocakját. Minden kijön belıle. 

- És ha nem? 
- Akkor jöhet a következı adag, de ha a harmadik próbálkozásra sem sikerül, kénytelenek le-

szünk felnyitni. Kap egy tisztességes adag medetomidin-ketamin koktélt, aztán megvárjuk, míg kiüti. 
- Mennyi ideig tart? 
- Legalább egy óra, bár ez az állat méretétıl is függ... akár négy óráig is eltarthat. 
- Reméljük, erre nem fog sor kerülni. Már az is elég, hogy egy aligátor hányadékában kell koto-

rásszak... 
A folyamat pontosan úgy zajlott le, ahogyan Beth elmondta. A második próbálkozást követıen a 

félig emésztett halmaradványok között megvillant egy rézérme. 
Horatio kesztyős kézzel belenyúlt a mőanyag vödörbe, és kihalászta. Egy fémbıl készült 

geoérme volt az, egyik oldalán egy sarló és kalapács volt látható. 
- Ez nem valami orosz szimbólum? - kérdezte Beth. 
- De igen - felelte Horatio. - Nagyon köszönöm a segítségét, Beth. Gondolom, jobb dolguk is lett 

volna. 
- Tulajdonképpen élveztük. Mindenesetre izgalmas volt, bár annak örülök, hogy nem kellett meg-

vizsgálni mind a háromszázötven állatot. 
- Szerintem ık is örülnek neki - mosolygott Horatio. - És most, ha megbocsát, elolvasom az üze-

netemet... 
 
Hello, Mr. Caine, gratulálok, amiért megtalálta az érmét. Nem hittük volna, hogy sikerül. Kíváncsi 

vagyok, vajon hány állatot kellett megölnie. 
Nem mintha számítana, magának persze nem számít. Az ön szemében az élet csak egy felhasz-

nálható forrás, semmi más. Hús, ruhanemő, rabszolgamunka, egyre megy. Biztosak vagyunk benne, 
hogy hiába gázolt a lemészárolt állatok vérében, annyi bőntudatot se érzett, mint a kedvenc éttermé-
ben, ahol megrendelte a steakjét. 

És mindezt azért, hogy megmentse egy gazdag ember fiának az életét. Vajon akkor is így csele-
kedne, ha egy pénz és kapcsolatok nélküli emberrıl lenne szó? 

Tudjuk, mit mondana, ha szemtıl szembe kérdeznénk. Hazudna. 
Voltak ma gyerekek az aligátorfarmon? Izgatottak voltak a hatalmas, rémisztı dögök láttán? Nem 

világosította fel ıket, hogy hamarosan úgyis megölik ezeket az élılényeket? 
Nem bizony. Hazudott nekik, kedvesen megsimogatta a fejüket, hagyta, hogy azt higgyék, állat-

kertben vannak. Ez az álságok és hazugságok országa, ahol a legnagyobb hazugokból lesznek a 
vezetık. És mi történik azokkal, akik nem hazudnak? Mi lesz velük, Mr. Caine? 



Tegye fel magának ezt a kérdést. Keresse az igazságot. 
Most azonban nem erre kíváncsi. A kirakós következı darabkáját, a szonett következı sorát sze-

retné megszerezni. Milyen szomorú ember ön, Mr. Caine, egyszerre csak egy kis részét láthatja meg 
az igazságnak, a valóság néhány apró töredékét, és azt hiszi, ebbıl majd megérti a lényeget. Téved. 

Mi tudjuk az igazságot, és mielıtt véget ér ez az egész, ön is megfogja érteni. 
Eddig láthatta a be nem tartott ígéretet, és megmutattuk magának a hazugság mögött rejtızı 

igazságot. Most pedig meg kell keresnie a bőn mögött rejtızı ártatlanságot, meg kell találnia egy má-
sik birodalom érméjét. Ha sikerül, végre azt is megérti majd, hogy mit akarunk. 

 
Ezután egy sor koordináta következett. 
- Megvan, Eric? - kérdezte Horatio. Az üzenetet az érmén látható kóddal nyitotta meg, és a PDA-

járól olvasta el; biztos volt benne, hogy Khasib Pathan palotájában az FBI is ugyanezt teszi. 
- Igen - felelte Delko. - A koordináták South Beachen vannak, a Collinson. Pontosabban az 

Afterpartylife nevő klub kellıs közepén. Elit körökben nagyon népszerő az a hely, a vendéglistán olyan 
nevek szerepelnek, hogy még az elnöknek is becsületére válna. 

- Engem biztosan beengednek - mondta Horatio. - Egy aligátorokkal eltöltött nap után jó lesz is-
mét szép emberek társaságában tölteni az estét. 

- Jól vagy, H? Kissé fáradt a hangod. 
- Semmi bajom, Eric. Figyelj, deríts ki nekem valamit, amíg odaérek. 
- Mirıl van szó? 
- Nézz utána, hogy Abdus Pathan Sathar fellépett-e valaha a Szabadság-toronyban, az aligátor-

farmon vagy azon a helyen, ahová most megyek. 
- Rajta vagyok. 
- És pedig belevetem magam az éjszakába. 
 
Az Afterpartylife még miami mértékkel is rendkívül extravagáns volt. 
A vendégek szórakozását három emeleten biztosították; a középsı szinten egy fehér homokkal 

körbeszórt, UV-fényekkel megvilágított medence állt, melynek vize kéken ragyogott. A medence falai 
átlátszóak voltak, így innen le lehetett látni az alsó szintre is. A mennyezetrıl kristályszerő sztalaktitok 
lógtak alá, a vörös plüsskanapék lágyan fénylettek. 

A legfelsı szinten egy üvegpadlós, vagy valamilyen átlátszó anyagból készült táncparkett állt, így 
a medencébıl ıket is látni lehetett. A füstgenerátorokból fehér ködgomolyag pöfögött, így az emberek 
egyfajta felhıben érezhették magukat. A mennyeinek szánt dekoráció között angyalnak öltözött pincé-
rek sürgölıdtek, akiknek fejére élénk színő, kitömött papagájokat drótoztak. 

Az emberünknek kiváló érzéke van a metaforákhoz, gondolta Horatio. Ekkor már a legfelsı szin-
ten állt, és a medencében játszadozó embereket bámulta. A trópusi szigethez hasonló bárpultot kö-
zépre állították be, a pincérek fürdıruhában voltak. 

Horatio megfigyelte a bárt és a vendégeket. Ártatlanság a bőn mögött. De a legfelsı szint a 
mennyet, a legalsó pedig nyilvánvalóan a poklot jelképezi, tehát az ártatlanság a bőn fölé, nem pedig 
alája kerül. 

Ez a hely természetesen önmagában is a bőn melegágya lehet, különösen az emberrabló sze-
mében. Tehát akkor mi lehet a Hadész alatt? 

A görög mitológiában Hadész a holtak lakhelye volt. Miután Zeusz megszabadult a titánoktól, a 
Hadész alatt található Tartaroszba, az alvilág legsötétebb mélységébe záratta ıket, és az Olümposz 
urává koronáztatta magát. A hely a szörnyek és a Zeusz hatalmát veszélyeztetı számőzött istenek 
lakhelyévé vált, ahol borzalmas büntetés várt rájuk. 

Tantalosz király, aki ételt és ambróziát csent az istenek asztaláról, melyet aztán halandó barátai-
val együtt fogyasztott el, a Tartaroszban örökös éhínségre és szomjúságra ítéltetett. Nyakig állt a hős 
vízben, feje felett pompás gyümölcsöktıl roskadoztak az ágak, ám amikor inni próbált, a habok szétfu-
tottak elıle, ha pedig enni akart, az ágak elérhetetlenül magasba emelkedtek. 

Horatio az alatta csillogó medencét nézte, közben vetett egy pillantást a közelében elhelyezett, 
friss gyümölcsökkel megrakott márvány állványra. A parketten lelkes fiatalok táncoltak. Több értelem-
ben is bıségszaru ez a hely... Jól van. De vajon ki az, aki ártatlanul van a Tartaroszban, és milyen 
büntetéssel sújtották? 

 
Egy fiatal, napbarnított, izmos, virágmintás rövidnadrágot viselı fiú Horatio elıtt haladva vizet 

szórt a padlóra. Connor Kincaid lekísérte a hadnagyot a legmélyebb szintre, ahol szők, vörös ruhába 
bújtatott, ördögszarvat viselı lányok italt szolgáltak fel a kanapékon heverészı vendégeknek. A rejtett 
hangfalakból lágy zene duruzsolt. 

- Mintha a pokol bugyrában lennénk, mégis itt találnak egy kis enyhülést - magyarázta Connor. 



Menet közben felkapott egy fehér törölközıt, és gyorsan megszárítkozott. 
- A medence vizét felhevítik, és a légkondit is leveszik. Izzadunk, mint a lovak, ezáltal fogyunk is. 

És a szigeten egyfolytában izzadunk. A vendégek hatalmas vízágyukkal játszadoznak... ık legalább 
jól szórakoznak. 

- A kereszttőzben rekedt személyzet már nem annyira - tette hozzá Horatio. 
- Én inkább keresztvizet mondanék. És mivel a vendégek fürdıruhában vannak, nyilván kész-

pénzt se hoznak magukkal, ezért a bejáratnál mindenki kap egy-egy mőanyag kártyát, és azzal fizet-
nek a szigeten. A jattot persze el is felejthetjük. 

- Tehát a szigeten sehol sem található a hagyományos borravalós üveg, amibe belekerülhetnek a 
pénzérmék. 

Connor megtörölgette a nyakát. 
- Á, dehogy. Pénzt csak a mőszak végén látok, amikor a többi szinten dolgozó pincérek nekem is 

juttatnak valamit a zsetonból. İk is tisztában vannak vele, milyen keményen melózunk a medencénél. 
- Ne haragudjon, hogy megkérdezem, de önöknek szabad barátkozniuk a vendégekkel? 
- Szó se lehet róla - forgatta Connor a szemeit. - Az egyik szórakozóhelyet beperelték, amiért a 

pultos fel akart szedni egy diáklányt; azóta mindenhol szigorúan tilos a haverkodás a vendégekkel. Az 
egyik pincérnıt, aki egy fokkal barátságosabb volt, úgy kirúgták, hogy a lába se érte a földet. 

Szóval nem haverkodunk az istenekkel, gondolta magában Horatio. Gyötörni lehet ıket, de ennél 
közelebb nem merészkedünk. Menny és pokol között vergıdnek, bőntelen... Egy ártatlan... 

Horatio elköszönt Connortól, aztán tovább töprengett a rejtélyen. Itt van a megoldás, csak éppen 
nem látom. 

- Hogy haladsz, H? - kérdezte Delko. Akár egy görög kórus. 
- Egyelıre sehogy. És te? 
- A Szabadság-toronynál semmit se találtam, de kiderült, hogy a Káprázatos Batin fél évvel ez-

elıtt fellépett az Aligátor Paradicsomban. Az Afterpartylife-ról megtudtam, hogy a hely egy offshore 
konzorcium tulajdonában van, de sajnos elvesztettem a nyomokat. 

- Mi történt, Eric? 
Delko nem válaszolt azonnal. 
- Nem tudom, H - mondta végül. - Lehet, hogy puszta véletlen, de az adatbázisok, melyekhez ál-

talában pillanatok alatt hozzáférek, most teljesen lefagytak. Folyton holtvágányra kerülök. Érted? 
- Értem, Eric. - Az FBI-csatornán Delko nem mondhatta ki konkrétan, hogy pontosan mire gya-

nakszik, ám Horatio így is értette. Valaki a hatalom csúcsán nem akarta, hogy szaglásszanak. 
Horatio a PDA-ja segítségével megkereste az egyik mitológiai adatbázist. Sok gonosztevı, töb-

bek között egy bizonyos Ikszion is a Tartaroszban találta magát. Amikor rákeresett az illetı bőnére és 
büntetésére, mosolyogva megcsóválta a fejét és felállt. 

Visszatért a középsı szintre, és megállt a medencét körülvevı, két méter széles homoksáv mel-
lett. Aztán a medence széléhez lépett, féltérdre ereszkedett és belekotort a homokba. 

- Eric, azt hiszem, tudom, hova rejtették a következı érmét. 
- Hova? - szólalt meg Sackheim. 
- A mőhomokba temették - mondta Horatio, és elmagyarázta, hol tartózkodik. 
- Máris odaviszünk egy másik fémdetektort, hogy végigsöpörje vele a terepet - ajánlotta az ügy-

nök. Egy óra alatt végez vele. 
- Az elkövetı eddig se könnyítette meg a dolgunkat. Az elızı üzenet "egy másik királyság érmé-

jérıl" beszélt. Ha fából vagy mőanyagból készült az a tárgy, akkor minden négyzetcentimétert át kell 
néznünk. 

- Akkor tegye azt - mondta Sackheim. - Még ha az egész éjszakája is rámegy. 
- Az emberünk is pontosan ezt akarja. Szándékosan rabolja az idınket. 
- Vajon mi célból? 
- Még nem tudom, de azt hiszem, nagyon okosnak képzeli magát. Az elsı két helyre a szimboli-

kus jelentıségük miatt, erre pedig a halál utáni élet mitológiai változata, nevezetesen a Tartarosz miatt 
esett a választása. 

- Akkor már csak azt kellene megfejteni, hogy mit akar üzenni ezekkel a helyszínekkel. Lehetsé-
ges, hogy Pathan már halott? 

- Nem hiszem. Úgy tudom, hogy a Tartaroszban egy Ikszion nevő gyilkost is bebörtönöztek; ı volt 
az elsı görög, aki megölte az egyik rokonát. Egy tüzes zsarátnokkal teli verembe vettette az apósát. 

- És? 
- Ikszion Káin görög változataként ismert. Elmondjam, milyen büntetéssel sújtották? 
- Türelmetlenül várom. 
- Az alvilágban egy szüntelenül forgó tüzes kerékre kötözték... 
- Látom, nagyon tájékozott a témában, hadnagy - mondta Sackheim. - Az embereim most nézik 



át a kubai menekültek adatait, a Szabadság-toronnyal kapcsolatos letartóztatásokat, valamint az ali-
gátorokkal összefüggésbe hozható bőncselekményeket. Emellett az érmén egy kommunista jelkép is 
látható, ami egy teljesen új vonatkozást is adhat az ügynek. Egy kis szerencsével kapcsolatba hozhat-
juk az emberrablókat valamelyik tényezıvel... 

- Nem hinném - vágott Horatio az ügynök szavába. - A politikai jellegő bőnözésben sosem ta-
pasztalható ez a finom árnyaltság meg a türelem. Még azt sem tudjuk, kikkel állunk szemben, a céljai-
kat sem ismerjük. Nekünk kell kitalálni, mit akarnak, és mi pontosan ezt is tesszük. 

- Nézze, hadnagy, az FBI nem találgat, legfeljebb következtet. 
- A hibás adatokból történı következtetéssel csak az idejét pocsékolja - jegyezte meg Horatio tü-

relmesen. - Pillanatnyilag kénytelenek vagyunk az emberrablók információira hagyatkozni. 
- Talán nincs ínyére a dolog? Maga akarta, hogy bevegyük a nyomozásba, most megkapta, de 

ne feledje, hogy nekem tartozik számadással. Minden információról tudni akarok, és én vagyok az, aki 
az adatok alapján meghozza a döntést. Világos? 

- Mint a nap. 
Horatio kihúzta a fülébıl az apró hangszórót, és dühösen a medencébe hajította. 
 
Késıbb nagyon megbánta, hogy ilyen elhamarkodottan cselekedett. 
Kiviharzott a klubból. Nem tudta, hol találja meg a választ, de abban biztos volt, hogy nem a több 

tonnányi homokban kell keresnie. 
Sackheim természetesen azonnal értesült Horatio távozásáról, és egy vörös parókás ügynökét 

küldte be a helyére. A fémdetektorral felszerelkezett Hargood parancsba kapta, hogy végezze el a 
munkát, amit Horatio elızıleg feleslegesnek ítélt. 

A fémdetektor egy erıs elektromágneses mezıt gerjeszt, és az áram áthalad a közelében talál-
ható fémtárgyakon. Ezeket a mezıket sajnos más szerkezetek is érzékelik, mint például a medence 
szélén, a mőhomok alá temetett robbanószerkezet elektromos gyújtószerkezete is. 

Hargood azonnal életét vesztette. A klub hét vendégét is eltalálták a repeszdarabok, közülük ket-
ten súlyos sérüléseket szenvedtek; három másik vendéget pedig a pánikba esett tömeg taposott halál-
ra. 

Kevesebb mint egy órával késıbb Horatio ismét az Afterpartylife bejárata elıtt állt. A környéket 
ellepték a vörösen villogó mentıautók, a szirénák vijjogása átkozódó kórusként hatott. 

- Nem a te hibád, H - hallotta meg maga mögött Delko hangját. 
Horatio mozdulatlan maradt. 
- Valóban? Azt a bombát nekem szánták, és csak azért úsztam meg, mert megsértıdtem és eljöt-

tem onnan. 
- Te is tudod, hogy helyesen cselekedtél. 
- Ebben a pillanatban csak azt tudom, hogy négy ember meghalt, heten pedig a kórházban fek-

szenek. 
Ekkor Horatio megfordult, és egyenesen Delko szemébe nézett. - Ez tény, akárcsak az, hogy ki-

nyírom azt a gazembert, aki ezt tette velük... 
 



15. 
WOLFE ÚGY DÖNTÖTT, KIHAGYJA A KARÁCSONYT. Nem kér többé az ajándékokból, a kará-

csonyi énekekbıl, a Mikulást pedig a jövıben messze elkerüli. Majd keres magának egy lakályos kis 
barlangot, ahová november végén kényelmesen elvackolja magát, és január elsı hetéig ki sem dugja 
onnan az orrát. Ezt a tervét Calleigh-vel is megosztotta, aki csupán egy kurta "aha"-val reagált rá. 

- Ne ráncold a homlokod, mert olyan vagy, mint egy kis manó - szólt rá Wolfe. - Mi bajod? 
- Ó, csak ez a nyomorult Villanova-ügy. Tudod, visszamentem a helyszínre, készítettem egy ton-

na fotót, sőrőfésővel átvizsgáltam a terepet, és hiába. Nincs itt semmi, vagy csak én nem veszem 
észre. 

- Szerintem hamarosan véget érnek a szenvedéseid. 
- Miért? Talán tudsz valamit, amivel kihúzol a csávából? 
Wolfe tagadóan intett a fejével. 
- Nem, de H kihúzhat a bajból. Delko most a robbantással foglalkozik, így a fınöknek nem lesz 

elég embere az emberrablásos ügyben. Nem hiszem, hogy sokáig hagyja, hogy az egyik legjobb hely-
színelıje a kispadon ücsörögjön. 

- Akkor nem ismered Horatiót - vonta össze Calleigh a szemöldökét. 
- Hogyhogy? 
- Nézd, Ryan, engem senki se ültetett a kispadra. Kaptam egy ügyet, azon dolgozom. Ez az ügy 

is van olyan fontos, mint a többi, hiszen egy ember meghalt, nekünk pedig ki kell deríteni, mi történt és 
miért. Horatio nem fogja hirtelen elfelejteni mindezt. A robbantás pedig csupán az emberrablásos ügy 
fejleménye, és Eric meg fog birkózni vele. 

- Értem. Akkor, gondolom, nekem is a saját ügyemre kellene koncentrálnom. 
- Kiváló megfigyelı vagy. 
- Csak az a baj, hogy győlölöm ezt az ügyet. Mondtam már? 
- Többször is. 
- A robbanó karácsonyfákon kívül szinte minden van benne: részeg, szexırült Mikulások, az 

egyik gyanúsítottunkat egy rénszarvasról nevezték el, aztán ott van még a mérgezett pácolt hering, a 
gyilkos hóemberek... 

- Mi van a gyilkos hóemberekkel? 
- Jól van na, ezt a részét egy kicsit felturbóztam - sóhajtott nagyot Wolfe. - De ami késik, az jön, 

majd meglátod. 
- Egyelıre csak annyit látok, hogy te is nyakig ülsz a pácban - mosolygott Calleigh. 
- Ezek szerint nem jártál szerencsével? 
- Sajnos nem. Megtaláltuk, amit kerestünk, de annak semmi köze az áldozathoz. 
Ekkor megszólalt Wolfe telefonja. 
- Wolfe helyszínelı. 
- Mr. Wolfe? Valerie Rudy vagyok. Most jutott eszembe, hogy a Mikulás említett valamit, ami 

esetleg a hasznukra lehet. 
- Mit mondott? 
- A szálloda nevét, ahol a nagy karácsonyi buli lesz. A neve Byzantia. 
Wolfe megköszönte a lánynak az információt, majd letette a telefont. 
- Ejha - mondta. - Kaptam egy tippet a rénszarvastól. 
- Akkor szólj neki, hogy vigyázzon magára. 
- Miért? 
- Mert a gyilkos hóemberek nem szeretik a besúgókat - felelte Calleigh negédesen. 
 
- Szárazföldi akna volt - nézett Delko Horatióra. A szerkezet maradványai a megvilágított munka-

asztalon hevertek. - Régen Virgonc Bözskének nevezték ezt a típust. 
Horatio bólintott. 
- A detonáció elıtt ügyesen felfúrja magát a talajból, és a levegıben robban fel, így a lehetı leg-

nagyobb rombolást okozza. 
- Ez pedig csípımagasságban robbant fel, így szabályosan kettészelte Hargoodot. 
- Sikerült azonosítani? 
- Elıször azt hittem, olasz modellrıl, egy Valsella Valmara 69-esrıl van szó, de miután közelebb-

rıl is megvizsgáltam, rájöttem, hogy csak egy másolat. Sok országban egyszerően lemásolják a ter-
mékeket. Egyébként a származási helyét is meg tudom mondani. 

- Várj, kitalálom. Közel-Kelet? 
- Irak. 
- Tehát az emberrablási ügyünk kezd politikai színezetet ölteni - mondta Horatio. - A baj csak az, 

hogy már eddig is túl sokat találgattunk... Eric, elegem van abból, hogy úgy táncoljunk, ahogy ez az 



alak fütyül. Mostantól mi diktáljuk a szabályokat. 
- Mit forgatsz a fejedben, H? 
- Valamit, amiben nagyon jók vagyunk, Eric. Egy kis régimódi játék... 
 
- Ez igen dicséretes - szólalt meg Sackheim ügynök, és négy emberével a sarkában benyomult a 

laborba. - Az egyik társam halott, ön meg a játszótéren képzeli magát. 
- Sackheim ügynök, mélységesen sajnálom - kezdte Horatio. 
- Kíméljen meg a szólamaitól, Caine. Elkövettem azt a hibát, hogy bevettem magát és az embe-

reit a nyomozásomba, de drágán megfizettem érte. Ennek vége. - Sackheim odabiccentett az ügynö-
keinek, akik elkezdték összepakolni az asztalon lévı bizonyítékokat. 

- Hagyják abba! - kiáltott rájuk Delko. - Nem foglalhatják le a... 
- Ó, dehogynem - vágta rá Sackheim. - A bizonyítékokat most szépen elszállítjuk Quanticóba, 

ahol hozzáértı technikusok fogják megvizsgálni. Mivel Caine hadnagy már nem lelkesedik annyira a 
közvetítıi szerepért, a továbbiakban nem tartunk igényt a szolgálataira. Egy órán belül küldjenek át 
minden anyagot, ami a számítógépükön van, különben feljelentem magát a nyomozás akadályoztatá-
sa miatt. 

Delko összenézett Caldwell-lel, az ügynökkel, akivel Pathan házában barátkozott össze. Az ügy-
nök alig észrevehetıen vállat vont. Mire számítottál? - tükrözte a tekintete. 

- Értettem - mondta Delko cinikusan. - Ahogy parancsolja. 
- És ha összeszedték, amiért jöttek, azonnal takarodjanak a laboromból - szólt Horatio csípıre 

tett kézzel. 
 
Wolfe nem ismerte a Byzantia Hotelt. Csak annyit tudott róla, hogy elég drága, de nem tartozik a 

luxuskategóriába. Az épület elıtti pálmafákat a szokásos égıfüzérek díszítették, de kívülrıl a szállo-
dán nem volt semmi különös. 

A barlangszerően kialakított hall fehér mennyezetén egy régimódi kristálycsillár függött. Wolfe kö-
rülnézett, és a recepcióspultra helyezett aprócska karácsonyfa láttán némiképp megkönnyebbült, ami 
ıt magát is meglepte. 

Elmerülten tanulmányozta a fekete üzenıtáblára kifüggesztett tájékoztatókat. Ezek szerint szent-
este az Alexander bálteremben egy karácsonyi karnevál kerül megrendezésre. 

Wolfe végigment a folyosón, míg egy három méter magas tölgyfaajtóhoz ért, melyen egy aranyo-
zott táblán az ALEXANDER BÁLTEREM felirat volt olvasható. 

Benyitott, és a lélegzete is elállt a látványtól. 
- Hőőő-ha... ember... - nyögte elhalóan. 
A helyiség maga volt a téli csodaország. 
A padlót káprázatosan fehér mőhó - amelyet a polisztirolhabhoz hasonló állagú anyagból készí-

tettek - borította, a fal mentén másfél méteres hókupacokkal. A keskeny kis ösvények szigetekhez 
vezettek; tucatszámra sorakoztak a karácsonyfa- és mézeskalács díszekkel ékesített bódék. A cukor-
süveg-kerítés mögött életnagyságú rénszarvasok bólogattak, a levegıben tucatnyi felfújható hóember 
lebegett. Ezeket parányi elektromos propeller tartotta a magasban. 

A helyiség közepén pedig ott állt a Mikulás mőhelye. 
Vagyis inkább a Mikulás stadionja, helyesbített magában Wolfe. Az építményt fehér márványhoz 

hasonló anyagból húzták fel, bár feltehetıen ez is polisztirolhab volt, és annyi ezüstfestéket szórtak rá, 
mint egy egész sorozat régi Chevyre. A pazar mennyezet négy vastag oszlopon nyugodott, alatta 
vörös bársonnyal borított lépcsı vezetett fel a plüsstrónushoz. Az óriási neon M bető valószínőleg a 
Mikulás monogramja lehetett. 

Bár a villanyokat még nem kapcsolták be, a bálteremben így is sziporkáztak a fények. Az oszlo-
pokon, bódékon és gyakorlatilag minden elérhetı felületen színes karácsonyi égık villogtak. 

Ekkor az egyik hóember véletlenül beleütközött a Mikulás szentélyének mennyezetébe, s egy 
rémséges sziszegés kíséretében fokozatosan leeresztett. 

- Állj, állj, állj! Kapcsoljátok fel a villanyt! 
A fluoreszkáló mennyezeti világítás a nagyáruházak személytelen hangulatát idézte. Wolfe csak 

most vette észre a bálterem másik végében felállított óriási fehér spanyolfalat, elıtte a pódiummal. A 
spanyolfal két oldalán a padlóig érı fekete függönyök lógtak, melyek mögül mintegy varázsütésre egy 
férfi meg egy nı került elı. 

- Istenem, istenem, istenem! - kiáltott fel a férfi. A vékony, fekete bajuszka és hátrafésült fekete 
haja még jobban kihangsúlyozta keskeny arcát. Menet közben idegesen felgyőrte citromzöld selyem-
ingének ujját. - Ezt miért nem láttuk elıre, Chandra? Hiszen nyilvánvaló, nem? 

A vonzó, barna bırő Chandra farmernadrágot és sárga haspólót viselt, a köldökében és felsı aj-
kán egy-egy testékszer csillogott. Kezében egy jókora távirányítót szorongatott. 



- Nyugodj meg, Wiggy - mondta. - A hóembereket héliummal fújtuk fel, nem hidrogénnel, tehát 
nem fognak felrobbanni. És ha felteszünk valami díszt a kupolára, máris megoldódott a probléma. 

- Elnézést kérek - szólalt meg Wolfe. - A rendezıvel szeretnék beszélni. 
A férfi megfordult, és alaposan végigmérte. 
- Jaj, ne - nyögött fel színpadiasan. - A virágok miatt jött, ugye? Tudtam, hogy nagy hiba volt eny-

nyi hóvirágot rendelni ilyenkor. Elég lett volna néhány cserép mikulásvirág... 
- Nem a virágok miatt jöttem. Ryan Wolfe vagyok, a Miami-Dade Bőnügyi Labor munkatársa. 
- Bőnügyi labor? - kérdezte a férfi. - Passzolok. 
- Mit parancsol, Mr. Wolfe? - szólalt meg Chandra. - Mi a probléma? 
- Ezt kissé nehéz lenne megmagyarázni. Az a helyzet, hogy valóban van egy probléma, de ez 

nem érinti önöket. Nagyon remélem, hogy tudnak segíteni. 
A férfi látványosan fürkészte a mennyezetet. 
- Nézze, én mindig eleget teszek állampolgári kötelezettségeimnek, de most ki se látszunk a 

munkából. 
- Egy perc az egész... 
- Egy perc, mindig az az egy perc. Máris elvesztegettünk egy percet, hatvan értékes, soha vissza 

nem térı másodpercet. Ennyi idı alatt már százegy dolgot elintézhettem volna, mielıtt még a fejemre 
omlik ez a kóceráj... Na, mondja, mi a baj? - sóhajtotta végül. - De a mondókája végén lıjön fıbe, 
mert ezt nem élem túl. 

- Állj le, Ludwig - szólt rá Chandra kedves, ám határozott hangon. - Menj és igyál meg egy csésze 
kamillateát, én addig elbeszélgetek az úrral, aztán nyugodtan folytatjuk a munkát. Jól van? 

- Most szórakozol velem? - kérdezte a férfi szenvelgı arccal. - Annyira, de annyira győlöllek. 
- Tudom, drágám, ezért csinálom. 
- Neked is fızök egy csésze teát. Ne maradj sokáig - kérte Ludwig, majd eltőnt a függöny mögött. 
Chandra a hóna alá csapta a távirányítót, és leugrott a színpadról. 
- Szóval mi az a nagy probléma? 
- Gyilkosság - felelte Wolfe. - És ez szó szerint értendı. Van egy hullánk, a nyomok pedig percrıl 

percre hőlnek, és most már minden reményem a szállodájukban van. 
- Ezt meg hogy érti? - nézett rá Chandra érdeklıdve. 
- A karácsonyi karneválról van szó, ami tudomásom szerint a legnagyobb ilyen jellegő esemény 

az ünnepek idején. Igazam van? 
- Igen. Gyakorlatilag egy hatalmas karácsonyi témájú összejövetelrıl van szó; az idelátogatók va-

lamilyen módon mind kapcsolatba hozhatók a karácsonyiparral. 
- Karácsonyiparral? Magam is tisztában vagyok az ünnepek jelentıségével, de egy egész ipar... 

Nem túlzás ez egy kicsit? 
- Ennél azért többrıl van szó: dísztárgykészítıkrıl, különleges holmik gyártóiról, meg ilyenekrıl. 

És az idén még egy tévémősorral is bıvült a rendezvény. 
- Milyen tévémősorral? 
Chandra megállt az egyik bódé elıtt. 
- Váratlan siker a címe. Egy valóságshow, melyben véletlenszerően kiválasztanak valakit, és egy 

rövid idıre belekóstolhat a milliomosok életébe. Magánrepülı, hírességek társasága, Beverly Hills-i 
palota, meg ami ezzel jár. Itt is leforgatnak egy részt, s a nézık egy igazi pazar karácsonyi partinak 
lesznek szemtanúi. Azt beszélik, hogy még a U2 is itt lesz, de ki tudja? Én csak egy szervezı vagyok. 

- Nem ismer egy bizonyos Patrick Kingsley nevő férfit? 
- Nem, kellene? 
- Állítólag ı is részt akart venni a buliban. 
Chandra a rénszarvaskarámhoz ment, és szemügyre vette az rénszarvasállományt. 
- Elképzelhetı. A neve nem ismerıs, de rajta lehet a vendéglistán. 
- Kaphatnék belıle egy másolatot? És szükségem lenne a személyzet tagjainak a névsorára is. 
- Semmi akadálya, legalábbis a mi embereinket illetıen. A szálloda személyzetérıl már nem tu-

dok nyilatkozni, ezzel kapcsolatban ıket kell megkeresnie. Pontosan mire kíváncsi? 
- Az a helyzet, hogy... fogalmam sincs - vallotta be Wolfe. - De ha nem tudod, mit tegyél, kövesd 

a pénz nyomát. Ez az egyetlen, amivel kapcsolatba hozható az áldozatom, bár egyelıre sejtelmem 
sincs, hogyan. Az is lehet, hogy csak a bulin akart részt venni. 

- Akkor bizony befolyásos ismerısei lehettek, ugyanis ez a parti rendkívül exkluzív, még itt, Mia-
miban is. 

- Végül is színész volt, így lehettek ismerısei. Sajnos ez még nem magyarázat arra, hogy miért 
akarták megölni. 

- Wiggy most azt mondaná, hogy megszabadították a nyomorúságától. 
- Látom, izgulnak a parti miatt. 



- Többé-kevésbé. Wiggy minden show elıtt felhúzza magát, de egész Miamiban nem találok nála 
jobb dekoratırt. Idestova öt éve dolgozunk együtt, de egyszer se láttam robbanni, csak forr és forr, 
aztán hirtelen kifogy belıle a gız. Ilyenkor elkezd borozni, és hirtelen mindenki a legjobb barátja. 

- Érdekes kapcsolat lehet az önöké. 
- Tudja, ha zsenikkel dolgozunk, nem árt, ha alkalmazkodunk a hóbortjaikhoz. 
- Tudom, mire gondol - mondta Wolfe. 
 
- Nem hiszem el, hogy lenyúlták az ügyünket - fortyogott Delko. A pihenıhelyiségben ült, és olyan 

erıvel kapaszkodott az asztallapba, mintha az élete múlna rajta. Horatio elırehajolt. 
- Nem számít, Eric - mondta higgadtan. - Minden iratról, fotóról készítettünk másolatot. Már csak 

a tárgyi bizonyíték hiányzik, de eddig is mindent kikövetkeztettünk, amit csak lehetett. Ha tévedtünk, 
akkor a quanticóiaké a dicsıség. Tudják, mit csinálnak. 

- És mi nem? 
- Mi csak annyit tudunk, amennyit tudhatunk, Eric - állt fel Horatio. - De ideje változtatni ezen a 

hozzáálláson... 
 
Tripp végigfutotta a vendéglistát. 
- Mennyi nagyágyú - füttyentett elismerıen. Modellek, rocksztárok, színészek, a helyi szállodaipar 

kiválóságai... nem éppen Kingsley súlycsoportja. - Azzal a listát kinyújtotta a kocsiablakon. 
Wolfe elvette a papírt, és Tripp autójának támaszkodott. 
- Hát nem, és ez megmagyarázza, hogy az ı neve miért nem szerepel a listán - mondta. - Szerin-

tem mindent megadott volna érte, hogy közöttük lehessen. 
- Vagyis be akart surranni a buliba? 
- Nem hinném, ugyanis a vendégek kizárólag vonalkódos meghívóval léphetnek be terembe, 

márpedig Kingsley lakásában nem találtunk ilyesmit. 
- Talán azért nem, mert a betörı ellopta - vélte Tripp. 
- Ezzel nem megyünk semmire. Ha a gyilkos el is vitte a meghívót, biztos, hogy nem Kingsley ne-

vére van kiállítva. Sajnos fogalmunk sincs, milyen név szerepel rajta, sıt azt se tudjuk, hol szerezhette 
az áldozat. Holnap estig a meghívottakat se tudjuk ellenırizni. 

- Igazad van. Egyébként annyi közöttük a nagyágyú, hogy napokba telne eljutni hozzájuk, és az 
is lehet, hogy valaki egyszerően gyártott magának egy meghívót. 

Wolfe összehajtogatta a listát és zsebre tette. 
- Van még egy lehetıség. Mi van akkor, ha Kingsley más módon próbált bejutni a bulira? 
- Arra gondolsz, hogy felcsapott pincérnek? Nem ı lenne az elsı színész, aki így próbálja kifizetni 

a lakbérét. 
- Ezért is hívattalak ide, Frank. Képtelen vagyok elérni a szálloda igazgatóját, ebben kérném a 

segítséged. 
- Értem - vigyorgott Tripp. - Jól jönne egy nagykutya, hogy ugasson helyetted? 
- Az a helyzet, hogy a pasas folyton eltőnik... 
- Máris intézkedek - horkant fel Tripp, és kikászálódott az autójából. 
 
Az alacsony, szıke recepciósnı kedvesen Wolfera mosolygott. 
- Megtalálta? - kérdezte ragyogó arccal. 
- Sajnos nem - vágta rá Wolfe. 
- Rácsipogok, hátha... 
- Ezzel sajnos elkésett, kedves - szólalt meg Tripp, és felvillantotta a jelvényét. - Beszélnünk kell 

a fınökével, mégpedig azonnal. 
A lány egy pillanatra elkomorodott, ám összeszedte magát és ismét mosolygott. 
- Sajnálom, de semmit se tehetek... 
- Nézze - mondta Tripp vészjóslóan. - Magának az a dolga, hogy biztosítsa a fınöke nyugalmát, 

de ha elárulja nekünk, hogy hol bujkál és pontosan hogyan jutunk el hozzá, tılünk ı biztosan nem 
fogja megtudni, honnan szereztük az információt. Ha továbbra is makacskodik, akkora cirkuszt csiná-
lok, hogy elıbb-utóbb mégis kénytelen lesz idefáradni. 

A lány szaporán pislogott. 
- Maga most... fenyeget? 
- Egy perc alatt iderendelhetek hat szirénázó járırautót a bejárat elé. Mit gondol, hány vendégük 

marad utána? 
A lány eltőnıdött a hallottakon. 
- A Caesar teremben van - mondta végül. - Harmadik emelet, balra az elsı ajtó, rögtön a lift mel-

lett. 



- És ugye nem fog ismét eltőnni, mire odaérünk? 
- Nem, megbeszélése van. 
- Pompás. Köszönjük a segítségét. További szép napot kívánok. 
Ahogy a lifthez mentek, Wolfe a fejét csóválta. 
- Ez igen, Frank. Nekem eszembe se jutott volna, hogy kizsaroljam belıle az infót. 
- Nézd kölyök, néha nem árt, ha a kapu helyett a kerítéssel próbálkozol. 
Wolfe bekopogott a Ceasar terem sötét, polírozott ajtaján. Egy ötven év körüli, latin külsejő asz-

szony nyitotta ki. 
- Igen? 
- Mr. Fergussont keressük. Beszélni szeretnénk vele - mondta Wolfe udvariasan. 
- Most nem ér rá, jöjjenek vissza félóra múlva. 
- Nem, asszonyom, sajnos mi sem érünk rá - szólt Wolfe határozottan. - Mondja meg neki, hogy a 

rendırségtıl vagyunk és most, azonnal beszélni szeretnénk vele. 
- Egy pillanat - vágta rá higgadtan az asszony, és becsukta az ajtót. 
- Szép próbálkozás - dicsérte Tripp. 
Ekkor ismét nyílt az ajtó, és egy alacsony, tömzsi férfi lépett ki rajta. Széles, szeplıs arcát 

homokszıke haj keretezte. 
- Uraim - mosolygott Trippékre. - Örömmel elbeszélgetek önökkel. Az irodám megfelel? 
- Tökéletesen - felelte Wolfe. 
Fergusson becsukta maga mögött az ajtót, aztán elindult a folyosón. Wolfe és Tripp szó nélkül 

követte a személyzeti liftig, amely halk surrogással visszavitte ıket a földszintre. 
Fergusson tágas irodája, a hatalmas, South Beachre nézı ablakok, az óriási, alumíniumból, 

üvegbıl és mahagóniból készült íróasztal mind-mind sikeres vállalkozásról árulkodtak. Az igazgató 
intett, hogy foglaljanak helyet, majd ı is leült. 

- Miben lehetek szolgálatukra? - kérdezte udvariasan. 
- Az alkalmazottai névsorára lenne szükségünk - mondta Wolfe. - És azt is tudni akarom, kik lesz-

nek holnap szolgálatban. 
- Megkérdezhetem, hogy mi célból? - Wolfe habozott. 
- Egy folyamatban lévı nyomozás miatt - szólalt meg Tripp. 
- Milyen ügyben nyomoznak? 
- Még nem tudjuk biztosan - felelte Wolfe, mire Tripp rosszallóan felsóhajtott. - Megöltek egy fér-

fit, és úgy véljük, az elkövetı mindenáron az ı belépıjével akar bejutni az önök által szervezett kará-
csonyi partira. Alapos okkal feltételezzük, hogy újabb bőncselekményre készül. 

- Miféle bőncselekményre? 
- Nem tudjuk. Még nem. - Fergusson széttárta a kezeit. 
- Szóval önök egy lehetséges bőncselekmény ügyében nyomoznak? 
- Nézze, nekünk csupán információra lenne szükségünk - vágott közbe Tripp. - Szépen, csend-

ben ellenırizzük az embereit, és ha bármi rendellenességet tapasztalunk, azonnal értesítjük. Így min-
denki jól jár. 

- Tegyük fel, hogy megteszem, amit kérnek, önök pedig kiderítik, hogy néhány emberemnek priu-
sza van vagy ilyesmi. Mi a garancia arra, hogy holnap nem látom viszont magam a hírekben? 

Erica Sikes, villant át Wolfe agyán. A riporternı, aki csıbe húzott. A pasas látott a tévében... 
- Biztosíthatom, hogy örökre végeztem a riporterekkel. Diszkrétek leszünk. 
- Ha konkrét bizonyítékaik lennének a szállodám vagy a vendégeim fenyegetettségét illetıen, 

szívesörömest együttmőködnék önökkel, de így... - ingatta a fejét Fergusson. - Olyan érzésem van, 
mintha egy kísértetet kergetnének. 

- Ez a kísértet már meg is ölt valakit - vágta rá Wolfe. 
- Sajnálom, de nemcsak a vendégeim, hanem az alkalmazottaim érdekeit is szem elıtt kell tarta-

nom. 
- Természetesen - értett egyet Tripp. - Az alkalmazottainak nagy része latin származású, ugye? 

Ránézésre meg se lehet állapítani róluk, hogy kubaiak, guatemalaiak, kolumbiaiak vagy argentinok-
e... Egyesek olyan országból menekültek ide, ahol a rendırség nem kifejezetten udvarias a polgárok-
kal. Felteszem, kissé idegesek lesznek, ha hirtelen ellepik a rendırök a környéket. Jól mondom? 

- Mindenkinek joga van a magánéletéhez, függetlenül attól, hogy honnan származik. 
- Attól függ, kivel állunk szemben - mondta Tripp. - Mi mindenáron el akarjuk kapni azt a bizonyos 

rossz fiút, a kis halak már nem érdekelnek bennünket. De lefogadom, hogy a szövetségiek, például a 
bevándorlási hivatal már nem lesz ennyire elnézı önökkel. 

Fergusson összehúzta a szemét, de nem válaszolt. 
- Ezért mindenki érdeke azt kívánja, hogy megkapjuk azt a listát. Ha nem adja át önszántából, az 

se baj, mert bármikor találunk egy bírót, aki szó nélkül aláírja a parancsot, de ettıl nagyon-nagyon 



morcosak leszünk. Márpedig azt ön sem szeretné, ugye, Mr. Fergusson? 
Fergusson egy pillanatig komoran nézett maga elé, aztán szélesen elmosolyodott. 
- Igen, értem. Nem szeretném... 
 



16. 
HORATIO ÉS DELKO BEÜLT a konferenciaterembe, hogy átbeszéljék az ügyet. 
- Jól van, akkor lássuk, mink van - szólalt meg a hadnagy. 
Delko kinyitotta a dossziéját. 
- Khasib Pathan, az elrabolt fiatalember édesapja. Szaúdi állampolgár, a királyi család tagja; het-

venharmadik az örökösödési sorban. Nagy vagyonnal kezdte, amit néhány ügyes tızsdehúzással 
tovább gyarapított; milliárdos, és a világ száz leggazdagabb embereinek egyike. Négy felesége és 
kilenc gyermeke van, hét fiú és két lány. Abdus a negyedik feleség elsıszülöttje. 

- A többi gyerek hol él? 
- Odahaza, a családi vállalkozást építik. A fiúk itt jártak iskolába, a lányok azonban ki se tették a 

lábukat Szaúd-Arábiából. Abdus az egyetlen, aki úgy döntött, itt marad, Amerikában. 
- A szülei, legfıképpen az apja mélységes bánatára... Az anyjáról mit tudunk? 
Delko elıvett egy fényképmásolatot, és átadta Horatiónak. 
- Bridgette Pathan. - A fényképen egy mosolygós, negyven év körüli szıke hölgy volt látható. - A 

leánykori neve Annik - tette hozzá. - Stockholmban született. A többi feleség szaúdi. 
- Értem... Ez megmagyarázza, miért választott Abdus más életutat magának. A nınek vannak 

még gyerekei? 
- Nem tudunk róla. 
Horatio bólintott. 
- Kiderítettél valamit az apa politikai nézeteirıl? 
- Itt kezd érdekessé válni a dolog, H, ugyanis Khasib Pathan több iszlám fundamentalista sejttel, 

többek között bizonyítottan terrorista csoportokkal is kapcsolatba hozható. 
- Ez bizony tényleg érdekes, és azt is megmagyarázza, miért éppen egy iraki bombával robban-

tották fel a klubot. 
- Nem értem - ingatta Delko a fejét. - Ha a pasas terroristákat pénzel, akkor az FBI miért töri ke-

zét-lábát, hogy segítsen neki? 
- A politika már csak ilyen, Eric. 
- Gondolod, hogy egy belsı hatalmi harcról van szó? Mint amikor az egyik maffiacsalád elrabolja 

a másik család egyik tagját? 
- Meglehet, de akkor a külügyminisztériumnak sem mindegy, hogy ki nyeri meg a csatát. 
Delko az asztalra hajította az aktát. 
- Tudod, kezdem kínosan érezni magam. Milliárdos királyi családok, nemzetközi terrorizmus... 

Pedig az egész ügy egy közönséges élelmiszerboltban kezdıdött. 
- Nem számít, Eric - mondta Horatio, és felállt. Megyünk, ahová a bizonyítékok vezetnek. Máskor 

is volt már dolgunk külföldiekkel és milliárdosokkal... És nekünk elsısorban nem Khasib Pathan, ha-
nem Talwinder Jhohal érdekeit kell szem elıtt tartanunk. 

- Az élelmiszerbolt tulajdonosáét, akit megtámadtak. 
- Úgy van. Egy szorgalmas miami polgárét, aki ugyanúgy megérdemli, hogy igazságot tegyünk, 

mint a milliárdos. Nem szabad megfeledkeznünk róla, ahogy a robbantás áldozatairól sem. 
- Nem akarom feladni, H, csak fogalmam sincs, mihez kezdjünk. 
- Kezdjük az elején, Eric. A testi sértéssel, ami elindította az eseményeket. Technikailag két külön 

ügyrıl van szó... 
- Tehát az elsı ügy a mi hatáskörünkbe tartozik - mosolyodott el végre Delko. 
- És még megvannak a bizonyítékaink - tette hozzá Horatio. - Újra elemezzük ıket, valamint az 

emberrablásos ügyben keletkezett anyagot, és remélem, megtaláljuk közöttük az összefüggést. 
Delko felvette az aktát az asztalról, és ı is felállt. 
- Akkor mire várunk? - kérdezte. 
 
A Byzantia legfelsı emeletét teljes egészében elfoglalta a Váratlan siker címő valóságshow stáb-

ja. A díszesen faragott ajtót egy őzött tekintető, piros baseballsapkás, fekete rövidnadrágos nı nyitotta 
ki. 

- Nem, nem, azt mondják, azt késıbb szerkesztik meg - mondta a fejhallgatós telefonjába. - Jó 
napot, jöjjenek be... igen, pontosan ezt akarom... foglaljanak helyet, máris küldök valakit... nem érde-
kel, hogy a ruhatáros fiú utál téged, nekem kell az a cucc... Kérnek kávét vagy gyümölcsöt?... Nem, 
nem neked mondom... Jaj, ne vedd sértésnek, édesem... 

A pazarul berendezett, tágas lakosztályból csodálatos kilátás nyílt a városra. Mindenütt világító-
berendezések, kameraállványok, kábelek voltak, a stáb tagjai lázas igyekezettel dolgoztak. A felfordu-
lás kellıs közepén egy fiatal, koktélruhás nı állt. Magas volt és gyönyörő, hosszú, fekete haja laza 
hullámokban omlott a hátára. Az elıl-hátul mélyen dekoltált, csípıig felsliccelt ruha valamilyen fényes, 
sötétkék anyagból készült. Egy farmernadrágos nı szakavatott mozdulatokkal púderezte az arcát. 



- Hol kezdjük? - nézett körül Tripp. 
- Bízd csak rám - felelte Wolfe, és elindult a koktélruhás nı irányába, aki közelebbrıl még bajo-

sabbnak tőnt. Fekete szeme, telt, vörös ajka volt, fogai vakítóan ragyogtak. - Üdvözlöm - köszöntötte 
Wolfe, - Bizonyára ön a mősor sztárja. 

- Hát igen - viszonozta a nı Wolfe mosolyát. - A kábeltévétıl jöttek? Madeleine mondta, hogy át-
küldenek valakit. 

- Nem, én... 
- Miattuk ne fájjon a fejed, drágám - szólalt meg valaki Wolfe mögött. 
A helyszínelı megfordult, és szemügyre vette a széles vállú, hosszú, kócos hajú, szigorú tekinte-

tő férfit. 
- Anitra most nagyon elfoglalt. Jeff Walderson vagyok, a rendezı. Azt javaslom, keressünk egy 

nyugodtabb helyet, mert Anitrának most a fotózásra kell koncentrálnia. 
- Semmi akadálya - mondta Wolfe, majd odabiccentett a nınek. - Kéz- és lábtörést. 
- Köszönöm - mondta a nı. 
Átmentek a szomszédos szobába. A helyiség egyik sarkát egy óriási fürdıkád foglalta el, közé-

pen egy hatalmas ágy terpeszkedett. 
- Az igazgatótól hallottam, hogy a rendırség aggódik a ma esti partink miatt. 
- Így igaz - szólt Tripp. - Mindenkit leellenırzünk, aki részt vesz a rendezvény munkálataiban; a 

szervezıktıl és a szállodától már meg is kaptuk az alkalmazottak névsorát. Önöktıl is ezt szeretnénk 
kérni. 

- Nem értem. Mit keresnek? - kérdezte Walderson döbbenten. 
- Az ügyrıl sajnos nem beszélhetünk, de azért vagyunk itt, hogy megelızzük a bajt - felelte 

Wolfe. 
- Értem. Felılem semmi akadálya, hogy megkapják azt a névsort, csak annyit kérek, hogy ne za-

varják a forgatást. 
- Ez természetes - mondta Tripp. 
- Rendben - sóhajtott fel Walderson. - Akkor azt hiszem, Chuckkal kell beszélniük, a biztonsági 

fınökkel. İ majd átadja önöknek a listát, és a többi problémát is vele kell megbeszélni. 
- Tökéletes - mondta Wolfe. 
Walderson elıvette a telefonját, és felhívott valakit. Egy perccel késıbb egy zömök, erıs testalka-

tú, dús, vörös bajszos férfi nyitott be az ajtón. Sötétkék zakóján a CELEBRUS BIZTONSÁGI SZOL-
GÁLAT felirat volt olvasható. 

- Jó napot, Chuck Keppler vagyok - biccentett oda Trippéknek. 
- Adjon meg minden információt a fiúknak - mondta Walderson. - Azonnal értesítsen, ha komoly 

probléma támad. És most elnézést kérek, de vissza kell mennem dolgozni. 
Keppler egykor zsaruként kereste kenyerét, ami cseppet sem szokatlan a biztonságiak világában. 

Atlantában és Miamiban is dolgozott, mielıtt úgy döntött, hogy önállósítja magát, és most már egyre 
több hírességtıl kapott megbízást. Nyíltan és ıszintén beszélt a munkájáról, és azonnal átadta 
Trippnek a személyzet teljes névsorát. 

Ezután átmentek egy sokkal kisebb szobába, ahol kiültek az erkélyre. 
- Szóval ide vezettek a nyomok? - kérdezte Keppler, és felnyitott magának egy doboz üdítıt. - 

Megesik az emberrel. És mondja, mit súgnak az ösztönei? - nézett Tippre. 
- Egyelıre azt súgják, hogy nem ártana pályát módosítanom. 
- Ó, ez sem csupa móka és kacagás - vigyorgott Keppler. - Jó pénzt kapunk, az igaz, de olyanok 

vagyunk, mint a bébiszitterek. Néha megesik, hogy valakire rátör az irigység, de egyébként döguna-
lom az egész. 

- Ez sokszor elıfordul? - kérdezte Wolfe. 
- Ezúttal minden simán megy. Tudják, a Váratlan siker lényege, hogy egy átlagembert egyik pilla-

natról a másikra a gazdagok világába emelünk. Nem éppen eredeti ötlet, de mőködik. Szóval ezúttal a 
rajongók is megkímélnek bennünket. 

- Kivéve a mai estét - szólt közbe Tripp. - Ha jól tudom, elég sok híresség várható a partira. 
- Úgy van, de aggodalomra semmi ok. A báltermet teljesen bekameráztuk, a személyzet tagjait 

egytıl egyig leellenıriztük, és legalább húsz emberem gondoskodik a vendégek biztonságáról. Sajná-
lom, de nekem úgy tőnik, mintha a maguk embere csak be akart volna lógni a partira, hogy ismerked-
jen egy kicsit. 

- Lehetséges, de az életével fizetett érte - mondta Tripp. 
- A mősor sztárjával is szeretnénk beszélni - vetette közbe Wolfe. - Amikor megjöttünk, váltottam 

vele pár szót, de a rendezı gyorsan elcipelt a közelébıl. 
- Nagyon zsúfolt a programja - mondta Keppler. - Puccos ebédekre, vacsorákra viszik, híressé-

gekkel találkozik, az a rengeteg hollywoodi premier... Gyakorlatilag folyamatosan le van terhelve. Igazi 



amerikai álom... Egy szempillantás alatt mindent megkaphat, amire vágyott. 
- Egy ideig - tette hozzá Tripp. - A mősor végén aztán minden köddé válik. Szerintem nagyon ke-

gyetlen dolog így elbánni vele; egyik pillanatban az egekbe emelik, majd mindent visszavesznek tıle. 
- Na és? - vonogatta a vállát Keppler. - Én szívesen belekóstolnék a jó életbe. Meg aztán ki tudja, 

lehet, hogy az egyik filmsztár beleszeret, vagy valamelyik koktélpartin összejön egy milliomossal, aki 
munkát ajánl neki. Számtalan lehetıség kínálkozhat... Ez is az amerikai álom része, nem? 

- Én kevesebb lehetıséggel is beérném - jegyezte meg Wolfe. - Elintézné, hogy beszéljünk vele? 
- Azt hiszem, menni fog. Mindennap kap egy kis idıt, amit a gyerekével tölthet. Tudják, egyedül 

neveli a kislányát. Akkor feltehetnek neki pár kérdést, csak ne tartson sokáig. 
 
Friss szem többet lát, gondolta Horatio, és Delkónak is megmutatta az élelmiszerboltbeli támadás 

bizonyítékait. İ maga ismét beleásta magát az emberrablásos ügy aktáiba. 
Hosszan, alaposan tanulmányozta a helyszínen készült fényképeket. Már korábban is érezte, 

hogy valami nincs rendjén a vérfoltok körül... És hirtelen belehasított a felismerés. 
- Ezt nézd meg, Eric - nyújtotta át a hadnagy a fotót. 
Delko alaposan megnézte. 
- A falra fröccsent vér. Látsz valamit, amit én nem? 
- Engem inkább az zavar, hogy mit nem látok rajta. Emlékszel, azt feltételeztük, hogy a támadó 

megvágta Pathan nyaki ütıerét, aki megpördült, így a vére a falra fröccsent. És mit látunk a falon, a 
folt mögött? 

- További szétfröccsent vért - felelte Delko. Pedig azon a helyen a támadónak kellett állnia, tehát 
semmi keresnivalója ott a vérnek. 

- Helyes. Ez azt jelenti, hogy nem is létezett az a támadó, vagy csak egy szellemet kergetünk, és 
Pathan a saját torkát metszette el. 

- Pathan profi szemfényvesztı, Eric. Ha képes volt tökéletes ujjlenyomatot hamisítani magának, 
akkor ezt is meg tudta csinálni. 

- Egyetértek, H, de hogyan bizonyítjuk be? 
- Követjük a nyomait, Eric. Pathan mőhelyébe már nem mehetünk be, de ott az a rengeteg fény-

kép. Megvizsgáljuk a varázskészletét, aztán mi is bővészkedünk egy kicsit. 
- Egy kis rekonstrukció - bólogatott Delko. - Ha bebizonyítjuk, hogy Pathan bolondot csinált belı-

lünk, talán sikerül rávenni a szövetségieket, hogy nézzék meg alaposabban a bizonyítékokat. 
- Na meg magát Pathant is... 
 
Anitra Farnsworth, a Michigan állambeli Sparrow Fallsból származó pincérnı most egy méreg-

drága fekete Vera Wang kreációra cserélte a kék koktélruhát. A haját feltőzték, hosszú, karcsú nyakát 
egy elegáns gyöngysor ékesítette. Walderson, a rendezı kritikus tekintettel méregette. 

- Na, milyen? - kérdezte büszkén az asszisztense. 
- Nem is tudom - mondta Walderson. - Szerintem maradjunk az eredeti változatnál... Az a zöld 

gyönyörően kiemeli a szemét. 
Anitra lassan körbefordult. 
- Ó, egek. Úgy érzem magam, mint egy hercegnı. Vagy inkább egy hercegnıt alakító filmsztár. 
- Úgy is nézel ki, drágám - nevetett fel a rendezı. Ekkor nyílt az ajtó, és belépett egy hét-nyolc 

éves, kezeslábasba bújtatott kislány. Öntudatosan körülnézett. 
- Mami! - kiáltott fel, amikor észrevette Anitrát. - Gyönyörő vagy! 
- Köszönöm, kicsim - mosolygott az anyja. - A mami a holnap esti partira készül. 
- Én is mehetek? 
- Igen, de csak egy kis idıre, aztán irány az ágyikó. Készen vagyunk, Jeff? 
- Igen. - Walderson intett az asszisztensének, aki óvatosan levette Anitra nyakáról a gyöngysort, 

majd gondosan betette egy bársonytokba, amit aztán Chuck Keppler gondjaira bízott. Keppler mon-
dott pár szót a fejére erısített mikrofonba, mire a helyiségben megjelent két egyenruhás férfi, és kikí-
sérték Kepplert. 

- Jól van, Coral - mondta Anitra. - A maminak most van pár szabad perce. Ebédeltél? 
- Iggggen... 
Wolfe közelebb lépett hozzájuk. 
- Öö... elnézést kérek, Ms. Farnsworth, beszélni szeretnék önnel. Ígérem, nem rabolom sokáig az 

idejét. 
- Maga újságíró? Tudja, csak azokkal a riporterekkel állhatok szóba, akiket Jeff is leokézott. 
- Nem, bőnügyi helyszínelı vagyok. A holnap esti partiról lenne szó. 
- Tudtam, hogy nem tarthat örökké - sóhajtott fel Anitra. - A múlt héten egy fiúbanda társaságá-

ban hılégballonoztam, aztán az ország tizenegyedik leggazdagabb emberével ebédeltem, de látom, 



az én szerencsémnek is vége szakadt. Essünk túl rajta - mondta, és elırenyújtotta a kezeit, mintha 
Wolfe meg akarná bilincselni. 

- Ne! - kiáltott fel Coral kétségbeesetten, és elszántan az anyja elé állt. - Ne vigye el az anyuká-
mat! 

Wolfe meglepetten hátralépett, majd jóízően felkacagott, és a kislány elé térdelt. 
- Ne félj, nem akarom elvinni az anyukádat. Nem látod, hogy viccelt? Ha megengeded, beszélge-

tünk egy kicsit, jó? 
Coral az anyjára nézett. 
- Minden rendben, Coral, tényleg vicceltem - mondta Anitra fülig érı szájjal. - Most menj át a há-

lószobába, és játssz egy kicsit, jó? 
- Hááát... jó. - A kislány átmasírozott a másik szobába, ám mielıtt még becsukta volna maga 

mögött az ajtót, vetett még egy gyanakvó pillantást Wolfe-ra, aki kis híján ismét elnevette magát. 
- Mirıl van szó? - kérdezte Anitra. 
- Kissé bonyolult lenne elmagyarázni - vallotta be Wolfe. - Az elsı kérdésem az lenne, hogy ka-

pott-e tiszteletjegyeket a rendezıktıl a holnapi partira a családja vagy a barátai számára? 
- Nem. Szigorúan kikötötték, hogy kivel mutatkozhatom a nyilvánosság elıtt. A barátoknak és ro-

konoknak nincs helyük ebben a mősorban. 
- Hogy érzi magát a gazdag lány bırében? - kíváncsiskodott Wolfe. 
- İszintén? Borzasztóan fáradt vagyok. Mintha minden nap karácsony, este pedig szilveszter 

lenne. Én meg csak vigyorgok éjjel-nappal, és minden vágyam, hogy befaljak egy nagy hamburgert, 
és nyugodtan végigolvassak egy katasztrófáktól tudósító újságcikket. Ez borzasztó, nem? 

- A jóból is megárt a sok. A kislánya hogy bírja? 
- Stramm gyerek, bírja a győrıdést, de ez még neki is sok, különösen este. Fogalmam sincs, 

mindez milyen hatással lesz rá. 
- Még egy kérdés, és már megyek is. Nincs véletlenül egy Patrick Kingsley nevő ismerıse? 
- Kicsoda? 
Wolfe megismételte a nevet, de Anitra csak a fejét rázta. 
- Sajnálom. Egy pillanatra mintha ismerıs lett volna a név, de semmi. 
Wolfe elıvett egy névjegyet és átadta a nınek. 
- Ha mégis eszébe jutna valami, kérem, hívjon fel. 
- Rendben. 
 
- Oké - mondta Delko. - Nagyjából sikerült rekonstruálni Pathan, ó, bocsánat, Káprázatos Batin 

mőhelyének kellékeit. A többségük közönséges bővészcucc volt, de akadt még néhány csı, balsafa, 
monofilament fonal, meg egy csomó ragasztó és festék. A szerszámokban sincs semmi különös: egy 
villanyfúró, lombfőrész, néhány satu és más famegmunkálásra alkalmas szerszám. Volt még egy-két 
ékszerkészítı eszköz is, gondolom, ezekre a finomabb munkákhoz volt szüksége. 

- Látom, te sem tétlenkedtél - tette csípıre Horatio a kezét. 
- Íme, az én saját gyártmányú Frankenstein-pumpám - mutatott fel Delko egy kis, szívócsıvel el-

látott szerkezetet. - Az emberi szív percenként hetvenötöt ver, ami hat-hét liter folyadék pumpálására 
képes. Ez persze normális körülményekre értendı, de nagyobb stressz hatására ennek ötszörösére is 
képes. Feltételezem, Pathan is hasonló állapotba hozta magát, amit számításba is vettem. 

- A jobb szívpitvarban található, sinus ízületnek nevezett sejtcsoport felelıs a szív összehúzódá-
sáért. Most egy közönséges, kilencvoltos elem segítségével bemutatom neked, hogyan is mőködik. 

Delko fogta a vörös folyadékkal teletöltött csırös poharat, és beleillesztette a pumpából kilógó 
csövet. 

- A pumpát a "bővös kút" elnevezéső készletbıl szereztem. A segítségével a bővész az önként 
jelentkezı nézı fülébıl is képes folyadékot elıvarázsolni. Nem kell hozzá különösebb kézügyesség. 
Pathan mőhelyében nem találtunk ilyen eszközt, de bármelyik bővészboltban beszerezhette. 

- És ha használat után megszabadult tıle - mondta Horatio. - Szóval hogyan mőködik? 
- Egyszerően. 
Delko elızıleg felállított a laborban néhány, a Pathan nappalijának falaival megegyezı mérető, 

fehér papírral bevont spanyolfalat, majd fogta a pumpát és a poharat, aztán a padlóra rajzolt X-re állt. 
- Tegyük fel, hogy itt állt Pathan. - Delko az állához emelte pumpát, megnyomta, s miközben for-

dult, a csırös pohárban lévı vérvörös folyadék nagy ívben a falra spriccelt. 
Horatio felemelte a Pathan lakásában készült fényképet, és összevetette Delko mővével. 
- Eric, azt hiszem, megoldottad a rejtélyt. Egy dolog azonban továbbra sem hagy nyugodni... 
- A vér mennyisége? Igen, jó sok volt belıle. A pumpának köszönhetıen azt is kiszámítottam, 

hogy körülbelül egy liter vér került a falra. 
- Egy liter vér - dörzsölgette Horatio az állát. - Ez még egy lovat is kiütne. 



- Igen, de erre is van megoldás - mondta Delko. Súlyos vérveszteség esetén a mentıorvosok 
oxigénnel dúsítják a beteg vérét, amitıl ideiglenesen jobban érzik magukat. 

- Igazad van. És mivel a falra került vérben nem találtunk véralvadásgátló szereket, elképzelhetı, 
hogy már elızıleg bespájzolt egy kis vért, hogy pótolja a veszteséget. Egy gyors vértranszfúzió meg 
néhány löket tiszta oxigén... zseniális. 

- Most már rájöttünk, hogyan tette, de még nem tudjuk bizonyítani - mondta Delko. - A helyszínen 
nem találtunk oxigént, sem vérátömlesztéshez alkalmas eszközöket, vagy pumpát. 

- Csak azért, mert Batin uraságnak volt annyi esze, hogy magával vigye ıket. De már az is vala-
mi, hogy tudunk róluk. 

- Azt még megértem, hogy a család fekete báránya úgy dönt, megleckézteti apucit - csóválta a 
fejét Delko. - De az isten szerelmére, miért éppen téged szemelt ki közvetítıül? És ha pénzt akar, 
miért nem kéri? 

- Erre egyelıre nem tudok válaszolni. Lehet, hogy csak jót tesz az önérzetének ez a kis játék. 
Olyan, akár egy bosszúhadjárat, csak fogalmam sincs, mi a szerepem benne. Azt még megértem, 
hogy haragszik az apjára... 

- Világos - értett egyet Delko. - Nem elég, hogy szembeszegül az apja nézeteivel, de be is bizo-
nyítja az igazát. Bár szerintem hitbéli kérdésekben szinte lehetetlen bárkit is meggyızni, ha nem akar-
ja. 

- Milyen igazad van - mondta Horatio. - Khasib hosszas lelki gyötrelemre és megcsappant bank-
számlára számíthat. 

- De ha Abdus az elkövetı, ez azt jelenti, hogy téged is ı akart megölni. Miért tette? Megölni egy 
rendırt egy szövetségi nyomozás kellıs közepén? Ez ırület! 

- Tudod, Eric, Abdus Sattar Pathan minden, csak nem ırült. Az akciója gondos tervezésre utal... 
És mindez abban az élelmiszerboltban kezdıdött. 

- Igen, de ennek sincs sok értelme. Miért kattant be annyira egy ismeretlen nı meztelen fotóitól? 
Lehetséges, hogy... 

- Hogy csapda volt az egész - fejezte be Horatio a mondatot. - És kifejezetten nekem szánta. 
- Gondolod, hogy Pathannak köze lehet valamelyik régi ügyedhez? 
- Sejtelmem sincs, melyik lehet az az ügy, de ha így van, akkor ideje kideríteni... 
 
A munkája során minden rendır beszerez magának egy-két ellenséget, és minél jobban végzi a 

munkáját, annál több a félnivalója. Márpedig Horatio rendkívül jó zsaru volt... 
Nem ez volt az elsı alkalom, hogy valaki meg akarta leckéztetni. A Mala Noche nevő vérszomjas 

banda, egy korrupt bíró, sorozatgyilkosok, sıt a saját mentora is célba vette párszor, de ık már vagy 
halottak, vagy a rács mögött tengették életüket. Abdus Sattar Pathan sehogy sem illett a képbe. 
Horatiónak olyan érzése támadt, hogy a felszín alatt talán többrıl lehet szó. 

Melyik az az egyetlen logikus elem ebben a kirakós játékban? Pathan illúziók gyártásából él, és 
most is ezt tette: azt az illúziót keltette, hogy elrabolták. Nyilvánvaló, hogy miért: mert akar valamit. 
Ezzel csak az a baj, hogy eddig még nem mondta, mit. 

A profilkészítık vajon hogyan jellemeznék Batint? Talán varázslatosnak? Vagy elbővölınek? 
Nem, ezek a jelzık nem illenek Abdus Pathanra, hiszen járt az otthonában, látta, milyen környezetben 
él. A bővészetet kizárólag a mőhelyében és a színpadon gyakorolja. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Abdus Sattar Pathannal kapcsolatban semmi sem nyilvánvaló. 
Tehát ássunk mélyebbre. De melyik irányba haladjak? 
Ez az... A kulcsszó az irányítás. 
A bővész ügyesen a bal kezére irányítja a közönség figyelmét, hogy közben észre se vegyék, mit 

mővel a jobbal. 
Tévedett, amikor azt hitte, hogy a férfinak nem voltak követelései. Azt akarta, hogy Horatio figyel-

jen rá, hogy ezáltal elterelje a figyelmét valami sokkal fontosabbról. 
Lássuk csak, hogyan kezdıdött mindez, töprengett Horatio. Pathan besétált az élelmiszerboltba, 

megpillantotta a közel-keleti származású lány meztelen fotóját, és dühbe gurult. A kórházban értesített 
valakit, aki az ügyvédjének kiadva magát becsempészte neki a hamis ujjlenyomatok elkészítéséhez 
szükséges kellékeket, aztán köddé vált. És mielıtt eltőnt, még Talwinder Jhohalra is ráijesztett. 

És Pathan nem szeretné, ha Horatio rátalálna erre a személyre. 
Márpedig Horatio eltökélte, hogy felkutatja ezt a férfit. 
 



17. 
SZENTESTE VOLT. Néhány üzlet korán bezárt, az emberek siettek haza a családjukhoz. 
Horatio azonban fontos megbeszélésre hívta össze a kollégáit. 
Alexx, Wolfe, Delko és Calleigh már a konferenciateremben ült, amikor végre Natalia is megérke-

zett. Horatio az asztalfın ülve türelmesen megvárta, míg ı is helyet foglal. 
- Mindenki itt van - mondta. - Nagyszerő. Hát akkor ideje munkához látni. Calleigh, tiéd a megtisz-

teltetés. 
- Köszönöm, H - mondta Calleigh, és felvette az elıtte álló nagymérető bőnjeltasakot. 
Egy aprócska, szépen becsomagolt karácsonyi ajándék lapult benne. 
- Én Delkót húztam - mosolygott Calleigh. - És mivel egyetlen South Beach-i szupermodell sem 

férne bele egy ekkora tasakba, kénytelen voltam improvizálni. 
Delko elvette az ajándékát. Egy baseballkártya volt az. 
- Orestes Destrade - mondta. - Honnan tudtad, hogy éppen ez hiányzik a győjteményembıl? 
- Ha nem tőnt volna fel, én is helyszínelı vagyok. 
- Köszönöm - vigyorgott Delko. - Azt hiszem, most én következem. 
Fogta a saját tasakját, és a benne található dobozkát ünnepélyesen átnyújtotta Wolfe-nak. 
- Boldog karácsonyt. 
- Ez biztos tetszeni fog. - A dobozban egy mőanyag szerkezetet talált. 
- Egy hımérı. Hozzá sem kell érned. Jó hasznát veszed, ha nem akarod megbolygatni a hely-

színt. 
- Gondolod? - kérdezte Wolfe kétkedı arccal. - Ha annyira jó, akkor miért nincs neked is belıle? 
- Valakinek ki kell próbálnia - felelte Delko. 
- Várd ki a végét - vetette közbe Calleigh. - Két hét múlva már tıled fogja kölcsönkérni. 
- Három hét múlva meg már a fejlesztett típust is megrendeli magának - tette hozzá Alexx. 
- Jól van, na - nevetett fel Delko. - Ki következik? 
- Én - mondta Wolfe, és letette a legújabb játékszerét. Kinyitotta az elıtte álló bőnjeltasakot, és az 

ízlésesen becsomagolt dobozkát átnyújtotta Calleigh-nek. - Boldog karácsonyt. 
- Köszönöm, Ryan. Alig várom, hogy lássam... ó... 
- Remélem, tetszik - mondta Wolfe. - Nincs nagy tehetségem az ajándékozáshoz, így arra gon-

doltam, valami hozzád illıt adok neked... 
- Nagyon kedves, de... - tartotta fel Calleigh a láncot, rajta az aranyból készült golyóval. 
- Ugye, tudod, mire használják ezeket a bigyókat? - vigyorgott Delko. 
- Mármint a golyókat? - pislogott Wolfe. Calleigh sóhajtva lecsavarta a golyó tetejét. Belül üreges 

volt. 
- A nagymenı bőnözık kokaint tartanak benne - mondta. - Ugye, most nem arra a kis balesetre 

akartál utalni, amikor véletlenül kokainpor került a levegıbe? 
- Nem, dehogy - nyelt nagyot Wolfe. - Sajnálom, de én... csak a "Golyólány" beceneved miatt... 

Istenem, mennyire utálom a karácsonyt. 
- Semmi baj, Ryan - mosolygott Calleigh. - Nagyon helyes kis medál, és eddig még senkitıl se 

kaptam golyót ajándékba... 
Wolfe behúzta a nyakát. 
- És most a DNS-szakértınkön a sor - szólt közbe Horatio. - Natalia? 
- Elıször is köszönöm, hogy engem is bevettetek a csapatba - mosolygott Natalia. - Én Alexxet 

húztam, remélem, tetszeni fog - mondta, és a borítékot átadta a doktornınek. 
Egy kis mérető, bırbıl készült mőszeres doboz volt benne. 
- Ne haragudj, amiért nem csomagoltam be - szabadkozott Natalia. 
- Ó, édesem, ez gyönyörő! - lelkendezett Alexx. Az egyik New York-i kollégámnak is pontosan 

ilyen doboza van. Kézzel varrott, borjúbır, rézcipzár... ha jól sejtem, rendelésre készült? 
- Hát... igen. Körbekérdeztem az orvos ismerıseimet, és mindenkinek nagyon tetszett. Tényleg 

tetszik? 
- Egy vagyonba kerülhetett, te lány - húzta fel Alexx a szemöldökét. 
- Megengedhetem magamnak. És a többiek csak annyit mondtak, hogy csupán akkora ajándékot 

vehetek, ami belefér egy bőnjeltasakba. 
- Ez a szabály - jegyezte meg Calleigh. 
- Ha jövıre engem húzol ki, akkor légy szíves, töltsd meg százasokkal - kérte Wolfe. 
- Vagy arannyal - tette hozzá Delko. - Egy téglácska biztosan belefér. 
- Elég legyen, uraim - mondta Horatio. - Alexx, most te következel. 
- Ó, nem, Mr. Caine - tiltakozott Alexx. - Ez a te ajándékod - mondta, és a borítékot átadta a had-

nagynak. 
Horatio finoman megrázta a borítékot. 



- Nem is tudom. Szerintem meg kellene röntgenezni... 
- Jaj, H, ne csináld - kérte Delko. 
- Jól van, na - nyitotta ki végre Horatio a borítékját. - Ó... ez nagyon kedves. 
Egy dupla CD volt benne. 
- Robert Johnson, édesem - mondta Alexx. - A teljes életmőve. Benned minden megvan, amirıl 

ez a mőfaj szól. 
- Ki az a Robert Johnson? - kérdezte Wolfe. Alexx szánakozva méregette. 
- A blues királya, minden idık legjobb és legnagyobb hatású blueszenésze és gitárosa volt, erre 

te azt kérded, ki az a Robert Johnson? 
- Állítólag a 61-es és a 49-es út keresztezıdésében, a Mississippi állambeli Clarksdale-ben elad-

ta a lelkét az ördögnek - tette hozzá Delko. - Szerintem rossz vásárt csinált, mert mindössze huszonki-
lenc dalt vettek fel tıle, és huszonhét évesen halt meg. Állítólag egy féltékeny férj sztrichnint tett a 
whiskyjébe. 

- Igen, de nem a méreg végzett vele - mondta Alexx. - Pár héttel késıbb aztán tüdıgyulladást 
kapott, abba halt bele, bár egyesek szerint szifiliszes is volt. A halotti bizonyítványa szerint egyetlen 
orvos sem látta a holttestét, ezért a halálának valódi oka mindmáig ismeretlen. 

- Ejha, ez nagyon ünnepélyesen hangzik, de legalább az ajándékosztás idejére függesszük fel az 
emberöléses sztorikat - szólalt meg Calleigh. 

- Egy hét múlva talán mindannyian nyugodtabbak leszünk - mosolygott Horatio. - Natalia, remé-
lem, nem bánod, ha a többiekkel is osztoznod kell az ajándékodon. 

- Nem, dehogy. De mi az? 
- Egy kis nyugalom és lazítás. A Toranado's vezetıje jó ismerısöm, ezért újév elsı napjára lefog-

laltattam magunknak egy asztalt. Ital, egy finom vacsora... én fizetem. 
- A Toranados'-ban? - nézett nagyot Delko. - Te aztán kiteszel magadért. Kösz, H. 
- Kíváncsi vagyok, hogyan fogod bepakolni azt a sok ételt és italt egyetlen bőnjeltasakba - vetett 

közbe Calleigh. 
- Elég, ha a számla belefér - tárta szét a kezét Horatio. 
- Nekem megfelel - mondta Delko. 
- Ki vagyok én, hogy vitatkozzam a fınökkel? - vigyorgott Wolfe. 
- Akinek mindig igaza van... - tette hozzá Calleigh. 
- Felılem a taxit is fizetheti - folytatta Alexx. 
- Emberek, én még új vagyok, nem ismerem a szabályokat - szólalt meg Natalia. 
- Jól van, most, hogy mindent megbeszéltünk, ideje munkához látni - mondta Horatio. 
 
A Byzantiában megrendezett karácsonyi karneválpartin legalább két hívatlan vendég, nevezete-

sen Ryan Wolfe és Frank Tripp is jelen volt. Wolfe próbálta ugyan rávenni a nyomozót, hogy menjen 
haza a családjához, ám Trippet nem lehetett meggyızni. 

- Engem úgy neveltek, hogy ne hagyjam cserben a partneremet - tiltakozott a zsaru. 
Pedig azt se tudjuk, kit vagy mit keresünk, gondolta Wolfe. Ráadásul az egész szálloda tele van 

biztonságiakkal, és feltehetıen feleslegesen aggódunk. 
Wolfe nem is vitatkozott a makacs texasival. Az ösztönei veszélyt jeleztek, így arra gondolt, nem 

árt, ha Frank Tripp is ott van mellette. 
A parti már jó ideje elkezdıdött, de eddig legfeljebb az egymás után érkezı hírességek látványa 

szolgált némi izgalommal. 
Wolfe gyanakvó tekintettel méregette a trónuson pöffeszkedı Mikulást. Keppler ragaszkodott 

hozzá, hogy büntetlen elıélető legyen, ennek ellenére Wolfe már puszta elıítéletbıl is kitiltotta volna a 
terembıl. A Mikulás egész este vidáman tréfálkozott a vendégekkel; talán azért volt ilyen jókedvő, 
mert sikítozó gyerekek helyett most csinos és elegáns hölgyek kéredzkedtek az ölébe. 

Míg Wolfe az ajtónál ırködött, Tripp körülnézett a teremben, majd kezében egy pohár tojáslikırrel 
visszatért a helyszínelıhöz. 

- Hogy bírod lenyelni azt az izét? - kérdezte Wolfe. 
- Alkoholmentes. 
- Ezt mondd az artériáidnak. Színtiszta koleszterin. 
Tripp jóízően kortyolt az italából. 
- Lehet, de nagyon finom. Ugyan már, Wolfe, lazíts egy kicsit. Végül is szenteste van. 
- Naná, mi meg a karácsonyi pokolban rohadunk - dünnyögte Wolfe. - Már a piros színre is kez-

dek allergiás lenni. 
- Komolyan? Akkor Farnsworth kisasszony ruhájától garantáltan ki fogsz feküdni. 
Anitra egy piros csillámokkal teleszórt elegáns ruhában jelent meg; haját elegáns kontyba tőzték, 

nyakán csodaszép smaragdékszer ragyogott. Amikor Wolfe megpillantotta, éppen egy ismert 



rapperrel, egy profi futballjátékossal meg egy kevésbé sikeres humoristával beszélgetett. 
- Ügyesen alkalmazkodott a helyzethez - mondta a helyszínelı. - Vajon hol lehet a kislánya? 
- Késıre jár. Szerintem már rég alszik. 
- Kár, mert nagyon élvezné a mulatságot. 
- Holnap majd kárpótolják érte - mondta Tripp. - Fogadok, hogy a mősor producerei nagy hőhót 

csapnak majd körülötte. 
- Szuper. Most már december huszonötödikét sem ússzuk meg különreklámok nélkül. 
- Mindent a srácok boldogságáért... 
- Hát persze... - Wolfe a homlokát ráncolta. Anitra mondott valamit a kislányáról, és azóta sem 

megy ki a fejembıl. Magadra hagylak egy percre, utána kell néznem valaminek. 
- Csak tessék. Én itt leszek. 
Anitra is beállt a Mikulás emelvénye elıtt kígyózó sorba. Wolfe nézte, ahogy nevetve a piros jel-

mezes férfi ölébe ül és átöleli. 
- Tudod, azt hiszem, csak az idınket... - mondta Tripp. 
Ekkor hirtelen minden fény kialudt a teremben. 
- ...vesztegetjük - fejezte be a nyomozó a mondatot. 
- A vészvilágítás is bedöglött - jegyezte meg Wolfe. Az elsötétült teremben egy pillanatig néma 

csend uralkodott, aztán mindenki egyszerre kezdett el beszélni. - Errıl beszéltem, Frank. Most fog 
megtörténni. 

Wolfe az ajtóhoz sietett. 
- Kérem, ırizzék meg a nyugalmukat! - kiáltotta. - Azonnal intézkedünk, hogy legyen világítás, de 

addig mindenki maradjon a helyén! 
Elıvett egy kis zseblámpát és felkapcsolta. Tripp már elıvette a rádióját és erısítést kért. 
- Ne engedj ki senkit - kérte Wolfe. - Megyek, kiderítem, hogy mi történik - mondta, és kisurrant a 

terembıl. 
A folyosó csaknem teljesen sötét volt, ám az ajtók mögül halvány fény szőrıdött ki. Wolfe felmu-

tatta a jelvényét az ajtóban ırködı két biztonsági ırnek, majd nekik is elismételte mindazt, amit 
Trippnek mondott. 

Nemsokára kijutott az elıcsarnokba, ahol már égtek a tartalékfények. Ezek szerint csak a bálte-
rem maradt sötétben, gondolta. 

Fergusson, a szálloda igazgatója a recepcióspultnál állt és a személyzettel beszélt. Senki sem 
ijedt meg, azt a néhány vendéget, aki ott tartózkodott, mintha még szórakoztatta volna ez a helyzet. 

- Mr. Wolfe - szólította meg Fergusson, amikor észrevette. - Beszélhetnék önnel? - kérdezte, az-
tán válaszra sem várva félrevonta. - Az áramszünet elıtt egy tompa zajt hallottunk. Mintha felrobbant 
volna valami a szálloda alatt. 

- Itt van a gépkezelıjük? 
- Nem, már hazament, de nekem mindenhová van kulcsom. 
- Menjünk a kapcsolóterembe - javasolta Wolfe. 
Pár emelettel lejjebb beléptek a szolgálati folyosóra nyíló fémajtón. Wolfe úgy érezte magát, 

mintha az Operaház fantomjának a katakombáiba tévedt volna. 
És most valaki más is behatolt a csövek és vezetékek e kísérteties birodalmába. 
A kapcsolóterem ajtaját felfeszítették, a helyiségben csípıs füst terjengett, amitıl mindketten ful-

ladozva köhögni kezdtek. 
- Nem szereltek riasztót az ajtóra? - kérdezte Wolfe. 
- Nem gondoltuk, hogy idelenn is szükség lenne rá - rázta a fejét Fergusson. - Alig néhány em-

bernek van kulcsa az alagsornak ehhez a részéhez. 
- Valakinek sikerült megszereznie. Nézze, ez nem egyszerő baleset, hanem robbantás. 
A fények pislákoltak, majd végre világos lett. 
- A tartalékgenerátor - magyarázta Fergusson. Egy másik helyiségben van, így amikor beállt az 

áramszünet, azonnal odaküldtem valakit. 
- Most már egy bőntett helyszíne, és ha jól sejtem, nem ez az egyetlen ebben a szállodában. 
- Terrortámadásra gyanakszik? - kérdezte az igazgató idegesen. 
- Nem, de egyelıre sötétben tapogatózom... 
 
Szenteste Horatio elıvette az Abdus Sattar Pathan lakásában készült fényképeket, azokat néze-

gette. Kísérteteket keresett rajtuk. 
Elıször a hálószobában készült felvételeken próbálta megtalálni azt, ami nincs. Látott egy kis hifi-

tornyot, de CD-k, magnókazetták, sıt lemezek sem voltak ott. Egy nagyítóval ráközelített a rádióra, 
hogy lássa, milyen adóra volt kapcsolva 

Ezután a fürdıszoba következett. A fogvájókra emlékezett, de most feltőnt neki, hogy a fogrém 



és a fogkefe is eltőnt. 
A mőhelyben részletes leltárt és fényképeket is készítettek, így Horatio egyenként megnézte a 

bővészkellékeket, míg végre megtalálta, amit keresett: egy csomag kártyát. A csomag sajnos bontat-
lan volt, így nem sokra ment vele, azonban eszébe jutott valami. 

- Halló, Mr. Fresling? Itt Caine hadnagy beszél. Elnézést, hogy ilyenkor zavarom, de lenne egy 
kérdésem a Batin-féle elıadással kapcsolatban. Mondja, hagyományos kártyacsomagot szokott hasz-
nálni a trükkjeihez?... Értem. Szóval különleges kártyákat csináltatott magának? És milyen minta volt 
rajtuk? Értem... nagyon köszönöm, Mr. Fresling. Önnek is boldog karácsonyt kívánok. 

Horatio letette a telefont. Ismét kiderített valami fontosat.. csak még nem tudta, mit jelent. 
 
- A terem tele van ideges emberekkel - mondta Tripp. Széles mellkasán karba fonta a kezét, és 

elszántan megállt az ajtóban. - Egy csomó ideges, gazdag és híres emberrel, és egyiküknek sincs 
ínyére, hogy egy bálterembe zárva töltsék a szentestét. 

- Egyetlen percet kérek, Frank... muszáj megnéznem valamit. 
Wolfe visszalopódzott a terembe, ahol a vendégek már ugyanúgy beszélgettek és szórakoztak, 

mintha mi sem történt volna. A többségük legalábbis így viselkedett, egy kisebb csoport azonban az 
ajtó közelében álló Chuck Kepplerrel beszélgetett, aki láthatóan kevés sikerrel próbálta elmagyarázni 
nekik, miért nem hagyhatják el a termet. 

Wolfe átugrotta a rénszarvasokat körülvevı cukorsüveg kerítést, s a legközelebbi falhoz ment. 
Körülbelül két és fél méter magasan egy tartaléklámpa volt felszerelve; Wolfe keresett valamit, amire 
felmászhatna, és végül fogta az egyik rénszarvast és felkapaszkodott a hátára. Óvatosan felállt, majd 
lecsavarozta a lámpa áramellátásáért felelıs akkumulátor tetejét, aztán kivette a zsebébıl a szódabi-
karbónával teli sótartót, amit a szálloda konyhájából szerzett. Egy keveset az akkumulátorra szórt 
belıle. 

Nem történt semmi, így megismételte a mőveletet, de ezúttal sem járt sikerrel. 
Sóhajtva visszacsavarozta az akkumulátor tetejét, majd lemászott a rénszarvas hátáról. Keppler 

az ajtóban várta. 
- Nézze, nem zárhatom be egész éjszakára a vendégeket - mondta. - Különben is, csak egy rö-

vidke áramszünet volt, semmi több. Nem öltek meg senkit, nem loptak el semmit. Én megértem, hogy 
vigyázni akarnak a helyszínre, de az isten szerelmére, még bőncselekmény se történt! 

- Pedig történt, mégpedig ebben a teremben - mondta Wolfe. - Valaki vízre cserélte a tartalék-
lámpában az akkumulátorsavat. Egy másik helyszínen is találtam akkumulátorsavat, és biztos vagyok 
benne, hogy innen származik. 

- Értem, szóval valaki el akarta sötétíteni ezt a helyet néhány percre... de ha nem tudják meg-
mondani, miért tette... 

- Tudom, tudom. A vendégek nem szeretik, ha utasítják ıket. Csak még egy perc türelmet kérek, 
rendben? 

- Nagyon kérem, siessen. 
Wolfe visszament Tripphez, és elmondta neki, mit talált. 
- Igen, valami biztosan történik - értett egyet a nyomozó. - De ha keresztre feszítesz, akkor sem 

tudom, mi lehet az. 
- Én visszamegyek az alagsorba. Hívj a mobilomon, ha van valami. 
 
Delko legszívesebben hazament volna a családjához, hogy együtt ünnepeljenek. Most azonban 

úgy érezte, nem hagyhatja cserben Horatiót. 
Nem pazarolta az idıt Pathan ujjlenyomataira, hiszen Calleigh már megtette, amit kellett, és az 

adatok rendben voltak. Delko és Horatio egyaránt úgy vélték, hogy ha sikerül azonosítani Francis 
Buccinellit, a rejtély is megoldódik. 

Delko hosszan tanulmányozta a fogda biztonsági kamerájának felvételeit. Szakáll, szemüveg, ső-
rő haj; mindez akár álca is lehet. De bárki is legyen Buccinelli, Pathannak valahogyan sikerült felven-
nie vele a kapcsolatot. A fogdaır szerint erre csakis a kórházban kerülhetett sor. 

Delko úgy döntött, ideje ellátogatni a Dade Memorialba. Az legalább az ünnepek idején is nyitva 
tart, gondolta. 

A liftnél összefutott Calleigh-vel. 
- Szia. Hazamész végre? 
- Dehogy - sóhajtott fel Calleigh. - Még mindig a Villanova-ügyön dolgozom. Az özvegye kará-

csony másnapján hazaszállítja a holttestet; szegény asszony szállodában tölti az ünnepet. Bőntuda-
tom van, amiért nem tudok választ adni a kérdéseire... 

- Tudom, mit érzel - mondta Delko. - Én sem bírok hazamenni, tudván, hogy az a gazember, aki 
meg akarta ölni Horatiót, még mindig szabadon mászkál. 



- Akkor hová indultál, ha nem haza? 
- A kórházba. Arra gondoltam, hogy ha nem tudunk rájönni, honnan telefonált, akkor körülnézek 

egy kicsit a helyszínen. Talán még azt is megtudom, ki is valójában az a Francis Buccinelli. 
- Neked legalább van egy neved, de az én gyilkosom akár a Fogtündér is lehetne. 
- Ne add fel, Calleigh - bíztatta Delko. 
- De te se. 
 
Wolfe már majdnem végzett a robbanás helyszínével, amikor megcsörrent a telefonja. 
- El kell engednünk ıket - mondta Tripp komoran. - Most hívott fel a nagyfınök személyesen, akit 

meg a bálterembıl hívtak fel. Ha nem mondasz azonnal egy alapos okot arra, hogy itt tartsam ıket, 
akkor vége a bulinak. 

- Sajnálom, Frank, de semmit se találtam idelenn, amin elindulhatnánk. Nemsokára végzek. 
- Jól van, kölyök - mondta Tripp, és bontotta a vonalat. 
Wolfe felsóhajtott. Már majdnem sikerült... az összes darabka elıkerült, már csak össze kellett 

volna illeszteni ıket. Kimerülten a falnak támaszkodott, és ekkor a tekintete a kapcsolótábla zölden 
pislákoló fényére esett. Jó látni, hogy valami mőködik, gondolta. Bár most már nemcsak a pirosból, de 
a zöldbıl is kezd elegem lenni... piros és zöld. A karácsony színei. 

Piros és zöld. Ez a két szín sehogy sem hagyta nyugodni. 
És végre rájött. 
Azonnal hívta Frank számát. 
- Frank? Nagyon figyelj... 
Miután elmondta Trippnek, mit tegyen, a lifthez sietett. A recepciónál kérdezett valamit az elké-

pedt férfitól, majd felment a legfelsı szinten található lakosztályhoz. 
A szobalány a szolgálati lift mellett éppen felpakolta a kocsiját tisztítószerekkel; Fergusson szerint 

a lakosztály mindennapos takarítása is ennek a szobalánynak volt a feladata. Wolfe igazolta magát, 
majd megkérdezte tıle, hogy a kocsin található fehérnemő a lakosztályból származik-e. 

- Igen, de miért? 
- Meg szeretném nézni. Elvégre nyilvános helyen vagyunk, bárki láthatja. 
A fiatal, szıkére melírozott hajú lány vállat vont. 
- Felılem... de vigyázzon vele, mert egy kicsit büdös. 
- Hogyhogy büdös? 
- A kislány folyton bepisil. Ebben a felfordulásban nem is csodálom. 
- Értem. 
Wolfe egy mőanyag szennyeszsákba pakolta a holmikat, megköszönte a segítséget és lement a 

hallba. 
- Boldog karácsonyt nekem - kurjantotta a liftben. - Végre én is megvilágosodtam... 
 
A kórház csendes volt; a nıvérpulton egy aprócska mőfenyı villogott. Delkónak szerencséje volt, 

ugyanis a kórteremben, ahol elhelyezték Abdus Sattar Pathant, csupán egyetlen másik beteg feküdt, 
aki még most is ott volt. 

- Általában odafigyelünk, hogy a bőnözök ne kerüljenek egy kórterembe a többi beteggel, de nem 
volt üres ágyunk, ráadásul öntudatlan állapotban volt, és még az ágyhoz is bilincselték - magyarázko-
dott a fiatal, latin származású nıvér. 

- A másik betegnek nem volt kifogása ellene? 
- Mármint Mr. Johnsonnak? Ó, az a helyzet, hogy ı kómában van, így nem állt módunkban kikér-

ni a véleményét. 
- Van telefon abban a szobában? 
- Van egy dugaljzat, de a telefonhoz külön engedély szükséges. Le kell fizetni egy bizonyos ösz-

szeget. 
- Mr. Johnson személyes tárgyai is a szobában vannak? 
- Igen, egy kis ruhásszekrényben. 
- Megengedi, hogy belenézzek? 
A nıvér bekísérte Delkót a kórterembe. Az egyik ágyon egy negyven év körüli fekete férfi feküdt, 

kézfején keresztül folyamatosan kapta az infúziót; mögötte halkan pittyegett a monitor. A másik ágy-
ban egy nála sokkal idısebb férfi volt, hófehér haja glóriaként keretezte arcát. İ is intravénásan kapta 
a gyógyszereit. 

A nıvér a fekete férfira mutatott. 
- Az úr Mr. Johnson. A holmija a szekrényben van. 
Delko letérdelt, kinyitotta a szekrénykét, és számba vette a tartalmát: egy pár cipı, néhány ruha-

nemő, egy kalap. Az egyik zsebben végül megtalálta, amit keresett, egy mobiltelefont. 



Óvatosan kivette a készüléket. Egy kis szerencsével még ujjlenyomat is lehet rajta, de most in-
kább az utolsó hívott szám érdekelte. 

Megnyomta a hívásismétlı gombot. Néhány csengetés után bekapcsolt az üzenetrögzítı: "Halló. 
Itt Batin beszél. Jelenleg nem vagyok elérhetı, de kérem, hagyjon üzenetet és amint tudom, visszahí-
vom..." 

Delko hitetlenkedve meredt a készülékre. Ezek szerint Pathan a saját lakását hívta fel? 
 
Mire Wolfe visszaért a bálterembe, az összes vendég elment, és csak a filmesek maradtak, de ık 

is a csomagolással voltak elfoglalva. Anitra Farnsworth a Mikulás trónusán üldögélt, és a biztonsági 
fınökkel beszélgetett. A cipıjét lehúzta, arca fáradt, de boldog volt. 

- Mára végeztek a filmezéssel? - kérdezte Wolfe. 
- Remélem, igen - felelte Anitra. - Már alig várom, hogy felmenjek a szobámba és aludjak egy na-

gyot. Coral miatt úgyis hajnalok-hajnalán kell kelnem, aztán nem tudom, mit tervez Jeff, de biztosan 
megadja a módját. Fogadok, hogy a Mikulás is megjelenik egy csomó ajándékkal. 

- Az ember sose tudhatja, hol bukkan fel a jó öreg Mikulás - jegyezte meg Wolfe. - Sıt, manap-
ság már azt se lehet kiszámítani, melyik irányzatot képviseli. 

- Sajnálom, nem tudom követni - mondta Anitra. 
- Tudja, többféle Mikulás létezik; vannak jó és kifejezetten komisz alakok is közöttük. A ma esti 

például cseppet sem volt kedves. 
- Ugyan, leellenıriztük a pasast - tiltakozott Keppler, ám a hangja idegesen csengett. 
- Önök egy bizonyos Kyle Dickerson nevő alakot ellenıriztek le - magyarázta Wolfe. - És igaza 

van, valóban tiszta volt. A legnagyobb bőne talán az volt, hogy kirúgta az ügynökét... tudja, Dickerson 
a Patrick Kingsley mővésznevet szokta használni. Most azonban valószínőleg szégyellte, hogy a Mi-
kulás szintjére süllyedt, ezért inkább a saját nevén jelentkezett a munkára. 

- A maguk hulláját is Kingsley-nek hívják, ugye? - kérdezte Keppler. 
- Úgy bizony. Valaki megölte, ellopta a belépıjét, és eljátszotta helyette a Mikulást. 
Wolfe mélyen Anitra szemébe nézett, aztán a pillantása a lány nyakára tévedt. 
- Gyönyörő nyakék. Gondolom, ez is a mősor részét képezi. Ez is úgy mőködik, mint a filmsztárok 

esetében, amikor a tulajdonos egy csekély összeg és a reklám fejében kölcsönadja nekik az ékszert. 
Mennyibe kerülnek ezek a smaragdok? 

- Kettı egész hét millióba - mondta Keppler alig hallhatóan. 
- Az áramszünet idején ön éppen a Mikulás ölében ült - mondta Wolfe. - Az egyikük egy rádióve-

zérléső detonátorral felrobbantotta a bombát, így kialudtak a fények, és ekkor gyorsan kicserélték a 
nyakéket egy hamisítványra. Ez is szép darab - mutatott Wolfe az Anitra nyakán lévı ékszerre -, csak 
éppen ön és a társa készítette. Ha jól tudom, a Czochralski-eljárast alkalmazták. Amikor a kirakatban 
ittriumnyomokat találtam, melyet a társa a mővelet alapjául használt, elıször nem tudtam, mire véljem. 
Ám ha hozzáadnak egy kis alumínium-oxidot, és a kettıt egy irídiumtégelyben egybeolvasztják, egy 
ittrium-alumínium-gránit összetételt kapnak, ami a szintetikus smaragd készítéséhez alkalmazott egyik 
stimuláns. 

Anitra arca megkeményedett. Felállt és dacosan kihúzta magát. 
- Igen, így történt... nem fogom tagadni. De ne várja el tılem, hogy elnézést is kérjek miatta. 
- Jézusom, Anitra - hüledezett Keppler. - Hogy jutott eszébe? 
- Kíméljen meg a szólamaitól - csattant fel a lány. - Semmivel sem tartozom magának, Jeffnek 

vagy ennek a nyavalyás stúdiónak. Vagy hálásnak kellene lennem a könyöradományukért? Kiszedtek 
a szemétdombról, hogy egy rövidke idıre belekóstoljak a jó életbe, végigparádéztattak az egész vilá-
gon, de valójában fikarcnyit sem érdekelte magukat, hogy mi lesz velem, vagy Corallal. Csak kihasz-
náltak bennünket, cserébe én is kihasználtam a helyzetet. 

- Ennél azért többet is tett - mondta Wolfe. - A kislánya gyógyszerével megölt egy embert. Coral 
imipramine-t kap az ágybavizelés miatt, magának pedig phenelzine-t írtak fel a depressziójára. Ho-
gyan akart megszökni? Elhajózott volna a Bahamákra, remélve, hogy az ünnepek alatt senki sem 
veszi észre, hogy eltőnt? 

- Valahogy úgy. 
- A Mikulás-jelmezes társát már letartóztattuk, amikor el akarta hagyni a szállodát - folytatta 

Wolfe. - Megtaláltuk nála a nyakéket, sıt egy tolvajkulcsot is. Fogadok, hogy Kingsley lakása, valamint 
a raktár ajtaját is nyitja. Kinek támadt ez a briliáns ötlete? 

- Erre a kérdésre azt hiszem, inkább az ügyvédem fog válaszolni - felelte Anitra csendesen. 
- Ahogy óhajtja, de ne feledje, hogy a legkeményebb kérdéseket a kislánya fogja feltenni önnek. 
- Tudom - suttogta Anitra csüggedten. - Tudom, de miatta tettem. Nem akartam, hogy egy lerob-

bant lakásban élje le az életét. Valóra akartam váltam az álmait... 
- És most megfosztotta ıt az édesanyjától - jegyezte meg Wolfe csendesen. 



18. 
MIAMI SZÜRKE ÉS HIDEG KARÁCSONYRA virradt. Jóllehet Horatio csak késı éjszaka kevere-

dett haza, mégis korán kelt és visszatért a laborba. Este még benn volt, és gratulált Wolfe-nak a Miku-
lásügyben elért áttörésért, aztán hazaküldte pihenni. 

Az épület most olyan kihalt volt, akár egy gimnázium a tavaszi szünet idején, de Horatiót nem za-
varta, így legalább nyugodtan dolgozhatott. 

A feje zúgott, oly sokszor átrágta már magát a Pathan-ügyön, de még mindig maradtak megvála-
szolatlan kérdések. Végül úgy döntött, pihenésképpen belenéz egy másik ügybe, hátha az eltereli a 
figyelmét. 

A Mikulás-ügyet Wolfe-nak köszönhetıen lezárhatják; Anitra lakosztályában megtalálták mindkét 
antidepresszánst, és a lopott ékszerek is a lány cinkosánál voltak. A kislány a szállodában maradt, 
ahol a rokonok megérkezéséig a személyzet gondoskodik majd róla. 

Horatio felsóhajtott. Szegény kislány, egész életében győlölni fogja a karácsonyt. 
 
Az ajtó lassan kinyílt. Coral ébren volt, és izgatottan várta, hogy az édesanyja bejelentse a Miku-

lás érkezését. 
A neszre azonnal felült az ágyában, és ekkor látta, hogy az ajtóban álló alak maga a Mikulás. 
- Ho, ho, ho! - kiáltotta mély, kedélyes hangon. Boldog karácsonyt, Coral! Mivel nagyon jó kislány 

voltál, személyesen fogom átadni neked az ajándékaidat. 
- A Mikulás! - sikította a kislány, és kiugrott az ágyból. - Mami, mami, itt a Mikulás! 
Azzal körbetáncolta a pirosjelmezes alakot, majd átrohant a másik szobába, ahol egy óriási fe-

nyıfa és rengeteg ajándék várt rá. 
És ott állt az anyukája is. 
Narancssárga melegítı meg egy vicces Mikulássapka volt rajta, ám Coral megszokta már, hogy 

az édesanyját mindenféle ostoba jelmezekben fotózzák. 
Boldogan elfészkelte magát az anyukája ölében. 
- Boldog karácsonyt, mami! 
- Boldog karácsonyt, kicsikém! - suttogta Anitra. Coral körülnézett, ám ezúttal nyomát se látta a 

filmeseknek. Rajtuk kívül csak egy fekete öltönyös, vörös hajú férfi tartózkodott a szobában. 
- Hol vannak a többiek? - kérdezte a kislány. Azt mondtad, rengetegen lesznek. 
- Ma nem - felelte Anitra. - Ma végre kettesben ünnepelhetünk. Vagyis mi ketten, meg a Mikulás. 
- Úgy van! - lépett be a szobába a Mikulás, és felvett egy ajándékot. A hangja kissé hasonlított 

Mr. Keppleréhez. - Lássuk csak, kié ez az ajándék? 
- A bácsi kicsoda? - nézett a kislány a vörös hajú férfira. 
- Ó, én a Mikulás egyik segédje vagyok, és csak meg akartam gyızıdni róla, hogy nagyon-

nagyon boldog karácsonyban van részed. 
- Akkor jól - mondta a kislány. Ekkor az édesanyja a férfira nézett. 
- Köszönöm - mondta kissé sírós hangon, mire Coral aggódva felnézett, de az anyukája cseppet 

sem volt szomorú, sıt széles mosoly ült az arcán. 
- Nem maga miatt tettem - mondta a vörös hajú férfi. 
Coral nekiesett az ajándékainak, és amikor ismét felpillantott, a vörös hajú férfi már nem volt ott, 

és mivel rengeteg ajándék várt még rá, hamarosan meg is feledkezett róla. 
A férfi késıbb visszajött, és megkérte az anyukáját, hogy menjen vele. 
 
Horatio a pihenıhelyiségben egy csésze kávé mellett az egyik aktát tanulmányozta. 
- Hát itt vagy - mondta Calleigh. - Vajon miért nem vagyok meglepve, hogy karácsony reggelén is 

itt talállak? 
- El kellett intéznem pár dolgot... de arra nem számítottam, hogy te is itt leszel - mosolygott 

Horatio. 
Calleigh fogott egy széket és leült. 
- Korán keltem, és azt mondtam apunak, hogy itt felejtettem valamit. Nagyon megértı volt. 
- Én is az vagyok. 
- Látom, a Villanóva-aktát bújod. Csak nem engem ellenırzöl? 
- Tökéletesen megbízom benned, Calleigh - rándult meg Horatio arca. - Azt hittem, tudod. 
- Jaj, annyira sajnálom, Horatio, csak vicceltem. Az igazat megvallva én is az ügy miatt jöttem be. 
- Bocsánatkérés elfogadva - enyhült meg a hadnagy. - Tulajdonképpen azért vettem elı az aktá-

dat, mert én is megrekedtem a Pathan-üggyel. 
- Szóval egy kis Calleigh-féle ihletre vágytál? 
- Így is mondhatjuk. 
- Akkor most itt vagyok személyesen is, bár fogalmam sincs, hogyan segíthetnék. A Villanova-



ügy teljes zsákutca, és egyelıre nem látom a megoldást. 
Az ihlet néha furcsa kanyarokat vesz, gondolta késıbb Horatio. A helyszínelık munkáját olykor 

nemcsak a tények és bizonyítékok, hanem a véletlenek is befolyásolják, és ezúttal sem volt másképp. 
Amikor Calleigh kimondta a "zsákutca" szót, a hadnagy tekintete a jelentésre tévedt, és megakadt egy 
szón... és abban a pillanatban összeállt a kép. 

- Calleigh, észrevetted, hogy Delko cellulózmaradványokat talált a Villanova karján keletkezett 
égési sebeken? 

- Természetesen, de mivel a holttest a mocsárban hevert, onnan is rákerülhettek a karjára. 
- Igen, de ha növényi maradványokból kerültek oda, akkor hol a lignin? A cellulóz önmagában va-

lami másra utal. 
- Például papírra? 
- Nem egyszerően papírra, hanem papírzacskóra - mondta Horatio. 
 
- Köszönjük, hogy befáradt hozzánk, Mrs. Villanova - mondta Calleigh, amikor az asszony belé-

pett a kihallgatóhelyiségbe. - Engedje meg, hogy bemutassam a fınökömet, Horatio Caine hadnagyot. 
- Asszonyom, kérem, fogadja ıszinte részvétemet - mondta Horatio. - Tudom, mennyire megvi-

selték a történtek... Szeretném, ha tudná, hogy mindent megtettünk a csapatommal, hogy kiderítsük, 
mi történt a volt férjével. 

- Köszönöm, hadnagy úr. - Solana Villanova fekete ruhában volt, szeme alatt mély karikák sötét-
lettek. - Kiderítettek már valamit? 

- Sajnos igen - mondta Calleigh. - Solana, a férje öngyilkos lett. 
Az asszony egy pillanatig fel sem fogta a hallottakat. 
- Hogyan? De a holttest... se keze, se feje! A halottkém szerint robbanóanyagot és vegyszereket 

is használtak... 
- Így igaz - mondta Horatio együtt érzıen. - De mindezt Hector tette. A robbanóanyagot a szájába 

vette, a kezére lúgkristállyal teli, feltehetıen több rétegő papírtasakot erısített... Amikor a bomba fel-
robbant, Hector a vízbe zuhant. A nátrium-hidroxid a víz hatására rendkívül erıs maróanyaggá válik, 
és a férje a foglalkozásából adódóan pontosan tudta, mekkora mennyiségre van szüksége ahhoz, 
hogy a lúggal lemarassa a kezeit. Ez az anyag végül a papírtasakokat is megsemmisítette, ezért nem 
találtunk semmi nyomot. A csónakot egy hosszabb gyújtózsinórral ellátott bombával süllyesztette el. 

- Istenem, ez rettenetes... De miért tette? 
- Erre sajnos nem tudunk válaszolni - mondta Calleigh. - Úgy tőnt, mintha valaki megölte volna 

Hectort, majd eltüntette a fejét és a kezeit, hogy ne lehessen azonosítani a holttestet. Alapos nyomo-
zást folytattunk, de a férje semmilyen bőncselekménnyel sem hozható kapcsolatba. 

- Persze hogy nem, hiszen ı jó ember volt - tiltakozott az asszony. 
- Az volt - értett egyet Horatio. - A kollégáim azt is kiderítették, hogy Hector nem csinált semmit 

Miamiban, pedig önnek azt mondta, sikeres üzleti vállalkozásba fogott. Vásárolt egy csónakot... aztán 
egy helyi brazil étteremben rendelt magának egy kiadós ceia de natalt. A pincérek szerint boldog volt, 
mintha ünnepelt volna valamit. 

- Boldog? Hogyan lehetett boldog, ha meg akart halni? 
- Ebben sajnos nincs semmi meglepı, ugyanis az öngyilkosjelöltek a tettük elkövetése elıtt úgy 

érzik, hamarosan véget vetnek a kínjaiknak, és ettıl szokatlanul jókedvőek lesznek. 
- Nem értem... - Solana elıkotort egy zsebkendıt a táskájából. - Miért tette? Miért? 
Calleigh Horatióra nézett, aki alig észrevehetıen biccentett. 
- Úgy véljük, minden nyomot el akart tüntetni maga után - mondta. - Ezért is jött Miamiba, és min-

dent elkövetett, hogy ne azonosíthassuk a maradványait. Önnel is azért veszett össze, nehogy keres-
tesse, ha eltőnik. 

- Tehát ezért... Most már értem... azt akarta, hogy győlöljem... 
- Hogy ne hibáztassa magát a halála miatt - mondta Horatio. 
Az asszony szomorúan bólintott. 
- Értem. Istenem, mennyire szenvedhetett.. És még arra is volt gondja, hogy megkíméljen a bőn-

tudattól. 
- Nagyon szerette önt - vélte Calleigh. 
- És nekem fogalmam sem volt róla - mondta Solana. - A fájdalom önzıvé teszi az embert, de 

Hector más volt. Nagy ajándékot kaptam tıle: a szabadságomat, és azt, hogy bőntudat nélküli élhe-
tem az életem. 

- Nagyon sajnálom - mondta Horatio. Solana megtörölgette a szemét. 
- Köszönöm. És azt is köszönöm, hogy kiderítették, mi történt. Csak azt sajnálom, hogy Hector 

minden jó szándéka ellenére nem ismert engem. Nem tehetek róla, hogy megölte magát, ı döntött 
így... Furcsa, hogy ezt mondom, de boldoggá tesz a tudat, hogy ennyire szeretett. 



Solana Villanova szívébe végre béke és megbocsátás költözött. 
 
Karácsony másnapján a hírekben legfeljebb a közelkeleti harcokról és a pápa szokásos beszédé-

rıl esett szó, így ha véletlenül mégis történt valami rendkívüli, az újságírók azonnal ráharaptak. 
Nem volt ez másképp az elrabolt férfi esetében sem, akinek csodával határos módon sikerült 

megszöknie a fogva tartói elıl. 
A véres, összevert Abdus Sattar Pathant a Tamiani-ösvényen találták meg; egyik kezén még ott 

lógott a bilincs. A járırök vették észre, és azonnal a rendırségre szállították, ahol értesítették az FBI-t. 
A rendırségrıl valahogyan kiszivárgott a hír, mire az újságírók pillanatok alatt megszállták az épüle-
tet. 

Sackheim önelégülten értesítette Horatiót is, mire a hadnagy haladéktalanul az FBI miami irodá-
jába sietett, ahol Pathan kihallgatása zajlott. Az ügynök nagylelkően megengedte neki, hogy kihall-
gassa a férfit. 

Horatio sztoikusan vetette alá magát a biztonsági ellenırzéseknek; szó nélkül leadta a fegyverét, 
majd aláírta a szükséges nyomtatványokat. Végül lefuttatták az ujjlenyomatait, és átsétált a fémdetek-
toron. Ezek után már az sem lepte volna meg, ha a cipıjét is lehúzatják vele. 

Sackheim és Pathan a kihallgatóhelyiségben várt rá. Pathan egy nagy bögrébıl kávét kortyolga-
tott. Szörnyen nézett ki, az egyik szeme bedagadt, ajka felhasadt, nyakán még most is ott volt a véres 
kötés. 

- Dennis - biccentett oda Horatio az ügynöknek. 
- Hadnagy úr... 
Pathan Horatiót méregette. A szenvedései ellenére túlságosan is nyugodtnak látszott, és Horatio 

sejtette is az okát. 
- Caine hadnagy, nem számítottam arra, hogy itt látjuk viszont egymást - mondta Pathan. 
- Persze hogy nem - mosolygott Horatio a férfira. Sackheim megköszörülte a torkát. 
- Mr. Pathan rendkívüli megpróbáltatásokon van túl. Ha kérdezni szeretne valamit... 
- Nincsenek kérdéseim, de ha lehetséges, kérnék öntıl valamit, Mr. Pathan - mondta Horatio. 
- Ha módomban áll, szívesen teljesítem - vont vállat Pathan bágyadtan. - Amint már az FBI-nak is 

elmondtam, nem sokat tudok a fogva tartóimról. 
- Most nem róluk, hanem önrıl van szó... - Horatio benyúlt a zsebébe, és elıhúzott belıle egy kö-

téldarabkát. 
- Csak annyit kérek, tegyen meg valamit a kedvemért. Semmi különös, egy aprócska 

bővésztrükkrıl van szó csupán. 
- Maga most arra akar rávenni, hogy bemutassak egy trükköt? - vigyorodott el Pathan hitetlen-

kedve. - Sajnálom, Mr. Caine, de a legtöbb varázslatot igen alapos felkészülés elızi meg. Nem le-
gyinthetek csak úgy, hogy eltüntessek dolgokat. 

- Félreértett, Abdus, én nem arra kértem, hogy felfedje elıttem a trükkjeit, csupán egy egyszerő 
feladattal szeretném megbízni. És ha nem bánja, szólítson Caine hadnagynak. 

Ekkor kinyitotta a tenyerét, és akkurátusan eligazította rajta a középen megcsomózott kötélda-
rabkát. 

- Csak annyit kérek, fújjon rá - kérte. 
- Ennyi ez egész? - kérdezte Pathan fülig érı szájjal. - Meg kell hagyni, furcsa kérései vannak, 

hadnagy, de boldogan állok szolgálatára. 
- Ne olyan gyorsan. Bizonyíték nélkül mit sem ér a kísérlet... 
Ekkor Horatio elıkotort a zsebébıl egy kis mőanyag filmesdobozt, majd kinyitotta és kivett belıle 

egy kis fehér tollpihét. Aztán felállt, és óvatosan a csomóra helyezte. 
- Magának elment az esze, Caine? - kérdezte Sackheim. 
Horatio elırehajolt, tenyerét Pathan orra alá tartotta. 
- Nem ment el az eszem, Sackheim ügynök, csak bemutatom önnek Mr. Pathan egyik blöffjét. 
Pathan vigyora immár halvány mosollyá szelídült. Horatióra szegezett tekintetébıl valósággal sü-

tött a győlölet. 
- Mire vár? - folytatta a hadnagy. - Fújjon. A nagy és káprázatos Batinnak ez nem okozhat akkora 

nehézséget... 
Pathan néma maradt. 
- Mi a baj? - kérdezte Horatio. - Egy pillanattal ezelıtt még boldogan teljesítette volna a kérése-

met... Bár gyanítom, hogy akkor csak megjátszotta volna az egészet. 
- Jól van, hadnagy, most már elég legyen - szólt közbe Sackheim. - Mit akar bebizonyítani ezzel a 

kis színjátékkal? 
- Azt próbálom bebizonyítani, Sackheim ügynök, hogy Abdus Sattar Pathan hazudik. - Horatio 

összezárta ujjait a kötélen. - És nem csak az elrablásával kapcsolatban hazudik, hanem az egész 



élete egy hatalmas hazugság. Tudja, Batin úr nem is tud varázsolni. 
- Sose állítottam, hogy tudnék - mondta Pathan. 
- Nem bizony - értett egyet Horatio. - A bővészmutatványok, a kézügyesség és a ravasz illúziók 

mestereként szokta reklámozni magát, amelyek inkább a tudomány, semmit a mágia birodalmába 
tartoznak. 

- Elnézést, de nem látom az összefüggést... - vetette közbe Sackheim. 
- Akkor csak figyeljen - nézett rá Horatio. - Mr. Pathan otthonában nincsenek fényképek, se hang-

felvételek, sıt a rádiója is egy beszélgetıs csatornára van állítva, és a tévékészülékét feltehetıen be 
se kapcsolja. Nem iszik alkoholt, és még a kártyái is alig nevezhetık kártyának, ugyanis rendelésre 
készültek és absztrakt képek vannak rajtuk. Vajon miért? Azért, Sackheim ügynök, mert Abdus Sattar 
Pathan elkötelezett, hithő mohamedán. Annak ellenére, hogy a hite szerint kifejezetten tilos a bővész-
kedés. 

- És a tollpihe? Azzal mit akart bizonyítani? 
- Valójában nem a toll, hanem a csomó a fontos felelte Horatio. - A Korán "a csomóra fújó" szer-

zetekként emlegeti a varázslókat. Mr. Pathan bővészként keresi kenyerét, holott ez sem más, mint 
puszta illúzió, hiszen gondosan betartja a vallási elıírásokat, és a csomóra leheléssel súlyosan vétene 
ellenük... és a lelkét is veszélybe sodorná. 

- A lelkem nem tartozik magára, Caine hadnagy - jegyezte meg Pathan. 
- Nem is a lelkére vagyok kíváncsi, Abdus. 
Sackheim felállt. 
- Mondja, hadnagy, tudja bizonyítani, hogy Mr. Pathan elkövetett volna bármilyen bőncselek-

ményt, vagy csak azért fáradt ide, hogy a vallási meggyızıdése miatt kritizálja? 
- Nem állt szándékában megsérteni a hitében - mondta Horatio -, csupán a tetteirıl beszéltem. 

Egyelıre nem áll módomban bebizonyítani, hogy megrendezte a saját elrablását, de valamelyik es-
küdtszék elıbb-utóbb hitelt ad a szavaimnak. 

- Akkor, ha jól sejtem, még nem végeztünk - jegyezte meg Pathan. 
Horatio az asztalra hajította a megcsomózott kötelet. 
- Mr. Pathan, még csak most kezdtük... 
 
- Magának befellegzett, Caine - mondta Sackheim. Az ügynök irodája ugyanolyan pedáns és 

rendezett volt, mint a gazdája. Íróasztalán nem volt más, csak egy lámpa, egy telefonos regiszter, 
meg egy sárga notesz, melynek közepére egy frissen hegyezett ceruza volt elhelyezve. 

- Nem értem magát, Horatio. Elıször nekem esik, amiért nem mutatok kellı együttérzést az áldo-
zat irányába, aztán se szó, se beszéd, elkezdi kritizálni a vallását... Mi ütött magába? 

- Mondtam már, hogy nem errıl van szó - magyarázta Horatio türelmesen. - Csak arról, hogy el-
titkolta. 

- És akkor mi van? Nem mindegy magának, hogy melyik istenben hisz? Mellesleg, éppen ön 
mondta, hogy a mohamedánoknak tilos a bővészkedés, így nem csoda, hogy nem verte nagydobra. 

- Ennek semmi értelme. A hitét titokban tartja, a bőnét pedig világgá kürtöli. 
- Talán az apja miatt tette - ült vissza Sackheim az asztalához. - A családi ügyekben ne keresse a 

logikát. 
Horatio elgondolkodott ezen a mondaton. A saját bırén is megtapasztalta, mennyire értelmetlen 

vitába képesek bonyolódni a rokonok. 
- Ennek tényleg semmi értelme - dünnyögte. 
- Na látja? Abdus összekülönbözött az apjával a vallás miatt, majd késıbb megtért, de ahhoz már 

túlságosan konok volt, hogy be is vallja neki, vagy hogy támogatást kérjen a családjától. Aztán valaki 
megtudta, mekkora vagyon örököse, és elrabolta, de Abdus kihasználta az alkalmat és megszökött. 

- És az élelmiszerboltbeli támadás? 
- Most mondta, hogy megtért, tehát logikus, hogy feldühödött egy meztelen közel-keleti nı képe 

láttán. 
- Vagyis miután gondosan fenntartja a látszatot, hirtelen mindent sutba vág? Ezt nem veszem be. 

Az emberrablók pedig mindent megtesznek, hogy felforgassam a várost valami érme után, és nem 
kérnek egy cent váltságdíjat sem? Azok az emberrablók, akik egy iraki aknával végeztek egy szövet-
ségi ügynökkel? Ugyanazok az emberrablók, akik telefröcskölik vérrel a helyszínt, de más nyomot 
nem hagynak maguk után? Akik kis híján megölik a célpontjukat, aztán hagyják, hogy nyugodtan elsé-
táljon? Sackheim ügynök, ebben az ügyben több az ellentmondás, mint egy maffiózó vallomásában. 

- Mélységesen sajnálom Hargood halálát - mondta Sackheim -, de én hiszek Pathannak. Khasib 
Pathan nagy vagyon ura, tehát nincs abban semmi meglepı, hogy a terroristák kipécézték maguknak, 
az akna pedig... nos, az volt kéznél, tehát azt használták. 

Sackheim elırehajolt, és az asztalra könyökölt. 



- Hosszú napunk volt, Horatio. Menjen haza. Ez mostantól az Iroda felelıssége, és ígérem, gon-
doskodunk a halottainkról. 

- Akárcsak én, Sackheim ügynök - mondta Horatio. - Akárcsak én... 
 
Amikor a hadnagy visszaért a laborba, cseppet sem volt meglepve, hogy Delkót is ott találja. 
- Mondd, ebben az épületben ismeretlen fogalomnak számít az ünnep? 
- Neked is boldog karácsonyt, H - vigyorgott Delko. - És megnyugtatlak, nem áll szándékomban 

maradni, különben az enyéim agyonlınek, ha nem érek vissza vacsorára. Csak arra gondoltam, sze-
mélyesen adom át az ajándékod. 

- Ó... 
- Jelképes ajándékról van szó. Végeztem egy kis kutatómunkát az Afterpartylife klubbal kapcso-

latban... tudod, ahol felrobbant az az akna. 
- És? 
- És megpiszkáltam egy kicsit a tulajdonosok hátterét, s végül megtudtam, ki a többségi tulajdo-

nos. 
- Várj, kitalálom... Khasib Pathan? 
- Eltaláltad. Látod, mégis neked volt igazad, és Abdus mindvégig borsot akart törni az apja orra 

alá. Egyébként mást is találtam. - Delko beszámolt a fınökének Abdus kórházbeli telefonhívásáról. 
- Felhívta az otthoni számát? És fel is vették? 
- A híváslista alapján igen, de csak nagyon röviden beszéltek. 
- Ezek szerint a titokzatos Francis Buccinelli a varázsló házában tartózkodott... de nem láttuk je-

lét, hogy vendég volt nála. 
- Talán azért, mert nem is lakott ott. 
- Nem tudom, Eric - csóválta Horatio a fejét. - Az az érzésem, hogy ez a Buccinelli a megoldás 

kulcsa. Mintha Pathan mindent elkövetett volna, hogy az eredeti ügy helyett magára irányítsa a fi-
gyelmünket, de akármilyen okos, mégis elkövetett egy hibát. 

- Igen. Az életedre tört - mondta Delko. 
- Nem, Eric. Meggyızıdésem, hogy Pathan egy sokkal komolyabb dolgot próbál fedezni, annyira 

komolyat, hogy még egy szövetségi nyomozást is kockáztatott miatta. De elkövette azt a hibát, hogy 
nem követelt pénzt, ami azt bizonyítja, hogy nem a pénz miatt tette, amit tett. 

- És még most sem tudjuk, miért tette. 
- Még nem - mondta Horatio. - Nemrég beszéltem Abdusszal, és közöltem vele, hogy tudom, 

hogy csak színlelték az emberrablást, és be is fogom bizonyítani. 
- De, H... az elıbb azt mondtad, Buccinelli a megoldás. 
- Úgy is van - mosolygott Horatio. - Ne aggódj, nemcsak Batin képes félrevezetni másokat... és 

amíg nem derítjük ki, hogy mi történik, szeretném abban a hitben tartani, hogy továbbra is utána nyo-
mozunk. 

- És ha ismét meg akar ölni? 
- Ez bizony könnyen megeshet - mosolyodott el Horatio. - Kénytelen leszek megbízni bennetek, ti 

majd vigyáztok rám... - Ekkor megcsörrent a telefonja. - Caine - szólt bele a készülékbe. 
- Boldog karácsonyt, Horatio - mondta Alexx. Gondoltam, kellemes ünnepeket kívánok. 
- Neked is boldog karácsonyt, Alexx. Örülök, hogy hívtál... - Ezután Horatio beszámolt neki a 

Villanova-ügyrıl. Közben Delko az órájára mutatott, és bocsánatkérıen a vállát vonogatta. Horatio 
biccentett és intett neki, hogy menjen csak nyugodtan. 

- Ó, Horatio, ez nagyon szomorú - mondta Alexx. - Ennyi szervezés, és mindez csak azért, hogy 
megkímélje a nıt a fájdalomtól. Pedig az öngyilkosok többségénél ennek a fordítottja szokott történni. 

- A szenvedés jót és rosszat is kihozhat az emberekbıl, és minden azon múlik, hogy mit kezdünk 
vele. 

- Tudom, hogy kötelességünk felfedni az igazságot, de ebben az esetben jobban örülnék, ha 
Hectornak mégis sikerült volna titokban tartania a halálát. 

- Nem, Alexx. Függetlenül attól, hogy ki volt és mit tett, Hector Villanova élete és halála egyaránt 
hatással volt a szerettei életére. Senkinek se használt azzal, hogy el akart tőnni, és ha már végezni 
akart magával, megérdemelték volna, hogy ne hagyjon maga után megválaszolatlan kérdéseket. 

- Igazad van, Horatio. Akár tetszik, akár nem, a fájdalom is benne van a batyunkban. - Alexx na-
gyot sóhajtott. - Ne haragudj, most vissza kell mennem a családomhoz. Nemsokára kezdıdik a Kará-
csonyi ének, és ezt minden évben a férjemmel szoktam megnézni. 

- Az ünnepi hagyományok nagyon fontosak mondta Horatio. - Vigyázz magadra. 
- Te is. 
A beszélgetést követıen Horatio egy ideig csendben üldögélt, aztán felállt, lekapcsolta a villanyt 

és hazament. 


