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A 9.15-ös glasgow-i vonat aznap este félórás késéssel indult az Euston pályaudvarról,
negyven perccel azután, hogy a szirénák: először megszólaltak.

A szirénázásra még a vágányok mellett világító halvány fényű kék lámpákat is
eloltották.

Nyüzsgő, tolongó, átkozódó, jobbára khakiruhás tömeg tapogatózott az elsötétített
peronon, kezükről, lábukról a borjú meg a többi csomag lenyúzta a bőrt, és a saját
szavukat sem értették a mozdonyok vashangú köhögésétől. Elveszve a tömegben egy
fiatalos külsejű történész professzor próbálta megtalálni hálókocsifülkéjét a glasgow-i
vonaton.

Nem mintha bárkinek is oka lett volna félelemre. Szeptember elseje volt, és a London
elleni nagy légi- támadások még el sem kezdődtek. Akkoriban még nagyon
tapasztalatlanok voltunk. A légiriadó mindössze kis kényelmetlenséget jelentett, hiszen
talán csak egy magányos repülőgép dongott valahol, és zárótűznek sem volt se híre, se
hamva.

A történész professzor, Alan Campbell, egy oxfordi és egy Harvard-egyetemi
doktorátus birtokosa, tanférfiúhoz méltatlan serénységgel furakodott keresztül a
tömegen. Az első osztályú hálókocsik a jelek szerint a hosszú szerelvény legelején voltak.
Nagy csomó poggyásszal felmálházott hordárt vett észre maga előtt, amikor az gyufát
gyújtott egy vasúti kocsi nyitott ajtaján, ahol egy táblán nevek sorakoztak a fülkék száma
mellett.

Az ajtóhoz érve, maga is gyufát gyújtott, és megállapította, hogy a hálókocsi tele van,
és hogy az övé a négyes számú fülke.

Felszállt. A folyosón az ajtók fölött halványan kivilágított kis számok mutatták az utat.
Határozottan jobban érezte magát, mikor végre benyitott fülkéje ajtaján.

Kényelem dolgában a fülke valóban első osztályú, gondolta. Aprócska fémszoba volt,
zöldre festett falakkal, egy fekhellyel, nikkelezett mosdókagylóval, és egy hosszú tükörrel
a szomszéd fülkébe nyíló ajtón. Az elsötétítés egy lehúzható rolettából állt, amely
tökéletesen eltakarta az ablakot. Fülledt meleg volt a fülkében, de az ágy felett
megpillantott egy fémlemezes szellőzőnyílást.

Alan az ágy alá csúsztatta bőröndjét, és leült, hogy kifújja magát. A magával hozott
olvasnivaló, egy fűzött regény és a vasárnapi lap ott hevert mellette. Az újságra pillantva
egyre jobban elkomorult, és elöntötte a keserű epe.

– Eméssze lelkét az örök tisztítótűz! – szólalt meg fennhangon, egyetlen evilági
ellenségére utalva. – Hogy a...

Aztán mégiscsak mérsékelte magát, mert eszébe jutott, hogy illenék jó hangulatban
maradnia. Hiszen végül is egyhetes szabadságra utazik; és noha útja bizonyos
szempontból kétségkívül meglehetősen szomorú, mégiscsak afféle vakációnak ígérkezik.

Alan Campbell olyan skót volt, aki még életében nem tette a lábát Skócia földjére.
Mellesleg az amerikai egyetemen eltöltött év és néhány, a kontinensre tett kiruccanás
kivételével, nem volt még Anglián kívül sem. Harmincöt éves múlt; igazi könyvmoly, igen
komoly férfiú, noha nem minden humorérzék nélkül való, és még jóképű is, bár talán



kissé hajlamos a pocakosodásra.
Skóciára vonatkozó elképzeléseit Sir Walter Scott regényeiből merítette, avagy, ha

néha kedve szottyant, John Buchan könyveiből. Mindehhez még gránitsziklák és hangafű
halovány képzete járult, valamint a skót viccek – mely utóbbiakért meglehetősen
neheztelt, s ebből is kitűnt, hogy lélekben nem igazi skót. És hacsak...

A hálókocsikalauz kopogtatott, és bedugta fejét az ajtón.
– Mr. Campbell? – érdeklődött, és az ajtóra erősített kis táblára pillantott.
– Dr. Campbell – felelte Alan, nem minden méltóság nélkül. Még mindig elég fiatal volt

ahhoz, hogy címe az újdonság és váratlanság izgalmával hasson rá.
– Hányra óhajtja reggel az ébresztőt, uram?
– Hánykor érünk Glasgow-ba?
– Hát... a menetrend szerint hat harminckor, uram.
– Akkor keltsen fel hatkor.
A kalauz köhentett egyet. Alan helyesen értelmezte a figyelmeztetést.
– Akkor keltsen fel egy fél órával az érkezés előtt.
– Igenis, uram. Parancsol reggel teát és kétszersültet?
– Kaphatok komplett reggelit a vonaton?
– Nem, uram. Csak teát és kétszersültet.
Alan jókedve alább szállt, s a gyomra is megkordult. Annyira kellett sietnie a

csomagolással, hogy nem is vacsorázott, és most úgy érezte, a zsigerei olyanok, akár az
összenyomott tangóharmonika. A kalauz megértette tekintetét.

– Az ön helyében, uram, kiszaladnék a büfébe, és harapnék valamit.
– De hiszen a vonat nem egészen öt perc múlva indul!
– Emiatt nem kell nyugtalankodnia, uram. Véleményem szerint nem indulunk olyan

hamar.
Igen, ez lesz a legokosabb.
Alan leszállt a vonatról. Nyugtalanul végigtapogatózott a sötétben a zsivajgó, zsúfolt

peronon, és kilépett a vágány végét lezáró korláton. Már a büfénél állt egy csésze ki-
kilöttyenő teával és néhány kiszáradt sonkás szendviccsel, melyekben hártyavékonyra
szeletelték a sonkát, mikor tekintete ismét a vasárnapi lapra esett. És újfent elöntötte az
epe.

Már leszögeztük, hogy Alan Campbellnek mindössze egyetlen ellensége volt az egész
földkerekségen. Igazság szerint, egy iskolai verekedésen kívül, melynek során
kölcsönösen ellátták egymást monoklikkal és vérző orral azzal a fiúval, aki később a
legjobb barátja lett, még arra sem emlékezett, hogy valaki iránt különösebb ellenszenvet
érzett volna.

A szóban forgó férfiút szintén Campbellnek hívták; bár, amint Alan hitte és remélte,
nem voltak semmiféle rokonságban. A másik Campbell Harpendenben, Hertfordshire-ben
lakott valami sötét odúban. Alan még sohasem találkozott vele, és azt sem tudta,
kicsoda. De azért szívből utálta.

Mr. Belloc megjegyzi, hogy semmiféle vita nem lehet olyan heves, elkeseredett, vagy
elfogulatlan szemlélő számára olyan mulatságos, mint a két tudós professzor vitája
valamely homályos kérdésről, amely egyébként senkit sem érdekel egy fikarcnyit sem.



Valamennyien voltunk már mosolygó tanúi efféle vitának. Egy rangos újságban vagy
irodalmi hetilapban valaki megírja, hogy Hannibál az Alpokon átkeltében elhaladt egy
Viginum nevezetű falu mellett. Mire valamelyik tudós olvasó beír, hogy a falu neve nem
Viginum, hanem Biginium. A rákövetkező héten az első olvasó udvarias hangnemben, de
igen epésen sajnálkozik a levélíró tudatlanságán, és engedelmet kér, hogy bemutathassa
bizonyítékait, melyek szerint a falut igenis Viginumnak hívták. Akkor a második levélíró
megírja, mennyire sajnálja, hogy a vita ennyire elfajult, mert nem is kétséges, hogy X. Y.
úr ennek hatására feledkezett meg a jó modorról; ő mindazonáltal kötelességének érzi,
hogy megjegyezze...

És így tovább. A civakodás néha két-három hónapig is eltart.
Valami efféle pottyant bele hatalmas toccsanással Alan Campbell békés életébe.
Alan Campbell jó lélek volt, és nem akart semmi rosszat. Időnként kritikát írt

történelmi művekről egy tisztes vasárnapi lapban.
Június közepén a lapja küldött neki egy Második Károly utolsó napjai című könyvet, egy

vaskos tanulmányt az 1680 és 1685 közötti politikai eseményekről, a tudós K. I. Campbell
tollából. Alan kritikája a rákövetkező vasárnap jelent meg, és vétkét az alábbi szavakkal
követte el, glosszája vége felé:

 
Nem mondhatni, hogy Mr. Campbell könyve új fényt vet a tárgyra; és apróbb

fogyatékosságoktól sem mentes. Mr. Campbell bizonyára maga sem hiszi, hogy Lord
William Russel nem bírt tudomással a Rye House Összeesküvésről. Barbara Villiersből,
Lady Castlemaine-ből 1670-ben lett clevelandi hercegnő; nem pedig – amint az a
könyvben olvasható – 1680-ban. És vajon milyen alapon teszi Mr. Campbell azt a
meglepő megállapítást, hogy a szóban forgó hölgy „apró termetű és gesztenyebarna
hajú” volt?

 
Alan pénteken visszaküldte a könyvet, és az egészről meg is feledkezett. Ám kilenc nap

múlva megjelent a lapban a szerzőnek a hertfordshire-i Harpendenből keltezett
válaszlevele. Így végződött:

 
Szabadjon megjegyeznem, hogy a megállapítást, mit az Önök recenzense oly
„meglepőnek” tart, az illető hölgy tulajdon biográfusa, Steinman alapján teszem. Ha
az Önök recenzense nem ismerné ezt a művet, egy látogatás a British Museumba
bizonyára megérné a fáradságot.
 

Ez ugyancsak kihozta Alant a sodrából.
 

Köszönöm Mr. Campbell szívességét – írta –, hogy figyelmembe ajánl egy könyvet,
mely egyébként nem ismeretlen előttem, és egyúttal elnézését kérem, amiért ilyen
triviális dologra hívom fel a figyelmét, mindazonáltal úgy vélem, hogy a British
Museumban tett látogatás kevésbé lenne hasznos, mint egy látogatás a Nemzeti
Arcképcsarnokba. Ott Mr. Campbell is láthatja e csinos hárpia egy Lely festette
arcképét. A képen a hölgy haja koromfekete, ő maga pedig igen dús idomú.



Feltehető, hogy a festő hízelegni akar modelljének. De aligha hihető, hogy a szőkét
barnának festené, avagy, hogy egy udvarhölgyet kövérebbnek ábrázolna, mint
amilyen valójában volt.
 

Alan úgy vélte, hogy a válasz jól sikerült. Megsemmisítő erőnek sincs híjával.
De a harpendeni kígyó ettől kezdve öv alá ütött. Közismert arcképek taglalása után így

fejezte be a levelet:
 

Mellesleg szólva az Önök recenzense volt oly kedves, hogy a hölgyet „hárpiának”
nevezte. Vajon milyen alapon? Úgy tetszik, azért, mert a hölgy temperamentumos
volt, és szeretett pénzt költeni. Ha egy férfit ennyire elképeszt két tulajdonság egy
nőben, megengedhető a kérdés, vajon volt-e felesége?
 

Ettől a levéltől Alan dühében a plafonig ugrott. Nem történelmi ismereteinek
becsmérlése bántotta, hanem a burkolt célzás, hogy nem ért a nőkhöz – ami egyébként
igaz volt.

K. I. Campbellnek, gondolta Alan, nincs igaza; és tisztában is van vele; és most, szokás
szerint, mellékes dolgokkal próbálja elködösíteni a fő kérdést. Válaszától elsápadt a
papír, annál is inkább, mert a vitához számos olvasó is hozzászólt.

Özönlöttek a levelek. Egy őrnagy Cheltenhamből azt írta, hogy nemzedékek óta
családja birtokában van egy festmény, mely állítólag a clevelandi hercegnőt ábrázolja, és
a képen a hölgy haja középbarna. Egy tudós az Athenaeumból azt követelte, hogy
határozzák meg pontosan kifejezéseiket, közöljék, mit értenek „dús”-on, és hogy a test
mely részére vonatkoztatják, mai fogalmaink szerint.

– Nelson üvegszeme óta nem volt ilyen jó anyagunk – mondta a lap főszerkesztője. –
Csak folytassák.

És a vita folytatódott egész júliusban és augusztusban. Második Károly szerencsétlen
sorsú kedvese majdnem olyan közismertté vált, mint Samuel Pepys idejében. Részletesen
megtárgyalták anatómiáját. Bekapcsolódott a vitába – noha ettől a vita nem lett kevésbé
zavaros – egy másik tudós, Dr. Gideon Fell is, akinek úgy látszik, kaján öröme telt abban,
hogy összekeverte a két Campbellt, és hogy mindenkit mindenkivel összetévesztett.

Végül maga a főszerkesztő fújta le a parádét. Elsősorban azért, mert az anatómiai
részletek már az ízléstelenség határát súrolták; másodsorban meg azért, mert a felek
annyira belebonyolódtak a vitába, hogy már senki sem tudta, kit minek hordott le.

Alan a végén mindenesetre úgy érezte, hogy K. I. Campbellt legszívesebben forró
olajban sütögetné.

Ugyanis K. I. Campbell minden héten megjelent a lapban, Alan sarkába akaszkodott,
és minden alkalommal megdöfködte. Alan lassan, de biztosan olyan ember hírébe került,
aki udvariatlanul viselkedik a hölgyekkel, rágalmakat szőr egy halott asszonyra, és
feltehető, hogy bármikor képes megrágalmazni bármelyik hölgyismerősét. K. I. Campbell
utolsó levele több mint célzás volt erre.

Kollégái a tanszéken az ő rovására élcelődtek. Gyanította, hogy a diákok is róla
gyártanak vicceket. „Szajhapecér” volt az egyik gúnyneve; és „kocsmatöltelék”-nek is



hívták.
Megkönnyebbült imát rebegett, mikor a vita véget ért. De még most is, a gőzölgő

pályaudvari büfében, a ki-kiloccsanó teát szürcsölve, és a száraz szendvicseket eszegetve
is megdermedt, ahogy átfutotta a vasárnapi lapot. Rettegett, hogy szemébe ötlik valami
újabb utalás a clevelandi hercegnőre, és hogy K. I. Campbellnek talán mégis sikerült újra
belopnia magát a hasábokra.

Nem. Semmi. Ez legalább jó ómen az induláshoz.
A büfé melletti óra szerint az idő húsz perc múlva tíz volt.
Alannak egyszerre eszébe jutott a vonatja. Nagy kortyokban kiitta teáját (ha az ember

siet, mindig úgy tűnik, több liternyi és tűzforró), és újra kisietett a teljes elsötétítésbe.
Másodszor is eltartott néhány percig, amíg a korlátnál megtalálta a jegyét; végigkutatta
összes zsebét, aztán végül ráakadt a legelsőben. Átfurakodott az emberek és a
poggyászkocsik között, némi nehézség árán rátalált a peronra is, és éppen akkor érkezett
vissza a kocsijához, mikor az egész szerelvény hosszában becsapódtak az ajtók, és
megszólalt a síp.

A vonat simán kigördült az állomásról.
Útban volt tehát a nagy kaland felé. Alan, újra kibékülve az élettel, megállt a

félhomályos folyosón, és kifújta magát. A Skóciából kapott levél néhány szava járt a
fejében: „Shira várkastélya, Inveraray mellett, a Loch Fyne partján.”

„Shira várkastélya Inveraray mellett, a Loch Fyne partján.” Varázslatos muzsikaként
hangzott. Ízlelgette. Aztán elsétált a fülkéjéhez, felrántotta az ajtót, és – földbe
gyökerezett a lába.

Az ágyon egy nyitott bőrönd hevert, nem a sajátja. Női ruhadarabokkal tele. Egy
huszonhét-huszonnyolc éves, barna hajú lány turkált benne, föléje hajolva. A nyíló ajtó
csaknem fellökte, és most felegyenesedett, hogy megnézze magának Alant.

– Ejha! – mondta Alan magában.
Első gondolata az volt, hogy rossz kocsira szállt, és eltévesztette a fülkét. De egy gyors

pillantás az ajtóra meggyőzte, hogy jó helyen jár. Ott állt a neve a táblácskán: Campbell.
– Megbocsásson – szólalt meg. – De nincs itt valami... ööö... tévedés?
– Nem, nem hiszem – felelt a lány, karját dörzsölgetve, és egyre hűvösebben nézett

Alanra.
Alannak még így is feltűnt, milyen vonzó, bár alig használt rúzst vagy festéket, és

kerek arcára egyre eltökéltebb szigorúság ült ki. Százhatvan centi magas volt, és igen jó
alakú. Meglehetősen távol ülő kék szeme volt, és szép magas homloka; telt ajkát
megpróbálta feszesen összezárni. Tweed szoknyában volt, kék pulóverben és barna
harisnyát hordott lapos sarkú cipővel.

– De hát ez a négyes fülke – magyarázta Alan.
– Igen, tudom.
– Ezzel azt akarom mondani, asszonyom, hogy ez az én fülkém. Campbell a nevem. Itt

áll az ajtón.
– És az én nevem történetesen szintén Campbell – replikázott a lány. – És ez a fülke az

én fülkém. Legyen olyan szíves és távozzék.
A lány a bőröndre mutatott.



Alan újra odanézett. A vonat zakatolt, keresztülcsörömpölt váltókon, ringott a kocsi, és
egyre gyorsabban robogtak. Alan csak nehezen tudta felfogni a bőrönd oldalára apró
fehér betűkkel festett szavak értelmét.

K. I. Campbell. Harpenden.
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Alan fejében és érzelmeiben a hitetlenkedés fokról fokra átadta helyét valami egészen
másnak.

Megköszörülte a torkát.
– Szabadna megkérdeznem – szólt zordan –, hogy minek a rövidítése a „K. I.”?
– Kathryn Irene, természetesen. A két keresztnevem. De lenne olyan kedves...?
– Nem! – mondta Alan. Felmutatta az újságot. – Szabadna tudnom továbbá, vajon

részt vett-e ön a közelmúltban egy botrányos levélváltásban a Sunday Watchman-ben?
Miss K. I. Campbell a homlokához kapott, mintha a naptól akarná óvni szemét. Másik

kezével háta mögé nyúlt, hogy megtámaszkodjék a mosdó peremén. Zakatolt, zötyögött
a vonat. Feltámadó gyanú, aztán felismerés tükröződött kék szemében.

– Igen – mondta Alan. – A. D. Campbell vagyok, a highgate-i egyetemről.
Büszke, baljós viselkedésével mintha azt mondta volna: „És, te szász, én Roderick Dhu

vagyok”. Felötlött benne, hogy talán enyhén nevetséges, ahogy marconán leszegte fejét,
az újságot az ágyra hajította és karba fonta kezét. De a lány nem így fogta fel.

– Maga ripők! Maga komisz! Maga féreg! – kiáltotta szenvedélyesen.
– Tekintettel arra, hölgyem, hogy ez ideig még nem volt részem abban a

megtiszteltetésben, hogy illendően bemutassanak önnek, ezek a szavak oly fokú bizalmas
viszonyra utalnak, mely...

– Ostobaság – mondta K. I. Campbell. – Negyedfokú unokatestvérek vagyunk. De
magának nincs szakálla!

Alan önkéntelenül állához kapott.
– Persze hogy nincs szakállam. Miből gondolta, hogy szakállam van?
– Mind azt hittük, hogy szakállas. Azt hittük, ilyen hosszú szakálla van – kiáltotta a

lány, és a kezét valahová a derekához tette. – És hogy vastag lencséjű szemüveget hord.
És hogy randa, undok, gúnyos modora van. Ami igaz is. És ráadásul még betör ide és
fellök...

Kicsit megkésve újra dörzsölgetni kezdte a karját.
– A világ valamennyi undok, gunyoros, vállonveregető könyvkritikája közül – folytatta –

a magáé a...
– Hölgyem, úgy látszik, ön félreértett. Mint hivatásos történésznek, kötelességem volt

rámutatni bizonyos tévedésekre, bizonyos vaskos tévedésekre.
– Tévedésekre! – kiáltott fel a lány. – Méghozzá vaskos tévedésekre!
– Úgy van. Nem a clevelandi hercegnő hajszínének triviális és jelentéktelen kérdésére

gondolok. Valóban lényegbe vágó dolgokra célzok. Az a mód, ahogy ön az 1680-as
választásokat tárgyalja, ha megbocsátja nyíltságomat, egy csecsemőt is kacajra
fakasztana. Az a mód pedig, ahogy Lord William Russellt tárgyalja, egyszerűen becstelen.
Nem állítom, hogy akkora csirkefogó volt, mint az ön hőse, Shaftesbury. Russell
egyszerűen csak tökfilkó volt; „tökéletlen felfogású”, ahogy a perben megfogalmazták;
sajnálatra méltó, ha úgy tetszik; de semmiképp sem szabad őt másnak beállítani, mint
annak az árulónak, aki valójában volt.

– Maga nem más – szólt K. I. Campbell haragosan –, mint egy ronda tory!



– Válaszképpen nem kisebb szaktekintélyt idézek, mint Dr. Johnsont: „Asszonyom, úgy
látom, hogy ön egy gaz whig.”

Aztán csak álltak, és nézték egymást.
Tudvalevő, hogy Alannak nem volt szokása így beszélni. De most annyira elöntötte a

düh, és annyira tudatában volt igazának, hogy Edmund Burke-nek is megadta volna a
magáét.

– Voltaképpen ki maga? – kérdezte kisvártatva, jóval természetesebb hangon.
Ettől Kathryn Campbell újra felöltötte fennkölt modorát. Összeszorította az ajkát.

Kihúzta magát százhatvan centije minden méltóságával.
– Noha nem tartom kötelességemnek válaszolni a kérdésre – felelte, és feltette

szarukeretes szemüvegét, amitől csak még csinosabb lett –, közölhetem önnel, hogy a
harpendeni női főiskola történelem tanszékének tagja vagyok...

– Aha.
– Igen. És értek annyira a kérdéses korszakhoz, mint bármelyik férfi, sőt. Most pedig

nagyon kérem, legyen önben annyi elemi jómodor, hogy hagyja el a fülkémet.
– Kutya legyek, ha elmegyek! Ez nem a maga fülkéje!
– De ha mondom, hogy az én fülkém.
– De én meg azt mondom, hogy nem a magáé.
– Dr. Campbell, ha nem távozik, csöngetek a kalauznak.
– Kérem, tessék. Ha nem csönget, majd csöngetek én magam.
A kalauz, aki futva érkezett a két különböző kéztől származó csöngetésre, két

tekintélyes, de kapkodva beszélő professzort talált, akik egyszerre akarták elmondani a
történteket.

– Sajnálom, kisasszony – mondta a kalauz, gondterhelten tanulmányozva jegyzékét –,
sajnálom, uram; de úgy látszik, valahol valami nincs rendben. Itt csak egy „Campbell”
van, de se „Miss”, se „Mr.” nincs mellette. Nem is tudom, mit mondjak.

Alan kihúzta magát.
– Nem tesz semmit. A világért se háborgatnám a hölgyet csalárd módon szerzett ágya

birtokában – jelentette ki gőgösen. – Vezessen egy másik fülkébe.
Kathryn a fogát csikorgatta.
– Nem, Dr. Campbell, szó sem lehet róla. Köszönöm, de semmiféle előnyt sem fogadok

el nemem miatt. Vezessen, kérem, engem egy másik fülkébe.
A kalauz széttárta karját.
– Sajnálom, kisasszony, sajnálom, uram, de nem tehetem. Egyetlen üres hálófülke

sincs az egész vonaton. Ami azt illeti, egyetlen szabad ülőhely sincs. Még a
harmadosztályon is állnak.

– Nem tesz semmit – mondta Alan. – Csak engedje kivennem a csomagomat onnan az
ágy alól, és majd állok a folyosón egész éjszaka.

– Ostobaság – mondta a lány. – Egészen Glasgow-ig? Ezt igazán nem teheti.
Ostobaság! – Leült az ágy szélére.

– Egyetlen dolgot tehetünk – folytatta. – Megosztozunk ezen a fülkén, és fenn
maradunk egész éjszaka.

A kalauzon hatalmas megkönnyebbülés látszott.



– Kisasszony, ez igazán roppant kedves öntől! És tudom, hogy az úr is nagyon hálás
érte. Ugye? És biztos vagyok benne, hogy a társaság kártalanítani fogja önt a
végállomáson. De ugye, nagyon kedves a hölgytől?

– Nem! Visszautasítom...
– Mi baj, Dr. Campbell? – érdeklődött Kathryn jeges szívélyességgel. – Fél tőlem? Vagy

csak nem mer szembenézni a történelmi tényekkel, ha találkozik velük?
Alan a kalauzhoz fordult. Ha lett volna elég hely, olyan drámai mozdulattal mutatott

volna az ajtóra, mint az atya egy régimódi melodrámában, amint éppen kiűzi gyermekét
a viharba. De így csak beleverte kezét a szellőzőbe. A kalauz azért megértette.

– Hát akkor rendben van, uram. Jó éjszakát. – Elmosolyodott. – Talán nem is lesz
olyan nagyon kellemetlen...

– Ezzel mit akar mondani? – kérdezte Kathryn éles hangon.
– Semmit, kisasszony. Jó éjszakát. Aludjanak... azazhogy, jó éjszakát.
Újra csak álltak, és néztek egymásra. Egyformán hirtelen leültek az ágy két végébe.

Noha előzőleg meglehetősen beszédesek voltak, most, hogy becsukódott az ajtó,
mindkettejüket elfogódottság szállta meg.

A vonat lassan döcögött; egyenletesen, de bármely pillanatban újra nekilódulhatott,
ami valószínűleg azt jelentette, hogy valahol ellenséges gép cirkál felettük.

Most, hogy friss levegő áramlott a szellőzőből, már nem volt olyan meleg a fülkében.
Kathryn törte meg a feszült, elfogódott csendet. Arckifejezése fensőséges mosolynak

indult, kuncogás lett belőle, és a végén önfeledt nevetésbe oldódott. Alan tüstént
csatlakozott hozzá.

– Pszt! – csitította suttogva. – Ne zavarjuk a szomszéd fülke tulajdonosát. Hát nem
vagyunk nevetségesek?

– Ezt tagadom. Bár ugyanakkor...
Kathryn levette szemüvegét, és homlokát ráncolta.
– Miért utazik északra, Dr. Campbell? Vagy szólítsam Alan kuzinnak?
– Feltehetőleg ugyanazon okból, amiért maga. Levelet kaptam egy Duncan nevű

embertől, aki a Pecsét Jegyzője lenyűgöző címet viseli.
– Skóciában – mondta Kathryn gúnyosan kioktató hangon –, a Pecsét Jegyzője:

ügyvéd. Micsoda tudatlanság! Soha nem járt még Skóciában, Dr. Campbell?
– Nem. És maga?
– Kislány korom óta nem. De én veszem magamnak a fáradságot, hogy tájékozódjam,

különösen a saját fajtámról. Volt még más is a levélben?
– Csak annyi, hogy egy héttel ezelőtt elhalálozott az öreg Angus Campbell; és hogy a

család minden fellelhető tagját értesítik, és vajon tudnék-e módot találni, hogy feljöjjek
Shira várkastélyába, Inveraray mellé, családi tanácskozásra... Világosan kiderült a
levélből, hogy örökségről szó sincs, az viszont már nem volt olyan világos, mit ért „családi
tanácskozáson.” Mindenesetre jó ürügynek találtam, hogy elutazzam a rég megérdemelt
pihenésre.

Kathryn fintorgott. – De, Dr. Campbell! A saját vére!
Alan érezte, hogy újra elönti a düh.
– Ide hallgasson! Soha életemben nem hallottam Angus Campbellről. Most



utánanéztem egy rettenetesen bonyolult családfában, és megtudtam, hogy apám unoka-
testvére volt. De én sohasem ismertem sem őt, sem bármelyik közeli rokonát. És maga?

–Hát...
– Tulajdonképpen még csak nem is hallottam Shira várkastélyáról. Erről jut eszembe:

egyáltalán hogyan lehet odajutni?
– Glasgow-ban átszáll a gourocki vonatra. Gourock-ban hajóval átkel Dunoonba.

Dunoonban kocsit bérel és megkerülve a Loch Fyne-t, elautózik Inverarayba. Azelőtt vízi
úton is el lehetett jutni Dunoonból Inverarayba, de a háború óta megszüntették ezt a
vonalat.

– És az a Shira várkastély – feszegette tovább Alan ugye afféle várárokkal körülvett
udvarház?

– Skóciában – felelte Kathryn – egy kastély jóformán bármiféle lehet. Nincs akkora,
mint az argylli herceg kastélya. A Shira-szoros bejáratánál áll, nem messze Inveraraytól,
a tó partján. Elég elhanyagoltnak látszó kőépület, magas toronnyal. De múltja van.
Magának, mint történésznek, erről természetesen sejtelme sincs. Pedig ettől olyan
érdekes az egész; ahogy Angus Campbell meghalt.

– Igazán? És hogyan halt meg?
– Öngyilkosságot követett el – válaszolta Kathryn nyugodtan. – Vagy meggyilkolták.
A könyv, amit Alan magával hozott az útra, történetesen detektívregény volt. Ritkán

került a kezébe efféle, de kötelességének tartotta, hogy néha pihenésképpen elolvasson
egyet-egyet. A könyvre nézett, aztán újra Kathrynre bámult.

– Mármint hogy mi történt vele?
– Meggyilkolták. Angus Campbell kiugrott vagy kilökték a torony legfelső ablakából.
Alan megdöbbent.
– De hát nem volt vizsgálat?
– Skóciában nem tartanak vizsgálatot. Ha gyanús haláleset fordul elő, úgynevezett

„nyilvános kihallgatást” rendeznek a Prokurátor irányításával. De ha feltételezik, hogy
gyilkosság történt, meg sem tartják a nyilvános kihallgatást. Ezért is figyeltem egész
héten a glasgow-i lapokat, de nem írtak semmiféle kihallgatásról. Bár ez természetesen
még nem jelenti azt, hogy tényleg nem tartották meg.

Alan a zsebében kezdett kotorászni.
– Cigaretta? – kínálta az előhalászott dobozt.
– Köszönöm. Nem is tudtam, hogy cigarettázik. Azt hittem, tubákol.
– És miért gondolta, hogy tubákolok? – kérdezte barátságtalanul Alan.
– Ráhullott a szakállára – magyarázta Kathryn, és utálkozó kézmozdulatot tett. – És

mindenfelé szétszóródott. Rémes volt. Nagymellű ringyó!
– Nagymellű ringyó?! Kicsoda?
– A clevelandi hercegnő.
Alan csak pislogott. – De Miss Campbell, nekem végig úgy tűnt, hogy ön a hölgy

becsületének bajnoka! Csaknem két és fél hónapon át becsmérelt, azt állítva, hogy én
becsmérlem őt.

– Na igen. Nyilvánvaló volt, hogy maga pikkel rá. Nekem tehát a másik oldalra kellett
állnom, nem?



Alan rámeredt a lányra.
– És ezt – mondta, a térdét csapkodva –, ezt nevezi intellektuális becsületnek?!
– És maga talán intellektuális becsületnek nevezi azt, hogy szándékosan lefitymál és

ócsárol egy könyvet csak azért, mert tudja, hogy nő írta?
– De hiszen én nem tudtam, hogy nő írta! Kifejezetten „Mr. Campbell”-ként utaltam

önre, és...
– Csak azért, hogy mindenkit megtévesszen.
– Várjunk csak – mondta Alan, és kicsit reszkető kézzel tüzet adott Kathrynnek, majd

maga is rágyújtott. – Tisztázzuk a dolgot. Semmi kifogásom sincs a női tudósok ellen.
Legkiválóbb tudós ismerőseim között is akad néhány nő.

– Milyen vállonveregetően mondja ezt is!
– A helyzet az, Miss Campbell, hogy glosszám szempontjából semmiféle különbséget

nem jelent, hogy a könyv írója férfi vagy nő. A tévedés tévedés, bárki írta.
– Igen?
– Igen. És az igazság kedvéért most szigorúan bizalmasan, négyszemközt vallja be

nekem, hogy tévedett, mikor azt állította, hogy a clevelandi hercegnő apró termetű és
barna hajú volt!

– Szó sincs róla! – kiáltotta Kathryn. Újra felrakta szemüvegét, s arcvonásait a lehető
legszigorúbb ráncokba szedte.

– Hallgasson meg! – mondta Alan kétségbeesetten. Nézze a bizonyítékokat! Vegyünk
példának okáért egy olyan esetet, amit az újságban aligha idézhettem volna. Pepys
történetére gondolok...

Kathryn döbbenten nézett rá.
– Ugyan, Mr. Campbell! Ön, aki komoly történésznek tartja magát, valóban hitelt ad a

pletykának, amit Pepys harmadkézből hallott a borbélyától?
– Nem, nem, nem, hölgyem. Ön állandóan félreérti a lényeget. Nem az a fontos, hogy

a történet igaz-e vagy kitalált. Hanem, hogy Pepys, aki oly gyakran látta a lady t, elhitte.
Nos tehát ő azt írja, hogy II. Károly és a clevelandi hercegnő (aki akkor még Lady
Castlemaine volt) megmérték egymást, „és a lady volt a nehezebb, minthogy gyermeket
hordott”. Ha felidézzük, hogy Károly, noha szikár, de hat láb magas és izmos férfi volt,
akkor a lady ugyancsak nagy darab asszony lehetett.

– Merő következtetés.
– Következtetés, elismerem, de tényekkel alátámasztott. Azután vegyük Reresby

tanúságát...
– Steinman azt mondja...
– Reresby világosan kijelenti...
– Hé! – szakította félbe őket a szomszéd fülkéből egy bősz hang, amit a fém válaszajtó

megdöngetése követett. – Hé!
A két vitatkozó azon nyomban megszelídült. Hosszú, bűntudatos csend következett,

amit csak a kerekek csattogása, zakatolása tört meg.
– Oltsuk el a villanyt – suttogta Kathryn –, húzzuk fel az elsötétítőt, és nézzük meg, mi

történik odakinn.
– Jó.



A kapcsoló kattanása, úgy látszik, kielégítette a szomszéd fülke háborgó lakóját.
A sötétben Alan félretolta Kathryn bőröndjét, és felhúzta az elsötétítő redőnyt.
Halott világon robogtak keresztül, koromfeketeség mindenfelé, kivéve, ahol a bíbor

látóhatár szélén reflektorok össze-összegabalyodó fénycsóvái pásztáztak, jobbra-balra
hajladoztak, összhangban, mint a táncosok. A kerekek kattogásán kívül nem hallottak
hangot, még a méhzümmögésszerű, köhögő bom-ba, bom-ba, bom-ba, bom-ba dongását
sem, ami cirkáló bombavetőt jelent.

– Gondolja, hogy követi a vonatot?
– Nem tudom.
Meghittség, zavarba ejtő, de egyben szívderítő érzés öntötte el Alan Campbellt.

Mindketten szorosan hozzásimultak az ablakhoz. A két cigarettavég izzó, vörös magként
tükröződött az ablaküvegen, fel-fellüktetett, aztán újra elhalványult. Halványan látta
Kathryn arcát.

Hirtelen egyforma elfogódottság lepte meg mindkettőjüket. Mindketten egyszerre
kezdtek beszélni, suttogva.

– A clevelandi hercegnő...
– Lord William Russell...
A vonat felgyorsult.
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Másnap délután három órakor, Skócia legszebb évszakának egy bársonyos, meleg napján,
Kathryn és Alan Campbell felfelé bandukolt a dombra, az argyllshire-i Dunoon egyetlen
utcáján.

A vonat, amelynek a menetrend szerint reggel fél hétkor kellett volna Glasgow-ba
érnie, valamikor délben egy óra tájt futott be. Addigra már maró, égető éhséget éreztek,
de még mindig nem jutottak ebédhez.

Egy szívélyes hordár, akinek a beszédét a két Campbell épp hogy csak megértette,
tájékoztatta őket, hogy a gourocki vonat öt perc múlva indul. Tehát felpréselték magukat
a szerelvényre, és ebéd nélkül vonatoztak a tó felé.

Nem kis megrázkódtatás volt Alan Campbellnek, mikor reggel kócosán, borotválatlanul
arra ébredt, hogy egy vasúti kocsi párnáinak dőlve kuporog, és a vállára borulva egy
csinos fiatal lány szendereg.

De amint sikerült összeszednie zilált gondolatait, úgy döntött, hogy a helyzet kellemes.
A kaland szele csapta meg begyöpösödött lelkét, és Alan ettől egészen megrészegedett.
Nincs jobb mód a feszélyezettség elűzésére, mint eltölteni egy éjszakát egy lánnyal, még
ha plátóian is. Alan meglepődött, és kicsit csalódott is volt, mikor az ablakon kipillantva
azt látta, hogy a táj ugyanolyan, mint Angliában; egyelőre nem voltak láthatók sem
gránitbércek, sem hangás mezők. Ugyanis valami ürügyet keresett, hogy Burnst
idézhesse.

A két elképesztően ártatlan lélek megmosakodott, felöltözködött, és közben – zárt
ajtón keresztül, a folyó víz zubogását túlkiabálva – ádáz vitát folytatott Danby
hercegének 1679-es pénzügyi szanálási politikájáról. Jól palástolták éhségüket még a
gourocki vonaton is. De amikor a kormos kéményű gőzhajó fedélzetén, amely
átszállította őket az öblön Dunoonba, felfedezték, hogy az alsó fedélzeten enni lehet,
szótlanul és mohón vetették magukat a skót báránylevesre és birkasültre.

A fehér, szürke és barnatetős Dunoon az acélkék tó partján feküdt, lila dombok
oltalmában. Olyan volt, mintha sikerültebb változata lenne a skót tájról festett, sok-sok
lakásban látható rossz képnek, azzal a különbséggel, hogy amazokon rendszerint még
egy szarvas is található.

– Most már értem, miért van annyi ezekből a mázolmányokból – jelentette ki Alan. –
A rossz festő képtelen ellenállni Skóciának. Felkenheti a liláit meg a sárgáit, aztán vizet
festhet mellé kontrasztnak.

Kathryn azt mondta, hogy ez ostobaság. Ezenkívül azt is mondta még, miközben a
gőzös nagy tajtékot kavarva beállt, és oldalával nekikoccant a mólónak, hogy megőrül,
ha Alan azonnal nem hagyja abba a „Loch Lomond” fütyülését.

A mólónál hagyták bőröndjeiket, s átmentek az út másik oldalára, egy sivár utazási
irodába, hogy kocsit rendeljenek a Shirához.

– A Shirához? – jegyezte meg a savanyú ábrázatú hivatalnok, akinek angolos kiejtése
volt. – Kezd népszerű lenni. – Furcsa pillantást vetett rájuk, de Alannak ez csak később
tűnt fel. – Egy másik ügyfél is megy ma délután a Shirához. Ha önöknek nem alkalmatlan,
és megosztanák vele a kocsit, olcsóbb lenne.



– A pokolba a költségekkel – ezek voltak Alan első szavai Dunoonban; és pusztán azért
érdemesek a feljegyzésre, mert a plakátok nem potyogtak le a falról. – No de ne legyünk
barátságtalanok. Ugye, ő is Campbell?

– Nem – válaszolta a hivatalnok a jegyzettömbjét tanulmányozva azt az urat Swannak
hívják. Charles E. Swan. Nincs öt perce, hogy itt járt.

– Sose hallottam róla. – Alan Kathrynre nézett. – Nem ő véletlenül a birtok örököse?
– Ostobaság! – mondta Kathryn. – Dr. Colin Campbell, Angus fivére az örökös.
A hivatalnok még furcsábban nézett rájuk. – Igen. Tegnap fuvaroztuk ki. Nagyon

határozott fellépésű úriember. Nos, uram, megosztják Mr. Swan kocsiját vagy külön kocsit
bérelnek?

Kathryn közbelépett.
– Természetesen megosztozunk Mr. Swannal a kocsin, ha neki nincs ellene kifogása.

Micsoda ötlet! Így szórni a drága pénzt! Mikor indul?
– Fél négykor. Jöjjenek vissza úgy félóra múlva, és itt fogja várni önöket. Jó napot,

asszonyom, jó napot, uram. Köszönjük szépen.
Gondtalanul kisétáltak az enyhe napsütésre, aztán végig az utcán, a kirakatokat

nézegetve. Ügy tűnt, hogy az üzletek nagy része emléktárgyakat árusít, és a szemet
mindenfelé skótkockás minták parádéja kápráztatta. Volt kockás nyakkendő, kockás sál,
kockás anyagba kötött könyv, kockamintás teáskészlet; kockás szövetet viseltek a babák,
és kockás minta díszítette a hamutartókat – rendszerint a Royal Stewart minta, minthogy
az a legélénkebb.

Alant is elkapta a vásárlás szenvedélye, ami még a legelszántabb lelkű utazón is erőt
vesz. Kathryn próbálta elvenni a kedvét, egészen addig, amíg kicsit feljebb, az út jobb
oldalán egy vegyeskereskedéshez nem érkeztek, ahol a kirakatban skótkockás
címerpajzsok díszelegtek. (Campbell of Argyll, MacLeod, Gordon, MacIntosh, MacQueen.)
Falra akasztható címerpajzsok. Ez még Kathrynt is levette a lábáról.

– Csodálatosak – ismerte el. – Gyerünk be.
Az ajtó csengettyűje megpittyent, de senki sem hallotta meg a pultnál folyó vita

zajában. A pult mögött szigorú arcú alacsony asszony állt, karba font kézzel. A pult előtt
langaléta, cserzett bőrű, harmincas fiatalember, feje búbjára tolt puhakalapban.
Töméntelen fajta skótkockás nyakkendő hevert előtte.

– Nagyon szépek – mondta udvariasan. – De egyik sem az, amit én keresek. Olyan
nyakkendőt kérek, amelyiken a MacPuffer klán mintája van. Nem érti? Mac- Puffer. M-a-c-
P-u-f-f-e-r-, MacPuffer. Nem tud MacPuffer mintát mutatni?

– MacPuffer nincs – mondta a boltosné.
– Ide figyeljen – mondta a fiatalember, félkönyékkel a pultra támaszkodva, és csontos

mutatóujjával az asszony orra alatt mutogatott. – Én kanadai vagyok, de skót vér folyik
az ereimben, és büszke vagyok rá. Apám kölyökkorom óta mindig azt mondogatta
nekem; „Charley, ha valaha egyszer elvetődsz Skóciába, és Argyllshire-ben jársz, kutasd
fel a MacPuffer klánt. Mi a MacPufferektől származunk, amint azt annyiszor hallottam
nagyapámtól.”

– Én csak azt tudom mondani: MacPuffer klán nem létezik.
– De mennyire hogy létezik! – bizonykodott a fiatalember. – Miért ne létezhetne



MacPuffer klán is? Annyi klán meg annyi skót van. Miért ne lehetne MacPuffer klán is?
– Lehetni éppen lehetne. De nincs.
Annyira az arcára volt írva zavara és csüggedése, hogy a boltosné megsajnálta.
– Mi légyen a maga neve?
– Swan. Charles E. Swan.
A boltosné az égre emelte tekintetét, és eltöprengett.
– Swan. Az biztos a MacQueen klán lesz.
Mr. Swan mohón kapott rajta. – Úgy érti, hogy rokonságban vagyok a MacQueenekkel?
– Azt én nem tudhatom. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Vannak Swanok, akik

rokonságban vannak velük.
– Van MacQueen mintája?
A boltosné elővett egy nyakkendőt. Feltűnő mintájának uralkodó színe élénk

skarlátvörös volt, és azon nyomban megnyerte Mr. Swan tetszését.
– Ezt nevezem! – jelentette ki lelkesen, és hátrafordult Alanhoz: – Ön mit szól hozzá,

uram?
– Csodálatos! De nyakkendőnek talán egy kicsit harsány, nem gondolja?
– Igen, de nekem mégis nagyon tetszik – helyeselt Mr. Swan elmélázva,

karnyújtásnyira eltartva magától a nyakkendőt, mint a festő, aki a perspektívát
tanulmányozza. – Igen. Ez a nekem való nyakkendő. Kérek belőle egy tucatot

A boltosné elképedt.
– Egy tucatot?
– Persze. Miért ne?
A boltosné úgy érezte, kötelessége figyelmeztető jelzést adni.
– Darabja három shilling hat penny!
– Nem baj. Csomagolja be. Megveszem.
Mialatt a boltosné sebbel-lobbal az üzlet végébe csörtetett, Mr. Swan barátságosan

hátrafordult. Kathryn iránti tiszteletből levette kalapját, felfedve ezzel dús, vörös,
drótszerű hajbozótját.

– Tudják – mondta bizalmas hangon –, én már sokat utaztam életemben, de ennél
furcsább országban még nem jártam.

– Igazán?
– De nem ám. Mintha mindenki csak azzal foglalkozna, hogy skót vicceket mesél.

Benéztem a szálloda bárjába, és a helyi tréfamester éppen fergeteges sikert aratott,
mégpedig kizárólag skót viccekkel. És még valami. Csak néhány órája vagyok ebben az
országban, reggel érkeztem a londoni vonattal, de már négyszer állítottak meg
ugyanazzal a viccel.

– Mi eddig még nem tapasztaltunk ilyesmit.
– Én viszont annál inkább. Meghallják, hogyan beszélek, értik? Aztán azt mondják:

„Maga amerikai, ugye?”, mire én megmondom, hogy „nem, kanadai”. De ez nem zavarja
őket. Megkérdik: „Hallott már Angus öcsémről, aki kovács létére soha egy vasat sem
adott senkinek?”

Várakozásteljes szünetet tartott.
Hallgatói arca közömbös maradt.



– Nem értik? – kérdezte Swan. – Kovács létére soha egy vasat sem adott senkinek.
– Az élc csattanója – felelte Kathryn – eléggé közérthető, hanem...
– Ó, hát azt nem mondtam, hogy vicces is – sietett megnyugtatni őket Swan. – Épp

azért mondtam el, amiért ilyen furcsa. Mert például az ember sosem lát anyósokat, akik
épp a legújabb anyósvicceket mesélik egymásnak. Az angolok sem szoktak egymásnak
vicceket mesélni az angolról, aki mindig lelövi a poént.

– A közhit szerint az angolok mindig lelövik a viccek poénját? – kérdezte Alan
érdeklődve.

– Hát igen, azokban a viccekben, amiket Kanadában és az Államokban mesélnek. De
nincs benne semmi sértő. Tudja, mifélék ezek. Például az, hogy „Szeresd apádat és
anyádat, hogy hosszú életű légy ezen a földön”, úgy elmondva, hogy „Szeresd az életet,
hogy hosszú apád és anyád legyen ezen a földön”. Várjon! Egy szóval sem mondtam,
hogy ez vicces lenne. Én csak...

– Nem tesz semmit – mondta Alan. – Tulajdonképpen csak azt akartam megkérdezni,
hogy ön-e az a Mr. Swan, aki kocsit bérelt ma délutánra a Shira kastélyhoz?

Furcsa, óvatos kifejezés suhant át Swan cserzett arcán, az apró ráncokon szeme és
ajka körül. Úgy tűnt, védekező állásba ment át.

– Igen. Én. Miért?
– Magunk is oda igyekszünk, és arra gondoltunk, vajon nem lenne-e olyan kedves,

hogy megosztaná velünk a kocsit. Az én nevem Campbell, Dr. Campbell. A kisasszony
meg az unokahúgom, Miss Kathryn Campbell.

Swan meghajolt. Arckifejezése megváltozott:- sugárzott róla a jóindulat.
– Természetesen! Megtisztelő, hogy velem tartanak – mondta szívből jövő

őszinteséggel. Világosszürke szeme sebesen cikázott jobbra-balra. – Önök családtagok?
– Távoli rokonok vagyunk. És ön?
Az óvatos kifejezés újból megjelent.
– Nos, minthogy önök tudják a nevem, és hogy a MacPufferekkel vagy a

MacQueenekkel vagyok rokonságban, nehezen mondhatnám magam családtagnak, nem
igaz? De mondja csak – fogta halkabbra a hangját –, tudna mondani nekem valamit Miss
vagy Mrs. Elspat Campbellről?

Alan csak a fejét rázta, de a lány Swan segítségére sietett.
– Elspat néni – magyarázta – voltaképpen nem igazi nagynénink, és nem is hívják

Campbellnek, bár mindenki így szólítja. Senki sem tudja pontosan, hogy tulajdonképpen
kicsoda és honnan jött. Egy szép napon egyszer csak besétált a házba, vagy negyven
évvel ezelőtt, és azóta ott van. Afféle női családfő Shirában. Most már biztos közel jár a
kilencvenhez, és állítólag valóságos zsarnok. Én még sohasem találkoztam vele.

– Aha – mondta Swan de ennél többet nem is fűzött hozzá. A boltosné elébe tette a
csomag nyakkendőt, és Swan fizetett.

– Erről jut eszembe – folytatta –, jó lenne indulni, ha nem akarunk lekésni az
autónkról.

Rendkívül választékos modorban elbúcsúzott a boltosnétól, majd kitárta a Campbellek
előtt az üzlet ajtaját.

– Biztos jó hosszú az út, és én még sötétedés előtt vissza akarok érni; nem a



kastélyban szállók meg: gondolom, itt is van elsötétítés. Szeretnék ma végre egy jót
aludni, mert múlt éjjel, a vonaton, nem aludtam egy szemhunyást sem.

– Vonaton nem tud aludni?
– Nem az volt a baj. A szomszéd fülkében egy házaspár utazott, és rettenetesen

veszekedtek valami clevelandi spiné miatt, én meg alig hunytam le a szemem egész
éjszaka.

Kathryn és Alan gyors, bűntudatos pillantást váltott, de szerencsére Swant túlságosan
lefoglalták sérelmei.

– Valamikor én is Ohióban laktam; jól ismerem, azért hallgattam oda. De nem tudtam
kiigazodni az ügyben. Volt valami Russell nevű pasas meg egy másik, akit Charlesnak
hívtak. De hogy az a clevelandi spiné Russellel vagy a Charlesszal etyepetyélt-e vagy
talán a veszekedő nő férjével, arra nem tudtam rájönni. Annyit beszéltek összevissza,
hogy az ember egy szót sem értett az egészből. Átkopogtam a falon, de még azután is,
hogy eloltották a villanyt...

– Dr. Campbell! – kiáltott Kathryn figyelmeztetően.
De már késő volt.
– Sajnos – szólt Alan –, mi voltunk azok.
– Maguk? – álmélkodott Swan. A forró, napsütötte, álmos utcán földbe gyökerezett a

lába. Kathryn gyűrűtlen bal kezére meredt. Szeme mintha fényképfelvételt készített
volna.

Aztán folytatta, de olyan feltűnően, olyan hatalmas bakugrással váltott témát, hogy
nehéz lett volna nem észrevenni.

– Ügy látszik, errefelé nem nagyon érzik meg az emberek az élelmiszerhiányt. Nézzék
csak ezt a fűszerüzletet! Az ott például haggis. A haggis...

Kathryn arca tűzvörös volt.
– Mr. Swan – mondta szigorúan –, biztosíthatom önt, hogy téved. A harpendeni női

főiskola történelem tanszékének tagja vagyok...
– Életemben most látok először haggist, de mondhatom, gusztusom van rá.

Csupaszabbnak látszik, mint bármiféle hús, amit eddig láttam. Azt a felszeletelt micsodát
ott Ulster-sültnek hívják. Az Ulster-sült...

–Legyen szíves, Mr. Swan, figyeljen rám. Ez az úr Dr. Campbell, a highgate-i
egyetemről. Mindketten biztosíthatjuk önt, hogy...

Swan ismét megállt. Körülnézett, mintha meg akarna bizonyosodni róla, hogy senki
sem hallgatja ki őket, aztán halk, sietős, komoly hangon így szólt.

– Nézze, Miss Campbell. Én megértő vagyok. Tudom, hogy van az ilyesmi. És nagyon
sajnálom, hogy egyáltalán szóba hoztam a dolgot.

– De...
– Csak halandzsa az egész, hogy nem tudtam aludni. Amint önök eloltották a villanyt,

én nyomban elaludtam, és attól kezdve egy árva szót sem hallottam. Felejtsük el, hogy
valaha is szóba hoztam.

– Talán valóban ez lenne a legjobb – helyeselt Alan.
– Alan Campbell, hogy merészel...
Swan, hogy lecsitítsa őket, előremutatott. Kényelmes, öt üléses kék autó állt az utazási



iroda előtt, sapkás, egyenruhás, lábszárvédős sofőr támaszkodott az oldalának.
– Előállt az aranyhintó – szólt Swan. – És nekem van egy útikönyvem. Gyerünk.

Érezzük jól magunkat.
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Erdő borította hegyek között, hangás emelkedőn, aztán mély vizű tó melletti hosszú,
egyenes szakaszon robogott velük az autó.

A sofőr rögtön megtetszett nekik.
Tagbaszakadt, vörös arcú, szószátyár ember volt, feltűnően világos kék szemmel, és

óriási humortartalékkal. Swan melléje ült, Alan és Kathryn a hátsó ülésre telepedett.
Eleinte Swan csak el volt bűvölve a sofőr beszédétől, de a végén már utánozni is
próbálta.

Egy hegyoldalon lecsurgó vékony vízerecskére mutatva a sofőr azt mondta: „csermely”.
Swan kapva-kapott a szón. Attól kezdve a víz minden formájában, még ha hegyi zuhatag
volt is, ami egy házat is elsodort volna, csermely lett: Swan mindenkinek megmutogatta,
aztán megpróbált olyan „r”-et ejteni, ami leginkább halálhörgésre vagy páratlanul
hosszan tartó toroköblítésre emlékeztetett.

Tette mindezt annak ellenére, hogy Alan rendkívül kényelmetlenül érezte magát
miatta, noha igazán nem kellett volna törődnie vele. A sofőr ügyet sem vetett rá. Aki azt
hiszi, hogy a skótok morcosak vagy szófukarok, annak ezt az embert kellene hallania,
gondolta Alan. Lehetetlen volt elhallgattatni. Részletes leírást adott mindenhelységről,
ami mellett elhaladtak; és meglepő módon – amint az Swan útikönyvéből később kiderült
– pontosat.

Rendszerint halottaskocsit szokott vezetni, mesélte. És sok-sok pompás temetés
leírásával szórakoztatta őket, amelyeken abban a megtiszteltetésben volt része, hogy a
tetemet fuvarozhatta. Swannak kapóra jött az alkalom.

– Nem maga vezette véletlenül a halottaskocsit egy temetésen, körülbelül egy héttel
ezelőtt?

Bal kéz felől, mint régi, megvakult tükör, a Loch Eck feküdt a dombok között. Egyetlen
csobbanás, egyetlen hullám sem fodrozta. Fel, egészen a lejtőt lezáró kiugró tar szikláig
semmi sem moccant a fenyvesekkel borított hegyoldalon. Végtelen csend volt, az
embernek a lélegzete is elállt tőle, az a világtól való elzártság, mely mögött mégis
mintha mindentudás bújt volna meg, mintha ezek a hegyek még most is nemezzel
borított pajzsokat rejtegetnének.

A sofőr oly hosszan hallgatott – nagy vörös keze szinte körülérte a volánt –, hogy azt
hitték, nem hallotta vagy nem értette a kérdést. Aztán megszólalt.

– Az csak az öreg Campbell lehetett a Shirából – állapította meg.
– Egen – mondta Swan, teljes komolysággal. Ez az „egen” ragadós volt, Alan maga is

nemegyszer majdnem kimondta.
– És gondolom, maguk is Campbellek, igaz?
– Azok ketten, egen – mondta Swan, fejével a hátsó ülés felé bökve. – Én a

MacPufferek közül való vagyok, akiket néha MacQueennek is hívnak.
A sofőr szúrós szemmel végigmérte. De Swan teljesen komoly volt.
– Tegnap is vittem egyet – mondta a sofőr vonakodva. – Colin Campbellt; éppoly

becsületes skót, mint jómagam, ha úgy beszél is, mint egy angol.
Elkomorult.



– Annyi sületlen böstörködést maguk még nem hallottak! Különben istentagadó, és
nem is restellte bevallani! Elmondott mindennek, ami csak a nyelvére jött – füstölgött a
sofőr –, mert azt találtam mondani, hogy Shira nagyon rejtélyes hely. Mint ahogy az is.

Zümmögtek a kerekek és újra csend nehezedett rájuk.
– És mi baj van Shirával? Kísértet lakja?
A sofőr mogorván rácsapott a volánra, mintha pecsétet nyomna rá.
– Azt én nem mondom, hogy kísértet. Én nem tudom, hogy mi a baj vele. Én csak azt

mondom, hogy az egy sötét hely, és akkor az úgy is van.
Swan a foga közt fütyörészett, aztán felcsapta az útikönyvet. A délutáni napsugár

egyre többet vesztett aranyfényéből, és a kocsi tovább zötykölődött, Swan meg fellapozta
az Inveraraynak szentelt részt. Hangosan olvasni kezdte:

– „Mielőtt a fő közlekedési úton beérünk a városba, az utazó balra megpillantja Shira
várkastélyt.

– A kastély építészeti szempontból nem tarthat érdeklődésre számot. A tizenhatodik
század végén épült, de egyes részeit azóta építették hozzá. Délkeleti sarkán álló kerek,
palatetős, kúpos tornyáról ismerhető fel. Ez a hatvankét láb magas torony állítólag első
részlete egy tervezett nagyszabású épületnek, aminek a megvalósításáról azonban
lemondtak.

– A szájhagyomány szerint 1692-ben az ugyanazon év februárjában lezajlott glencoe-i
mészárlást követően...”

Swan félbeszakította felolvasását.
– Várjunk csak! – mondta az állát dörzsölgetve. – Hallottam én már erről a glencoe-i

mészárlásról. Emlékszem, mikor Detroitban jártam iskolába... Ezt meg mi az ördög lelte?
Hé!

A sofőr, akinek visszatért a jókedve, előre-hátra dülöngélt a kormány fölött, és
hangtalanul nevetett magában, de úgy, hogy a szeme könnybe lábadt.

– Mi van, jóember? – kérdezte Swan. – Mi baj?
– Tudtam, hogy maga amerikai! – jelentette ki fuldokolva a sofőr. – Ne is mondja,

hogy nem! Hallott már Angus öcsémről, aki kovács létére soha egy vasat sem adott
senkinek?

Swan a fejét verte öklével.
– Nem érti a viccet? Nincs magának humorérzéke? K-o-v-á-c-s létére.
– Bármilyen meglepő – mondta Swan –, értem a viccet. És nem vagyok amerikai;

kanadai vagyok, még ha Detroitban jártam is iskolába. És ha valaki nekem még egyszer
Angus-öcsémezik ma, én megölöm. Erről jut eszembe. (Tessék abbahagyni a vihogást,
tessék megőrizni illő skót komolyságunkat!)

– A glencoe-i mészárlás. Valamikor az iskolában előadtunk róla egy kis színdarabot.
Valakik lemészároltak valakiket. Csak már nem emlékszem, hogy a MacDonaldok
öldösték-e a Campbelleket. vagy a Campbellek a MacDonaldokat.

– Természetesen a Campbellek ölték meg a MacDonaldokat – mondta Kathryn. –
Vajon még ma is érzékenyek erre a témára errefelé?

A sofőr könnyeit törölgetve, és újra megkomolyodva biztosította Kathrynt, hogy egy
cseppet sem.



– „A szájhagyomány szerint 1692-ben az ugyanazon év februárjában lezajlott glencoe-i
mészárlást követően lan Campbell, aki Campbell or Glenlyon seregében harcolt,
lelkiismeret-furdalástól gyötörve öngyilkosságot követett el, kiugorva a torony legfelső
ablakából, és szétloccsantva agyvelejét a földet borító kőlapokon.”

Swan felnézett a könyvből.
– Nem pontosan ez történt az öregúrral is a minap?
– Egen.
– „Egy másik hagyomány szerint az öngyilkosság oka nem a lelkiismeret-furdalás volt,

hanem egyik áldozatának »jelenléte«, akinek összekaszabolt teteme szobáról szobára
üldözte, míg a végén nem volt más választása, hogy megmeneküljön érintése elől, mint
hogy...”

Swan nagy csattanással becsapta a könyvet.
– Azt hiszem, ebből ennyi elég. – Szeme összeszűkült, és a hangja egyszeriben

kedveskedő lett. – Tulajdonképpen mi történt? Az öregúr ugye rendszerint nem a
toronyszobában aludt?

De a sofőrt nem lehetett belevonni a társalgásba. „Ne kérdezz – mondta a viselkedése
–, akkor nem kapsz hazug választ.”

– Egy perc és megpillantják Loch Fyne-t, és aztán Shirát – mondta. – Na most!
Egy keresztúthoz érve jobbra fordultak. Csillogó víztükör tárult eléjük. Mind a hárman

felkiáltottak elragadtatásukban.
A tó hosszúkás volt, széles, és balra, déli irányban végtelen. Dél felé kiszélesedve

magas partok között húzódott sok mérföldnyi hosszúságban a nap aranyozta víztükör a
Clyde szoros felé.

De észak felől hegyek fogták közre – összeszűkülő, palaszínű vize időtlen nyugalomban
terült el –, és partjai ékszerűen zárultak össze körülbelül három mérföldnyire tőlük.
A lágyan domborodó hegyhátak, csupa fekete és sötétlila, kivéve ott, ahol egy-egy kósza
napsugár halványabb lila hangafoltra vagy sötétzöld fenyvesre vetült, úgy vették körül a
tavat, mintha emberkéz formázta volna őket.

Messze, a tó túlpartján, egész a víz szélén egy város fehér házacskái látszottak,
elmosódottan. Egy templomtornyot is láttak és a város fölött uralkodó domb tetején egy
pöttyöt, mely mintha őrtorony lett volna. Olyan tiszta volt a levegő, hogy Alan meg mert
volna esküdni rá: még ebből a távolságból is jól kiveszi a fehér házak tükörképét a
mozdulatlan vízen.

A sofőr előremutatott:
– Inveraray.
Az autó továbbrobogott. Swant szemmel láthatólag annyira magával ragadta a

látvány, hogy még a csermelyekről is megfelejtkezett.
A kitűnő út, párhuzamosan a tóval észak felé futott. Ezért, hogy a túlparton fekvő

Inverarayba jussanak, el kellett volna menniük a tó végéig, megkerülni a vizet, aztán egy
párhuzamos úton visszajönni, körülbelül addig a magasságig, ahol most volt? k.

Legalábbis Alan így hitte. Inveraray nagyon közeinek látszott, éppen szemben volt, a
csillogó víz túlsó partján, ahol legkeskenyebb volt a tó. Alan kényelmesen hátradőlt,
tekintetét a hatalmas, lenyűgöző hegyeken nyugtatta, mikor a kocsi egy rándulással



megállt és a sofőr kiszállt.
– Kiszállás! – bődült el. – Ha jól tudom, Donald MacLeishnek lesz itt egy csónakja.
Rámeredtek.
– Azt mondja, csónak? – tört ki Swanból.
– Egen.
– Mi az ördögnek magának a csónak?
– Hogy átvigyem magukat.
– De vezet oda út is, nem? Nem mehetünk fel odáig, aztán megkerülve a tavat, le

Inverarayba, a túlparton?
– Pocsékolni a benzint, mikor van két karom? – kérdezett vissza a sofőr, őszintén

felháborodva. – Szó sem lehet róla! Szálljanak ki! Az úton legalább öt-hat mérföld.
– Rendben van – mosolygott Kathryn, akin látszott,
hogy csak nagy erőfeszítéssel tudja megőrizni higgadtságát. – Én igazán nem bánom,

ha a változatosság kedvéért vízen megyünk.
– Én sem – egyezett bele Swan –, feltéve, ha valaki más evez. De mondja csak,

jóember! Mire jó ez? Nem a maga benzinje, hanem a Társaságé, nem igaz?
– Egen. De attól még az elv ugyanaz. Szálljanak be.
A víg kedélyű sofőr az evezőkhöz ült, és az alkonyi csöndben szinte szertartásosan

keltek át a tavon.
Kathryn és Alan, lábuk mellé helyezett bőrönddel, a csónak farában ültek, arccal

Inveraray felé. Ebben az órában a víz világosabbnak és fényesebbnek tetszik az égnél, és
árnyak úsznak a színén.

Kathryn megborzongott.
– Fázik?
– Kicsit. De nem attól borzongtam. – A sofőrre pillantott. – Ugye, az ott Shira? Ott,

ahol az a kis kikötőpad áll.
– Egen – bólintott rá amaz, s válla fölött hátranézett. Az evezővillák fájdalmasan

megreccsentek. – Nincs sok néznivaló rajta, és azt mondják, hogy az öreg Angus
Campbell után a kevésnél is kevesebb maradt.

Csendben figyelték a várkastélyt, amely egyre nagyobb lett, ahogy közeledtek feléje.
Kicsit távolabb feküdt a várostól, és a tóra nézett. Ódon kövekből és szürkére festett

téglából épült, meredek palatetője volt. A torony volt a legszembeszökőbb. A mohlepte
szürke kövekből rakott kerek építmény a kastély délkeleti sarkán emelkedett, kúp alakú
palatető fedte. Ügy látszott, hogy a tó felőli oldalon csak egy ablaka van. Két szárnyú,
zsalugáteres ablak volt, közvetlen a tetőzet alatt, és közel hatvan lábnyi magasságban a
várkastély egyenetlen kőlapokkal kirakott előtere fölött.

Alan a szédítő ugrásra gondolt, és szorongva fészkelődön az ülésen.
– Azt hiszem... – Kathryn habozott hogy kicsit... primitív.
– Ugyan már! – mondta a sofőr lenézően. – Van villanyuk is.
– Villanyuk is van?
– Egen. Meg fürdőszobájuk is, bár ebben nem vagyok olyan biztos. – Ismét

hátrapillantott a válla fölött, és elkomorult az arca. – Látják azt az embert, aki ott áll a
mólónál, és minket néz? Az az a Dr. Colin Campbell, akiről meséltem maguknak.



Manchesterben, vagy valami más, istentől elrugaszkodott helyen doktorkodik.
A mólónál álló alak csaknem beleolvadt a táj szürkésbarnájába. Alacsony, de széles

mellkasú, tagbaszakadt férfi volt, szívós, durva testalkatú. Ócska vadászkabátot,
kordbársony bricseszt és lábszárvédőt hordott, kezét zsebébe mélyesztette. Bajszát is,
szakállát is rövidre nyírta; barnás árnyalatú szőrzetét leheletnyi sárga vagy még inkább
szürke tarkította. Colin Campbell, Angus Campbell két öccse közül a fiatalabb, már a
hetedik X felé járt, de jóval fiatalabbnak látszott.

Kutatóan méregette őket, mialatt Alan kisegítette Kathrynt a csónakból, és aztán Swan
is kikászálódott utánuk.

– Hát maguk – kérdezte Colin Campbell mély basszushangon – kicsodák?
Alan bemutatta a többieket. Colin kihúzta kezét a zsebéből, de nem nyújtotta oda

nekik.
– Akkor akár be is jöhetnének. Mind itt vannak; a Prokurátor, a fiskális meg az az

ember a biztosító társaságtól és a vén Tom Cobleigh papa is, meg mindenki. Biztos
Alistair Duncan intézkedett így.

– Ő az ügyvéd?
– Fiskális – javította ki Colin bősz vigyorral, ami azonnal megnyerte Alan tetszését. –

Skóciában fiskális. Igen. Ő az.
Swanhoz fordult, és összevonta bozontos oroszlánszemöldökét.
– Mit is mondott, hogy hívják magát? Swannak? Swan? Nem ismerek semmiféle Swant.
– Miss Elspat Campbell kérésére vagyok itt – mondta Swan, mintha önmagát

bátorítaná.
Colin rámeredt.
– Elspat hívatta magát? – bömbölte. – Elspat? Krisztus szent sebeire! Nem hiszem!
– Miért nem?
– Mert orvos vagy pap kivételével még soha életében semmit, és senkit nem hívatott.

Világéletében Angus bátyám volt az egyetlen ember és a londoni Fényszóró az egyetlen
dolog, amire kíváncsi volt. Krisztus szent sebeire! Az öreglány kelekótyább, mint valaha.
Elejétől végéig kiolvassa a Fényszóró-t, fejből tudja minden újságíró nevét; szvingről,
meg a jóég tudja, mi mindenről locsog.

– A Fényszóró-t? – csodálkozott Kathryn erkölcsi fensőséggel. – Azt a szennyes
zuglapot?

– Hé! Hé! Hé! Lassan a testtel! – tiltakozott Swan. – Az én lapomról beszél!
Most a többieken volt a sor a csodálkozásban.
–Csak nem riporter...? – kapkodott levegő után Kathryn.
Swan próbálta nyugtatgatni. – Hallgasson rám – mondta teljes komolysággal. – Nincs

semmi baj. Nem fogom felhasználni azt a kis információt, hogy maga meg a Campbell
doki egy fülkében aludtak a vonaton; ha csak nem leszek kénytelen. Én csak...

Colin hirtelen, teli torokból jövő mély, bömbölő kacaja szakította félbe. A térdét
csapkodta, összegörnyedt, és mintha az egész világmindenséghez intézte volna szavait.

– Egy riporter? Miért is ne? Kerüljön beljebb! Isten hozta! Miért nem terjeszti
Manchesterben és Londonban is? Az kell a népnek! És ez meg mi a csoda, hogy a család
két tudósa a vonaton etyepetyél?



– Mindjárt megmagyarázom...
– Egy szót se többet. Éppen ezért tetszel nekem. Krisztus szent sebeire! Szeretem

látni, hogy van egy kis tűz az ifjabb nemzedékben is, amilyen bennünk volt annak idején.
Krisztus szent sebeire!

Meglapogatta Alan hátát, súlyos kezével átkarolta, és jól megrázta. Nyájassága éppoly
elsöprő volt, mint féktelensége. Miután mindezt nagy hangon belekiabálta az estébe,
titokzatosan lehalkította hangját.

– Sajnos itt nem rakhatunk titeket egy szobába. Adnunk kell az illendőségre. De majd
elintézem, hogy szomszédos szobátok legyen. De vigyázzatok, el ne szóljátok magatokat
Elspat mama előtt!

– De kérem, az isten szerelmére...
– Akkurátusán vigyáz a konvenciókra, bár negyven évig csak Angus szeretője volt, de

most már a szokásjog szerint a feleségének számít. Gyertek be! Ne álljatok itt ilyen
ábrázattal! Gyerünk befelé! Kapd fel azokat a bőröndöket, Jock, és szedd a lábad!

– Engem nem Jocknak hívnak – mondta az evezőnél ülő férfi, de talpra ugrott a ringó
csónakban.

Colin kidüllesztette a mellét.
– De Jocknak hívnak – torkolta le –, ha én azt mondom, akkor Jocknak hívnak. Ezt vésd

az eszedbe, kisfiam. Pénzt akarsz?
– Magától nem. Az én nevem…
– Úgy is jó – mondta Colin, hóna alá kapva egy-egy bőröndöt, mintha apró

csomagocskák lennének –, mert csapjon belém a mennykő, ha tudom, miből fizettelek
volna ki!

A többiekhez fordult.
– Így állunk. Ha Angust megölték, Alec Forbes vagy valaki más, vagy ha véletlenül

esett ki az ablakon, akkor Elspat meg én gazdagok vagyunk, Elspat és egy szorgalmas,
lyukas zsebű körorvos meggazdagodtak. De ha Annus öngyilkos lett, megmondom
nektek, úgy, ahogy van: egy megveszekedett vasunk sincs.
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– De én úgy értesültem... – kezdte Alan.
– Te úgy értesültél, hogy a vén zsugori gazdag volt? Persze! Mások is azt hitték. A régi

mese. – Colin további megjegyzései titokzatosak és homályosak voltak. – Fagylalt! –
mondta. – Traktorok! Drake aranya! Minden zsugori ostoba, ha azt képzeli, hogy még
gazdagabb lehet.

– Nem mintha Angus valóban olyan zsugori lett volna. Angus fösvény gazember volt,
de rendes gazember, érted, ugye? Nekem mindig segített, ha megszorultam, és segített
volna az öcsénknek is, ha valaki tudta volna, hol keresse azt a nagyképű frátert, miután
bajba keveredett.

– No de mit ácsorgunk itt? Gyerünk be a házba! Maga – magának hol a bőröndje?
Swan, aki mostanáig hiába próbált közbeszólni, egyelőre feladta a reménytelen

kísérletezést.
– Köszönöm szépen, de én nem maradok sokáig – felelte. A sofőrhöz fordult. – Meg

tudna várni?
– Egen. Megvárom.
– Akkor ez is el van intézve – kiáltott fel Colin. – Hé, te, Jock! Kerülj hátra a

konyhához, és mondd meg nekik, hogy adjanak neked egy felet. Aztán jól vigyázz; Angus
legjobb whiskyje. Többiek, utánam.

Maguk mögött hagyva az embert, aki szenvedélyesen magyarázta a levegőnek, hogy
őt nem Jocknak hívják, beléptek Colin után a boltozatos kapun. Swan, akinek láthatólag
járt valami a fejében, megérintette Colin karját.

– Nézze – szólalt meg. – Nekem semmi közöm hozzá, de mondja, biztos maga, hogy
tudja, mit csinál?

– Mármint, hogy én tudom-e, hogy mit csinálok? Hát ezt hogy érti?
– Hát – mondta Swan, szürke puhakalapját a feje búbjára tolva –, én is hallottam

persze, hogy a skótok nagy piások; de ez minden elképzelésemet felülmúlja. Errefelé egy
kis itóka fél pint whiskyt jelent egy hajtásra? Az utat se fogja látni hazafelé.

– Egy fél, maga nyamvadék ánglius. az egy fél pohár whisky. Nektek pedig – fordult
Colin Kathrynhez és Alanhoz – ennetek kell valamit. Kell az erő.

A terem, ahová Colin vezette őket, tágas volt, de kicsit dohos; ódon kövek szaga
érződött rajta. Alig láttak valamit a félhomályban. Colin kitárta egy bal kéz felé eső szoba
ajtaját.

– Ti ketten itt benn várjatok – parancsolt rájuk. – Swan, fiam, maga velem jön.
Előhalászom Elspatot. Elspat! Elspat! Hol a pokol fenekén vagy, Elspat? Ja igen, és ha
veszekedést hallotok a hátsó szobából, az csak Duncan, a fiskális, és Walter Chapman a
Herkules Biztosító Társaságtól.

A magára hagyott Alan és Kathryn egy hosszú, de meglehetősen alacsony szobában
találták magukat, ahol nedves viaszosvászon szag terjengett. A kandallóban tűz égett az
esti hűvös ellen. A tűz és a tóra néző két ablakon át beszűrődő halványabb fény világánál
látták, hogy a bútor lószőr kárpitozású, sok nagy kép lóg a falon, széles aranykeretben,
és a szőnyeg vörös, de már kifakult.



A fal mellett álló asztalon hatalmas családi biblia hevert. A kandallópárkány yörös
bojtos térítőjén fekete fátyollal keretezett fénykép állt. A fényképen látható férfi, noha
simára borotvált arca és ősz haja volt, annyira hasonlított Colinra, hogy nem volt
kétséges kiléte.

Az óra ketyegése is hallatszott, önkéntelenül is suttogva szólaltak meg.
– Alan Campbell – súgta Kathryn, aki olyan piros volt, mint a paprika –, maga ripők!
– Miért?
– Az ég szerelmére, maga nem veszi észre, hogy mit gondolnak rólunk? És abban a

rémes Fényszóró-ban bármit kinyomtatnak. Magát ez egyáltalán nem érdekli?
Alan elgondolkozott.
– Őszintén szólva, nem – mondta aztán, és maga is meglepődött a válaszán. – Csak

azt sajnálom, hogy nem igaz.
Kathryn kicsit megingott, és mintha meg akarna támaszkodni, hátranyúlt, és

belékapaszkodott az asztalba, amin a családi biblia hevert. Alan észrevette, hogy a lány
még jobban elpirult.

– Dr. Campbell! Mi lelte magát?
– Nem tudom – hangzott a válasz, mert Alan volt olyan őszinte, hogy bevallja. – Nem

tudom, hogy vajon Skócia mindenkire ilyen hatással van-e...
– Merem remélni hogy nem!
– De a legszívesebben leemelnék a falról egy gyíklesőt, és azzal parádéznék. Ezenkívül

vén himpellérnek érzem magam, és rettentően élvezem. Erről jut eszembe, említette már
valaki, hogy maga módfelett vonzó némber?

– Némber! Némbernek nevezett?
– Klasszikus tizenhetedik századi terminológia.
– De természetesen meg sem közelítem a maga drága clevelandi hercegnőjét –

mondta Kathryn.
– Elismerem – mondta Alan bíráló szemmel méregetve Kathrynt – az oly idomok

hiányát, melyek bizonyára lelkesedést ébresztettek volna Rubensben. Ugyanakkor
azonban...

– Pszt!
A szoba másik végében, szemben az ablakokkal, félig tárva állt egy ajtó. A túlsó

szobában egyszerre csattant fel két hang, mintha csak most szólaltak volna meg hosszú
szünet után. Az egyik hang száraz volt és öreges, a másik fiatalosabb, élénkebb és
behízelgőbb is. A hangok kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól. A fiatalabb hang
folytatta a beszélgetést.

– Drága Mr. Duncan – szólt a hang –, ön úgy látszik félreérti az én helyzetemet ebben
az ügyben. Én egyszerűen csak a Herkules Biztosító Társaságot képviselem.
Kötelességem, hogy kivizsgáljam ezt az igényt...

– Mégpedig becsületesen.
– Természetesen. Ki kell vizsgálnom, azután javaslatot kell tennem cégemnek, hogy

fizessenek-e vagy pedig támadják meg az igényt. Semmiféle személyes indíték nem
játszik szerepet! Minden tőlem telhetőt megtennék, hogy segítsek. Ismertem és
szerettem a megboldogult Mr. Angus Campbellt.



– Ön személyesen ismerte őt?
– Igen.
Az öreges hang, amit mindig szuszogás előzött meg, ragadozóként csapott le.
– Akkor engedjen meg egy kérdést, Mr. Chapman.
– Parancsoljon.
– Épeszűnek tartotta ön Mr. Campbellt?
– Igen, hogyne.
– Olyan embernek, aki, hogy úgy mondjuk – a hang szusszant egyet, és még szárazabb

lett, mielőtt lecsapott – ismeri a pénz értékét?
– Nagyon is.
– Igen. Helyes. Nagyon helyes! Nos, Mr. Chapman, az ön társaságával kötött

kötvényeken kívül még két másik biztosítási kötvénye is volt, két másik társaságtól.
– Nekem erről nincs tudomásom.
– De én most közlöm önnel – csattant fel az öreges hang, és olyan koppanás

hallatszott, mint mikor valaki öklével az asztalra csap. – Nagy összegű biztosítást kötött a
Gibraltár Biztosítási Társasággal és a Planéta Biztosítási Társasággal.

– És?
– És most teljes vagyonát a biztosítási kötvények teszik ki, Mr. Chapman. A teljes

vagyont, uram. Ez volt az egyetlen olyan vagyontárgya, amit igen bölcsen nem ölt bele
őrült pénzügyi manőverezésébe. Valamennyi kötvénynek van egy öngyilkossági
záradéka...

– Ez természetes.
– Az. Egyetértek önnel. De figyeljen csak ide. Halála előtt három nappal Mr. Campbell

újabb kötvényt váltott, ismét az önök társaságánál, háromezer font értékben. Felteszem,
hogy a biztosítási díjrészletek az ő korában óriásiak.

– A részletek természetesen magasak. De az orvosunk úgy vélte, hogy Mr. Campbellnél
érdemes vállalni a kockázatot, mert elélhet még tizenöt évig.

– Rendben van. Nos, ezzel együtt – folytatta Mr. Alistair Duncan, fiskális és a Pecsét
Jegyzője –, a teljes biztosítási összeg mintegy harmincötezer fontra rúg.

–Valóban?
– És valamennyi kötvény öngyilkossági záradékot is tartalmaz. Nos, jó uram! Nos,

drága uram! Képes lenne ön, mint tapasztalt ember, akár csak egyetlen pillanatra is
elképzelni, hogy három nappal azután, hogy kiváltotta ezt az újabb kötvényt, Angus
Campbell öngyilkosságot követ el, és ezzel semmissé tesz minden igényt?

Csend lett.
Alan és Kathryn, akik gátlástalanul hallgatóztak, hallották, hogy valaki lassan föl-alá

járkál. Szinte látták az ügyvéd zord mosolyát.
– Rajta, uram! Rajta! Ön angol, de én skót vagyok, és a Prokurátor is skót.
– Elismerem, hogy...
– Ön ezt kénytelen elismerni, Mr. Chapman.
– Önnek mi a feltevése?
– Gyilkosság – vágta rá a fiskális. – És valószínűleg Alec Forbes követte el. Ön is hallott

a veszekedésről. Azt is hallotta, hogy Forbes itt járt a házban Mr. Campbell halálának



éjszakáján. És hallott a titokzatos bőröndről (vagy kutyaszállító dobozról, mindegy, minek
nevezik), és a hiányzó naplóról.

Újra csend lett. A lassú lépések fel-alá járkáltak a szobában, és nyugtalanságot
hordoztak. Mr. Charles Chapman, a Herkules Biztosítási Társaságtól, megváltozott
hangon szólalt meg.

– De az ördögbe is, Mr. Duncan! Ilyen bizonyítékokra egyszerűen nem építhetünk!
– Nem?
– Nem. Az mind nagyon szép, hogy itt elkérdezgetjük egymást, hogy „Feltehető-e róla,

hogy ezt vagy azt tette”? Mikor a tények szerint megtette. Megengedi, hogy most egy
percig én beszéljek?

– Parancsoljon.
– Köszönöm. Nos, Mr. Campbell rendszerint abban a toronyszobában aludt. Így van?
– Igen.
– Halála estéjén látták, hogy tíz órakor szokása szerint visszavonult a szobájába, és

hallották, hogy belülről bezárta, bereteszelte az ajtót. Elismeri?
– Elismerem.
– Holttestére másnap kora hajnalban a torony tövében találtak rá. Halálát gerinctörés

és számos egyéb, az esés következtében elszenvedett sérülés okozta.
– Igen.
– Amint azt a halottszemle kimutatta, nem volt sem kábítószeres, sem egyéb káros

hatás alatt. Tehát a baleset lehetőségét kizárhatjuk.
– Én semmit sem zárok ki, drága uram. De azért csak folytassa.
– Nos, ami a gyilkosságot illeti. Reggel az ajtó még mindig kulcsra volt zárva, és be

volt reteszelve, belülről. Az ablak (ön sem tagadhatja, Mr. Duncan) teljességgel
megmászhatatlan. Glasgow-ból hozattunk át egy kéményjavítót, és megnézettük vele.
Az az ablak ötvennyolc és negyed lábnyi magasban van a föld fölött. Több ablak nincs a
tornyon. A kikövezett előtértől sima kőfal emelkedik az ablakig. Fölötte csúszós palával
borított kúpos toronycsúcs. A kéményjavító kész megesküdni, hogy senki sem
kapaszkodhat fel az ablakhoz vagy onnan le, bármilyen kötele vagy felszerelése van is.
Ha óhajtja, részletekbe is mehetek...

– Szükségtelen, uram.
– De az a feltevés, hogy valaki felmászott az ablakba, kilökte Mr. Campbellt, aztán újra

lemászott; sőt az is, hogy elrejtőzött a szobában (ahol persze senki sem rejtőzködött), és
a gyilkosság után lemászott, egyaránt kizárható.

De Mr. Alistair Duncan nem jött zavarba, és meg sem lepődött.
– Ebben az esetben – kérdezte a fiskális –, hogyan került a szobába a kutyaszállító

doboz?
– Hogy mondja?
A barátságtalan hang folytatta.
– Mr. Chapman, engedje meg, hogy ezúttal én frissítsem fel az ön memóriáját. Aznap

este fél tízkor viharos veszekedés volt Mr. Campbell és Alec Forbes között, aki erőszakkal
tört be a házba, és még Mr. Campbell hálószobájába is betolakodott. Csak... öö... némi
nehézséggel sikerült kirakni.



– Igen.
– Később Miss Elspat Campbell és a szolgáló lány Kirstie MacTavish is felriadt attól való

félelmében, hogy Alec Forbes visszajöhetett és elrejtőzhetett a házban azzal a
szándékkal, hogy valami kárt tegyen Mr. Campbellben. Miss Campbell és Kirstie
átkutatták Mr. Campbell hálószobáját. Benéztek a ruhásszekrénybe, meg mindenhová.
Még az ágy alá is. Ahogy ön is mondotta, senki sem rejtőzött a szobában. Jól figyeljen
erre a tényre, uram! Jól figyeljen. Mikor a rákövetkező reggel feltörték Mr. Campbell
szobáját, az ágy alatt egy bőr- és fémtárgyat találtak, olyat, mint egy nagyobb fajta
bőrönd, dróthálóval az egyik végén. Egy olyan dobozt, amilyenben kutyákat szoktak
szállítani, ha gazdájuk magával viszi őket az utazásra... Mindkét nő megesküszik rá, hogy
előző este, mikor közvetlen azelőtt, hogy Mr. Campbell kulcsra zárta és bereteszelte az
ajtót, benéztek az ágy alá, a doboz nem volt ott!

A hang hatásos szünetet tartott.
– Mindössze annyit kérdek öntől, Mr. Chapman; hogyan került oda a doboz?
A biztosító társaság embere felmordult.
– Ismétlem, uram: én csak kérdezek. Ha velem méltóztatna jönni, és beszélni Mr.

MacIntyre-rel, a Prokurátorral...
A másik szoba padlóján lépések közeledtek. Egy alak lépett be a félhomályos szobába,

lehajtva fejét, hogy kikerülje a meglehetősen alacsony szemöldökfát, és az ajtó melletti
villanykapcsolóhoz nyúlt.

Ahogy kigyulladt a lámpa, Kathryn és Alan lelepleződlek. Hatalmas, bronznyelű
kandeláber pislogott a fejük felett. Hat villanykörtének is lett volna rajta hely, de csak
egyetlen egy pislákolt rajta.

A kép, amit Alan alkotott Alistair Duncanról és Walter Chapmanről többé-kevésbé
pontos volt, kivéve, hogy a fiskális inkább magasabb és szikárabb volt, a biztosító
társaság embere pedig köpcösebb és zömökebb, mint várta.

Az ügyvédnek görnyedt háta, kicsit rövidlátó szeme és nagy ádámcsutkája volt; kopasz
feje búbját őszes haj keretezte.

Chapman – pirospozsgás, fiatalos férfi, divatos szabású kétsoros öltönyben – nyájas,
de nagyon gondterhelt volt. Simára kefélt szőke haja ragyogott a lámpafényben. Az a
fajta férfi volt, aki Angus Campbell ifjúsága ideién huszonegy éves korában szakállt
növesztett volna, és attól kezdve a szakálla szabta volna meg az életét.

Khm... – szólt Duncan és tétován hunyorgott Kathrynre és Alanra. – Nem látták...
ööö... véletlenül Mr. Maclntyre-t errefelé?

– Nem, azt hiszem, nem – felelte Alan, és már kezdte volna a bemutatkozást. – Mr.
Duncan, mi...

A fiskális tekintete elkalandozott a másik ajtó felé, amelyik a nagyterem ajtajával volt
szemben.

– Azt hiszem, drága uram – folytatta Chapmanhez intézve szavait –, hogy felment a
toronyba. Lenne oly kedves, és követne engem? – Duncan még egyszer a két jövevényre
pillantott. – Hogy vannak? – érdeklődött udvariasan. – A viszontlátásra.

Azzal kitárta az ajtót Chapmannek, hogy maga elé bocsássa. Kimentek, és az ajtó
becsukódott.



Kathryn csak állt, és bámult utánuk.
– Nahát!... – mondta nagy sokára.
– Igen – bólintott Alan –, kicsit mintha határozatlan lenne, ha hivatalos dolgokról

beszél. Azt hiszem, kívánni sem lehetne jobb ügyvédet. Bármikor hajlandó vagyok egy kis
pénzzel megtenni ezt az urat.

– De, Dr. Campbell...
– Lenne olyan kedves abbahagyni ezt a doktor-campbellezést?
– Jól van, ha ragaszkodik hozzá: Alan. – Kathryn szemében érdeklődés és izgatottság

csillogott. – A szituáció rettenetes, és mégis... Hallotta, mit mondtak?
– Természetesen.
– Elképzelhetetlen, hogy öngyilkosságot követett volna el, viszont meggyilkolni

képtelenség volt. Az egész...
Nem folytathatta, mert a nagyterem felőli ajtón belépett Charles E. Swan. De most

már buzgott benne az újságírói vér. Noha rendszerint nagyon vigyázott a jómodorra, most
elfelejtette levenni a kalapját, ami valami titokzatos módon már egészen a tarkóján
csücsült. Úgy lépkedett, mint aki tojásokon jár.

– Na, milyen sztori? – kérdezte, de ez csak költői kérdés volt. – Milyen sztori? Isteni,
szédületes... Ide hallgassanak! Nem hittem, hogy van benne valami. De a városi
szerkesztőm, elnézést, ideát hírszerkesztőnek hívják, úgy gondolta, hogy talán van benne
egy kis jó anyag; és nem neki lett igaza?

– Hol volt mostanáig?
– A lánnyal beszéltem. Először lehetőleg mindig a szobalányt kell megkeresni. Most

figyeljenek.
Körülkémlelt a szobában, hogy egyedül vannak-e és suttogóra fogta hangját.
– Dr. Campbell, mármint a Colin éppen most kerítette elő az öreg nagyságát. Most

hozzák ide, hogy szemlére bocsássanak.
– Még nem találkozott vele?
– Nem. Jó benyomást kell tennem rá, ha addig élek is. Jól kell elsülni a dolognak, mert

az öreg hölgy kiváló véleménnyel van a Fényszóró-ról, amit egyesek – és itt szúrósan
rájuk pillantott –, úgy látszik, nem osztanak. í',s még lehet, hogy ebből kijön egy napi
szenzáció. A mindenit neki, az öreglány a végén még meginvitál, hogy szálljak meg a
kastélyban. Akkor hát láss neki, Charley Swan, tedd a dolgod! Mindenképpen ki kell
jönnöm vele, mert úgy látszik, ő a házisárkány. Figyelem, emberek! Dr. Campbell már
hozza is.
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Erre teljesen felesleges volt felhívnia a figyelmüket, mivel Elspat néni hangja már
behallatszott a félig nyitott ajtón.

Colin Campbell mély basszushangján morgott valamit, amiből mindössze annyira
lehetett következtetni, hogy valamire rá akarja venni Elspatot és ezért halkította le a
hangját. De Elspat néni, akinek rendkívül éles hangja volt, nem volt hajlandó mérsékelni
hangerejét.

– Szomszédos szobákat! – méltatlankodott. – Még mit nem! Én ugyan nem adok nekik
szomszédos szobákat!

A rezes dörmögés még érthetetlenebb lett, mintha tiltakozna vagy fenyegetőzne.
Elspat néni azonban nem adta be a derekát.

– Ez egy tisztességes istenfélő ház, Colin Campbell, és a te bűnös manchesteri
erkölcseid sem fognak ezen változtatni! Szomszédos szobák! Ki égeti az én drága
villanyomat fényes nappal?

Középtermetű, fekete ruhás, szikár asszony volt, aki valahogy magasabbnak látszott,
mint valójában volt. Kathryn szerint ugyan „már közel járt a kilencvenhez”, Alan azonban
tudta, hogy ez tévedés. Elspat néni hetvenes volt, méghozzá nagyon jól konzervált
hetvenes. Éles, eleven, átható pillantású fekete szeme volt. Hóna alatt a Fényszóró egy
példányát hozta, ruhája suhogott járás közben.

Swan rohant eloltani a villanyt, és nagy igyekezetében majdnem fellökte az idős
hölgyet. Elspat néni minden jóindulat nélkül méregette.

– Gyújtsa csak meg azt a lámpát – mondta szigorúan. – Olyan sötét van, hogy nem
látok senkit. Hol van Alan Campbell és Kathryn Campbell?

Colin bemutatta őket. Elspat néni hosszú, szótlan és roppant kényelmetlen fürkésző
pillantást vetett rájuk. Aztán bólintott.

– Egen – mondta. – Campbellek vagytok. A mi Campbelljeink közül. – Letelepedett a
lószőr kanapéra.

– Ő, aki eltávozott – folytatta, és tekintete a feketével bevont fényképre siklott –,
tízezer közül is ki tudta választani a Campbelleket, a mi Campbelljeinket. Egen, még ha
bekormozták a képük, és idegen nyelven beszéltek is, Angus akkor is megismerte őket.

Hosszú ideig újra hallgatásba burkolózott, de a szemét egyetlen pillanatra sem vette le
látogatóiról.

– Alan Campbell – szólalt meg hirtelen –, te milyen vallású vagy?
– Nos... ööö... azt hiszem, én anglikán vagyok.
– Azt hiszed? Nem tudod?
– De igen. Anglikán vagyok.
– És ugyebár neked is ez a vallásod? – kérdezte Elspat néni Kathrynt.
– Igen!
Elspat néni bólintott, mint akinek legsötétebb balsejtelmei igazolódtak.
– És nem jártok templomba. Tudtam én. – Mindezt hátborzongató hangon mondta,

aztán hirtelen elöntötte a pulykaméreg. – Pápista cafrangok! – kiáltotta. – Szégyelld
magad, Alan Campbell, szégyent és szomorúságot hozol minden véred és barátod fejére,



hogy bűnben és bujálkodásban lopod a napot a Parázna Szajha házában!
Swant megdöbbentették Elspat szavai.
– No de asszonyom, én egészen biztos vagyok benne, hogy Campbell professzor úr

nem jár ilyen helyekre! És mellesleg a kisasszonyról igazán nem mondhatja, hogy…
Elspat néni hátrafordult.
– Kicsoda maga – kérdezte, ujját Swanra szögezve –, ki maga, aki fényes nappal égeti

a drága villanyomat?
– Asszonyom én igazán nem...
– Ki maga?
Swan mély lélegzetet vett, felöltötte legmegnyerőbb mosolyát, és odalépett Elspat elé.
– Miss Campbell, én a Fényszóró-t képviselem, azt az újságot, amit ön a kezében tart.

A szerkesztőm nagy megtiszteltetésnek vette az ön levelét, és rendkívüli módon örült,
hogy szerte az országban ilyen értő olvasóink vannak. Nos, Miss Campbell, ön azt írta
levelében, hogy szenzációs leleplezésekkel szolgálhat egy bizonyos bűntényről, amit itt
követtek el...

– Micsoda?! – bömbölte Colin és Elspatra meredt.
–...és a szerkesztőm egyenesen Londonból küldött ide, hogy interjút készítsek önnel.

És most boldogan hallgatom önt, bármit óhajt mondani nekem, akár a nyilvánosság
jelenlétében, akár négyszemközt!

Elspat néni füléhez tartott kezéből tölcsért csinált, egyébként mozdulatlanul hallgatta.
Aztán végre megszólalt.

– Szóval, maga amerikai, ugye? – kérdezte, és felragyogott a szeme. – Hallotta már...
Ez már sok volt. De Swan azért uralkodott magán és mosolygott.
– Igen, Miss Campbell – mondta türelmesen. – Szükségtelen elmesélnie. Tudom. Már

mindent hallottam az ön Angus öccséről, aki kovács létére soha senkinek nem adott egy
fityinget sem.

Swan hirtelen elhallgatott.
Úgy látszik, valahogy ködösen megsejtette, hogy az ő verziója nem egészen pontos.
– Azaz, hogy...
Kathryn és Alan kíváncsian hallgatták. Elspat néni csak ült, és szótlanul rámeredt

Swanra. Az úgy látszik észrevette, hogy Elspat a kalapot nézi olyan állhatatosan a fején,
mert egyszerre lekapta.

Aztán megszólalt Elspat. Lassú, súlyos szavai, mint a bírói ítélet, kimérten,
megfontoltan hullottak alá.

– És miért kellett volna Angus Campbellnek pénzt adnia bárkinek is?
– Azt akartam mondani, hogy...
– Mit akar maga Angus Campbelltől?
– Vasat!
– Miféle vasat?
– Egy fityinget se.
– Szerintem, fiatalember – mondta Elspat néni –, maga sültbolond. Összevissza

jártatja a száját.
– Elnézését kérem, Miss Campbell! Ne is törődjön vele. Csak vicceltem.



Ennél szerencsétlenebb szavakat nem is használhatott volna Elspat előtt. Most már
Colin is haragosan nézett rá.

–Viccelt!? – kérdezte fenyegető hangon Elspat. Elöntötte a düh. – Angus Campbell még
ki sem hűlt a koporsójában, és maga jön és az istentelen vicceivel sértegeti a gyászoló
házat? Nem tűröm! Maga semmirekellő, maga nem is a Fényszóró-tól jött! Kicsoda Pip
Emma? – támadt rá.

– Tessék?
– Kicsoda Pip Emma? Ahá! Még ezt se tudja, mi? – kiabálta Elspat néni az újságot

lobogtatva. – Nem ismeri azt a leányzót, aki a rovatot írja a saját újságjában! Ne is törje
a fejét kifogásokon! Hogy hívják magát?

– MacPuffer.
– Micsoda?!
– MacPuffer – mondta a kétséges klán ivadéka, akit Elspat néni annyira összezavart,

hogy máskülönben gyors esze teljesen cserbenhagyta. – Azazhogy MacQueen. Illetve
tulajdonképpen Swan; Charles Evans Swan, de a MacPufferektől vagy a MacQueenektől
származom és...

Elspat néni erre még csak nem is válaszolt. Egyszerűen az ajtóra mutatott.
– De mondom, Miss Campbell, hogy...
– Eredjen az útjára – mondta Elspat néni. – Nem mondom kétszer.
– Hallotta, fiatalember, mit mondott – szólt közbe Colin, és hüvelykujját a mellénye

karöltőjébe akasztva, ádáz tekintettel nézett a látogatóra. – Krisztus szent sebeire! Én
vendégszerető ember vagyok, de bizonyos dolgokról ebben a házban nem viccelődünk!

– De esküszöm, hogy...
– Az ajtón megy ki – kérdezte Colin, leeresztve karját – vagy az ablakon?
Alan egy pillanatra valóban azt hitte, hogy Colin mindjárt megragadja a látogatót a

gallérjánál meg a nadrágja ülepénél, és kilöki a házból, mint egy kocsmai kidobó ember.
Swan vad átkokat lihegve pontosan két pillanattal Colin előtt ért az ajtóhoz. Hallották,

amint szélsebesen távozik. Az egész olyan gyorsan zajlott le, hogy Alan tulajdonképpen
fel sem fogta, mi történt. Kathrynra viszont olyan hatással volt, hogy csaknem sírva
fakadt.

– Micsoda család! – kiáltotta, és kezét ökölbe szorítva toporzékolt. – Te jó ég, micsoda
család!

– Neked mi bajod. Kathryn Campbell?
Kathryn harcos teremtés volt.
– Elspat néni igazán tudni akarja a véleményemet?
– Nos?
– Elspat néni, maga egy ostoba vénasszony, ez a véleményem. És most dobjon ki

engem is!
Alan meglepetésére, Elspat csak mosolygott.
– Azért talán mégse olyan hevesen – mondta fensőséges nyugalommal, és lesimította

a szoknyáját. – Ne olyan hevesen! És te, Alan, mit gondolsz?
– Szerintem sem kellett volna kiebrudalnia. Elkérhette volna előbb az újságíró

igazolványát. Egyébként igazán valódi újságíró, csak kissé széllelbélelt. Még képes és



valami bajt kever.
– Bajt? – álmélkodott Colin. – Hogyan?
– Nem tudom, de tartok tőle.
Colin beletúrt bozontos sörényébe, maga elé nézett, aztán végül megvakarta az orrát.
– Ide hallgass – dörmögte –, gondolod, hogy menjek utána, és hozzam vissza a fickót?

Van egy kis nyolcvan éves whiskym, amitől egy csacsi is táncra perdülne. Ma este csapra
verjük, Alan fiam. Ha abból beléje töltenénk...

Elspat néni kérlelhetetlen gőggel toppantott.
– Nem akarom látni azt a pernahajdert a házamban!
– Tudom, öreglány, de...
– Mondom, nem akarom látni azt a pernahajdert a házamban. És kész. Újra írok a

szerkesztőnek...
Colin Elspatra nézett. – Igen, éppen ezt akartam kérdezni tőled. Mi ez a sületlenség a

titokzatos rejtelmekről, amiket csak az újságoknak akarsz elmondani, de nekünk nem?
Elspat konokul összeszorította ajkát.
– Rajta! – nógatta Colin. – Ki vele!
– Colin Campbell – szólalt meg Elspat lassan, kimérten, és hangjában bosszúvágy

csendült –, tedd, amit mondok. Vidd fel Alan Campbellt a toronyba, és mutasd meg neki,
hogyan ért szomorú véget Angus Campbell. És hadd gondolkozzék el a Szentírásról. Te
pedig, Kathryn Campbell, ülj ide mellém. – Megveregette a kanapét. – Te, ugye, nem
jársz azokba az istentelen londoni tánctermekbe?

– Persze hogy nem! – mondta Kathryn.
– Akkor te nem is láttál még szvinget, ugye?
Alan sosem tudta meg, hogyan folytatódott ez a kedvezőbb fordulatot vett

beszélgetés. Colin átterelte a szobán, a felé az ajtó felé, mely mögött Duncan és
Chapman tűntek el nem sokkal azelőtt.

Az ajtó a torony földszintjére nyílt. Tágas, kerek, földpadlós, homályos terem volt,
kőfalát fehérre meszelték. Könnyen elképzelhető, hogy valaha istállónak használták.
Láncos, lakatos, kettős faajtaja az udvar déli oldalára nyílt.

Az ajtók most tárva-nyitva álltak, és beeresztették az egyre gyérülő kinti világosságot.
A falban alacsony ajtó volt, mögötte kő csigalépcső vezetett felfelé a torony belsejében.

– Valaki mindig nyitva hagyja ezeket az ajtókat – morgott Colin. – Képzeld el, kívülről
van rajta a lakat! Ha valakinek van hozzá kulcsa... Figyelj csak, fiam – folytatta. –
Az öreglány tud valamit. Krisztus szent sebeire! Nem bolond; magad is láthattad: és tud
valamit. De ki nem nyitná a száját, pedig lehet, hogy ezen múlik a harmincötezer fontos
biztosítás.

– Még a rendőrségnek sem mondhatja el?
Colin felhorkant.
– A rendőrségnek? Fiam, Elspat még a Prokurátort sem állhatja, hát még a

rendőrséget! Valamikor régen volt velük valami nézeteltérése, egy tehén vagy mit tudom
én, mi miatt, és meggyőződése, hogy minden rendőr csirkefogó. Azt hiszem, ez a
magyarázata az egész újságdolognak.

Colin hangagyökér pipát meg egy viaszosvászon dohányzacskót halászott elő a



zsebéből. Megtömte a pipát, és rágyújtott. A fellobbanó gyufa megvilágította kócos
szakállát, bajszát, tüzes szemét.

– Ami engem illet... nem nagyon számít az egész. Én vén csataló vagyok. Megvannak
az adósságaim; Angus is tudta; de én majd csak átvészelem valahogy. Legalábbis
remélem. De Elspat! Egy fityingje sincs! Krisztus szent sebeire!

– Hogyan oszlik meg a pénz?
– Mármint, ha megkapjuk? Fele az enyém, fele Elspaté.
– Azon a címen, hogy a szokásjog szerint feleségnek számít?
– Csönd! – rivallt rá Colin, gyorsan körbepillantott, és megfenyegette Alant a leégett

gyufaszállal. – Micsoda nyelvbotlás! Elspat sohasem fogja kérelmezni, hogy nyilvánítsák
Angus feleségének. Erre mérget vehetsz. Az öreglány tiszteletreméltósági szenvedélye
már szinte beteges. Soha nem fogja bevallani, hogy harminc éven át több is lett volna,
mint közönséges „rokon”. Még Angus se tett rá soha célzást nyilvánosan, pedig ő aztán
igazán szabadszájú volt. Nem, nem, nem. A pénz egyszerűen hagyaték, minden indoklás
nélkül. De valószínűtlen, hogy valaha is megkapjuk.

Elhajította a gyufaszálat. Felhúzta vállát, és fejével a lépcső felé bökött.
– Nosza! Gyerünk. Persze, csak ha kedved van. Öt emelet magas, és száznégy lépcső

vezet a legfelső emeletre. De azért csak gyere. Vigyázz a fejedre!
Alant annyira lenyűgözte a torony, hogy nem ért rá a lépcsőfokok számával törődni.
Úgy tűnt, sose fogy el a csigalépcső. Helyenként a nyugati falon – vagyis nem a tóra

néző oldalon – megnagyobbított ablakok világították meg a lépcsőt. Dohos, áporodott
szag volt a toronyban, amit Colin pipadohányának aromája sem frissített fel éppenséggel.

Az egyre halványuló kinti világosság fényében csak nehezen tudtak feljebb hatolni az
egyenetlen, göröngyös kőlépcsőkön.

– De azért, ugye, Angus bácsi nem minden éjjel aludt odafönn a torony legtetején?
– De igen. Minden áldott éjjel, évek óta. Szerette a kilátást a tóra. Azt mondta, a

levegő is tisztább, bár ez szerinte marhaság. Krisztus szent sebeire! Nem vagyok
formában!

– A többi szobában lakik most valaki?
– Senki. Tele van mindenféle limlommal. Angus különböző „hogyan legyünk könnyen,

gyorsan gazdagok és boldogok” bolondériáinak relikviáival.
Colin az utolsó előtti pihenőn megállt, és kipöfékelt az ablakon.
Alan is kinézett. A vérvörös naplemente utolsó foszlányai még ott derengtek

kísértetiesen a fák között. Bár voltaképpen nem lehettek nagyon magasan, a mélység
szédítőnek tűnt.

Alattuk, nyugat felé az Inverarayba vezető út húzódott. Végig a Shira-szorosban és túl
rajta, ott, ahol az Aray-szoros három ága ereszkedett alá Dalmally felé a meredek
dombok között, széles sávokban kidőlt, korhadó szálfák hevertek. Annak a viharnak az
útját jelzik, mondta Colin, amely néhány évvel ezelőtt söpört végig Argyllshire-on.
A holtak erdeje volt; még a fák is holtak benne.

Dél felé, a fenyőfák csúcsa fölött, a távolból ide látszott a hatalmas Argyll várkastély
négy roppant tornyával, esőben színét váltó tetejével. Gazdag itt a föld, és történelmi
neveket, dalokat, hagyományokat és babonákat terem...



– Dr. Campbell – szólalt meg Alan nagyon halkan ~, hogyan halt meg az öregúr?
Szikrák szálltak föl Colin pipájából.
– Engem kérdezel? Én sem tudom. Csak azt tudom, hogy öngyilkos nem lett. Még hogy

Angus öngyilkos lett volna? Marhaság!
Újra szikrák szálltak föl a pipából.
– De azért nem akarom kötélen látni Alec Forbest – tette hozzá szomorkásán –, pedig

megérdemelné, hogy felkössék. Képes lett volna habozás nélkül kihasítani Angus szívét.
– Kicsoda ez az Alec Forbes?
– Valami lókötő, aki itt telepedett le, túl sokat iszik, és azt hiszi magáról, hogy ő is

feltaláló. Ő meg Angus közösen dolgoztak valami ötleten. Az lett a vége, mint rendszerint
minden közös dolognak: veszekedés. Alec azt állította, hogy Angus becsapta. Lehet, hogy
tényleg becsapta.

– Tehát Forbes idejött, és jelenetet rendezett a... gyilkosság estéjén?
– Ügy van. Feljött egész idáig, Angus hálószobájáig, és azt akarta, hogy tisztázzák a

dolgot. Részegen, mint mindig.
– De kidobták, nem?
– Kidobták. Azaz inkább Angus egyedül. Akármilyen koros meg kövér volt is, Angus

nem volt gyenge legény. Aztán megjöttek az asszonyok is, ők meg végigkutatták;i
hálószobát, sőt a többi szobát is, hogy megbizonyosodjanak, nem lopódzott-e vissza Alec.

– A jelek szerint nem jött vissza.
– Nem. Akkor Angus bereteszeli, és kulcsra zárja az ajtót. Az éjszaka valami történik.
Ha a körme hosszabb lett volna, Colin biztos lerágja.
– A rendőrségi orvos szerint a halál tíz óránál nem korábban, és egy óránál nem

később következett be. De ezzel mit érünk? Azt úgyis tudjuk, hogy tíz óra előtt nem
halhatott meg, mert akkor látták élve utoljára. De a rendőrorvos nem tudta a halál
időpontját ennél pontosabban meghatározni. Azt mondta, hogy Angus nem okvetlen halt
bele azonnal a sérüléseibe, és noha eszméletlen volt, valameddig még élhetett, miután
lezuhant. Azt viszont mindenesetre biztosan tudjuk, hogy Angus már ágyban volt, mikor a
dolog történt. Hálóingben volt, amikor megtalálták. A párnája meg gyűrött. Azonkívül
eloltotta a villanyt, és levette az ablakról az elsötétitőt.

Alan meglepetten pillantott föl.
– Majdnem elfelejtettem, hogy háború van, és még az elsötétítés is kiment a fejemből!

De ide nézzen! – Az ablakra mutatott. – Ezek az ablakok nincsenek elsötétítve?
– Nincsenek. Angus sötétben is fel tudott menni. Azt mondta, kidobott pénz ezekre

elsötétítőt szerelni. De ha abból a szobából fény szivárog ki, az mérföldekre ellátszik, és
ezt még Angusnak is el kellett ismernie. Krisztus szent sebeire, ne kérdezgess már annyit!
Gyere, és nézd meg a szobát magad.

Kiverte pipáját, és úgy szaladt fel a hátralevő lépcsőfokokon, mint egy esetlen pávián.
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Alistair Duncan és Walter Chapman még mindig vitatkoztak.
– Drága uram – mondta a magas, görnyedt hátú ügyvéd, és úgy hadonászott

orrcsíptetőjével, mintha zenekart vezényelne most már bizonyára az ön számára is
nyilvánvaló, hogy gyilkossági üggyel van dolgunk.

– Nem.
– De hát a bőrönd, uram! A bőrönd vagy kutyaszállító doboz, amit az ágy alatt találtak

a gyilkosság után?
– A haláleset után.
– Ne mondjunk inkább gyilkosságot, a szabatosság kedvéért?
– Rendben van; de minden kötelezettség nélkül. Azt szeretném tudni, Mr. Duncan,

hogy mit akar ön azzal a kutyaszállító dobozzal? Üresen találták. Nem volt benne kutya.
A rendőrségen a mikroszkópos vizsgálat kimutatta, hogy semmi sem volt benne. Mit akar
hát ezzel a dobozzal bizonyítani?

Alan és Colin beléptekor mindketten elhallgattak.
A torony legfelső szobája kerek volt és tágas, bár átmérőjéhez képest kicsit

alacsonynak tűnt. A kis lépcső- fordulóra nyíló egyetlen ajtajának zárja ki volt törve a
tokjából, és a retesz pántját, ami rozsdamartan még most is a reteszt ölelte, szintén
kitépték a helyéről.

Az egyetlen ablak, szemközt az ajtóval, kellemetlen érzéseket ébresztett Alanban.
Nagyobb volt, mint amilyennek lentről látszott. Két szárnya volt, s ezek francia szokás

szerint, mint kicsi ajtók, kifelé nyíltak; táblái négyszögletes ólomüveg darabokból álltak.
Szemmel láthatólag újabb kori átalakítás eredménye volt, minthogy az eredeti ablakot
megnagyobbították. Veszedelmesen alacsony, gondolta Alan. Az asztal fölött lógó
villanykörte és a fal mellett álló villanykályha kivételével az ablak volt az egyetlen
modern tárgy a szobában. A hatalmas tölgyfa ágyon két dunyha, vattázott ágytakaró.
Volt még egy tölgyfa szekrény is, csaknem olyan magas, mint a szoba. Történt, úgy
látszik némi kísérlet, hogy vidámabbá tegyék a szobát, azért bevakolták a falat, aztán
kék káposztafejekkel mintázott tapétával vonták be.

Képek is lógtak a falon, többnyire régi családi fényképek. A kőpadlót gyékény borította.
Egy papírlapokkal megtűzdelt redőnyös íróasztal mellé még egy márványlappal fedett
öltözőasztalt is bezsúfoltak, fölötte homályos tükör. A falak mentén levélkötegek
halmozódtak, bálaszám, úgyhogy a hintaszékek csak félrebillentve fértek el. Noha
szaklapokból rengeteg hevert a szobában, könyv egy biblián és egy képeslevelezőlap-
albumon kívül nem volt látható.

Egy öregember szobája volt. Angus kitaposott, gombos cipője még ott állt az ágy alatt.
Mintha Colint meglegyintette volna az emlékezés.
– Jó estét – mondta, újra ingerült hangon. – Ez itt Alan Campbell, Londonból. Hol van a

Prokurátor?
Alistair Duncan feltette csíptetőjét.
– Sajnos, hazament – felelte. – Gyanakszom, hogy Elspat nénit kerüli. Fiatal barátunk

is – halványan elmosolyodva megveregette Chapman vállát – úgy kerüli, mint a



bélpoklost, és semmi pénzért nem menne a közelébe.
– Az ember sosem tudja, hányadán áll vele. Mélységesen együttérzek vele, meg

minden; de az ördögbe is!
A fiskális felhúzta hajlott vállát, és komor tekintettel Alanra nézett.
– Nem találkoztunk mi már, uram?
– De igen. Nem is olyan régen.
– Ó! És... beszéltünk is?
–Igen. Ön azt mondta: „Hogy van?”, meg hogy: „A viszontlátásra”.
– Bárcsak – mondta a fiskális a fejét csóválva –, bárcsak minden társas érintkezésünk

ily egyszerű volna! Hogy van? – Mikor kezet ráztak, Alannak feltűnt az ügyvéd ernyedt
kézfogása és csontos tenyere.

– Persze – folytatta. – Most már emlékszem. Én írtam önnek. Nagyon jól tette, hogy
eljött.

– Szabad megkérdeznem, Mr. Duncan, hogy miért írt nekem?
– Hogy érti?
– Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Tudom, hogy már régen illett volna

megismerkednem családunknak ezzel az ágával. De úgy tűnik, hogy sem Kathryn
Campbell, sem én nem sokat lendíthetünk a dolgon. Pontosabban mit értett ön „családi
tárgyaláson”?

– Majd megmondom – vágta rá Duncan azonnal, és, Alan szerint, szinte vidáman. –
Előbb hadd mutatom be Mr. Chapmant, a Herkules Biztosító Társaságtól. Makacs ember.

– Mr. Duncan maga is elég makacs ember – mosolygott Chapman.
– Nyilvánvalóan balesettel vagy gyilkossággal van dolgunk – folytatta az ügyvéd. –

Hallotta már Angus Campbell tragikus halálának részleteit?
– Csak néhány részletét – felelte Alan. – De...
Az ablakhoz lépett.
Két szárnya félig nyitva állt. Nem volt közöttük keresztfa, úgy, hogy ha az ablak

mindkét szárnyát kitárták, legalább három láb magas és négy láb széles volt a nyílás.
Fenséges kilátás nyílt a sötétlő vízre és a lilásbarna dombokra, de Alan oda se nézett.

– Kérdezhetek valamit? – szólalt meg.
Colin az égre emelte tekintetét, mint aki azt mondja „Már megint!”. De Chapman

udvariasan intett.
– Parancsoljon.
Az ablak mellett, a földön, ott állt az elsötétítő, az ablakra pontosan ráillő könnyű

fakeretre felszegezett viaszosvászon.
– Nem lehetséges – mutatott Alan az elsötétítőre –, hogy Angus véletlenül esett ki,

amikor levette az elsötétitőt? Ha az ember túlságosan nekitámaszkodik ennek az
ablaknak, könnyen előrebukhat, és kieshet rajta. Nincs középen keresztfa.

Legnagyobb meglepetésére Duncan bosszúsnak látszott, Chapman pedig csak
mosolygott.

– Nézze meg ezt a falat – mondta a biztosító társaság embere. – Három láb vastag; jó,
régi feudális fal. Nem. Ez valószínűtlen, ha csak nem tántorgott a részegségtől, vagy nem
volt kábítószer hatása alatt. Márpedig a halottszemle bebizonyította, amint azt még Mr.



Duncan is hajlandó elismerni...
Kérdő pillantást vetett az ügyvédre, de az csak morgott valamit.
–... hogy nem ez a helyzet. Angus Campbell éles szemű öregember volt, biztosan állt a

lábán, és szellemi képességeinek teljes birtokában volt.
Chapman szünetet tartott.
– Nos, uraim, ha már itt vagyunk, akár ki is fejthetném, hogy szerintem miért nem

lehet szó másról, csakis öngyilkosságról. Először is Mr. Campbell öccsétől szeretnék
valamit kérdezni.

– Na? – horkant fel Colin ellenségesen.
– Igaz, ugye, hogy Mr. Angus Campbell, ahogy mondani szokás, régi vágású ember

volt? Vagyis, hogy mindig csukott ablaknál aludt.
– Igen, ez igaz – ismerte el Colin.
– Ezt sosem tudtam megérteni – mondta a biztosító embere. – Nekem olyan lenne tőle

a fejem reggelre, mint a dézsa. De a nagyapám is mindig így aludt; leheletnyi éjszakai
levegőt se engedett volna be.

– És Mr. Campbell is mindig így aludt. Esténként csak azért vette le az elsötétítőt, hogy
lássa, mikor virrad.

– Uraim, most kérdezek önöktől valamit! Mikor Mr. Campbell aznap este lefeküdt, ez az
ablak csukva volt, és mint rendesen, a kilincse is el volt fordítva. Erre Miss Campbell és
Kirstie MacTavish a tanúk. Később a kilincsen a rendőrség megtalálta Mr. Campbell és
csakis Mr. Campbell ujjlenyomatait.  Viszonylag pontosan tudjuk, hogy mit csinált. Nem
sokkal tíz után levetkőzött, felvette a hálóingét, levette az elsötétítőt, és lefeküdt, mint
máskor. – Chapman az ágyra mutatott. – Most be van vetve az ágy, de akkor gyűrött
volt.

Alistair Duncan szipákolt.
– Ez Elspat műve – mondta. – Kijelentette, hogy szerinte már csak az illendőség is úgy

kívánja, hogy rendbe rakja a szobát.
Chapman mozdulata csendre intette őket.
– Valamikor tíz óra és éjjel egy között felkelt, odament az ablakhoz, kinyitotta, és

szántszándékkal kivetette magát rajta. Uraim! Cégem szabályszerűen akar eljárni. Én is
szabályszerűen akarok eljárni. Amint azt már Mr. Duncannak említettem, személyesen is
ismertem a megboldogult Mr. Campbellt. Glasgow-i irodánkban keresett fel, hogy
megkösse utolsó biztosítását. És végtére önök is tudják, hogy nem a saját pénzemről van
szó.

Nem nekem kell kifizetnem. Én csak örülnék neki, ha azt javasolhatnám cégemnek,
hogy ismerje el az igényt. No de, mondhatják önök igaz becsülettel, hogy a bizonyítékok
ezt támogatják?

Csend lett.
Chapman a végén már szinte szónokolt. Aztán felvette az íróasztalról aktatáskáját és

keménykalapját.
– A kutyaszállító... – kezdte Duncan.
Chapman arcát elöntötte a pír.
– Az ördögbe azzal a kutyaszállítóval! – mondta foglalkozásához méltatlan



türelmetlenséggel. – Meg tudná mondani, uram, vagy bárki önök közül, uraim, hogy
miféle szerepet játszhat ez a kutyaszállító az ügyben?

Colin Campbell dúlva-fúlva odament az ágyhoz. Benyúlt alája, előhalászta a kérdéses
tárgyat, és úgy nézett rá, mintha rögtön bele akarna rúgni.

Akkora volt, mint egy nagyobbfajta bőrönd, bár kicsit szélesebb. Sötétbarna bőrből
készült, fogantyúja is volt, mint egy bőröndnek, és két zár volt a tetején. Az egyik végébe
téglalap alakú drótrácsot illesztettek, hogy a benne szállított állat, bármi legyen is az,
levegőt kapjon.

Bármi legyen is az...
Alan fejében groteszk és visszataszító gondolat fogant meg.
– Azt nem tételezik fel, ugye – hallotta Alan a saját hangját –, hogy esetleg

rémületében tette volna...?
Mindhárom férfi egyszerre fordult feléje.
– Rémületében? – ismételte meg az ügyvéd.
Alan a bőrdobozt nézte.
– Én nem ismerem ezt az Alec Forbest – folytatta –, de elég kellemetlen alak lehet.
– És, drága uram?
– Tegyük fel, hogy ezt a dobozt Alec Forbes hozta magával. Olyan, mint egy

közönséges bőrönd. Tegyük fel, hogy Forbes úgy tett, mintha azért jött volna, hogy
„elszámoljon” Angusszal, de igazából ezt a dobozt akarta itthagyni. Eltereli Angus
figyelmét, és belöki a dobozt az ágy alá. A veszekedés után Angus nem emlékszik a
dobozra. De éjszaka valami előmászik a dobozból...

Még Alistair Duncanon is látszott, hogy kezdi magát kicsit kényelmetlenül érezni.
Chapman pedig olyan érdeklődéssel hallgatta Alant, hogy azt még szkeptikus és

mosolygós hitetlenkedése sem tudta elrejteni.
– Tulajdonképpen mire gondol? – kérdezte. Alan kibökte.
– Nem szeretném kinevettetni magam. De az az igazság, hogy... nos, egy nagy pókra,

vagy valamiféle mérgeskígyóra gondoltam. Ne feledjék, hogy akkor éjjel ragyogó telihold
ígérkezett.

Újra hosszú csend állt be. Most már annyira besötétedett, hogy alig láttak.
– Nagyon figyelemre méltó – dörmögte száraz hangján az ügyvéd. – Egy pillanat.
Kabátja belső zsebében kotorászott. Kopottas, bőrbe kötött noteszt vett elő.

Az ablakhoz ment vele. Feltette csíptetőjét, és fejét félrehajtva tanulmányozni kezdte a
noteszt.

– „Részletek Kirstie MacTavish szolgálólány vallomásából” – olvasta, torkát köszörülve.
– Hallgassák csak meg:

– „Mr. Campbell azt mondta nekem meg Miss Campbellnek: »Feküdjetek le, és elég
legyen ebből a bolondságból. Már megszabadultam ettől a csirkefogótól. Láttátok, milyen
bőrönd volt nála?« Mi meg mondtuk, hogy nem, mert mi már csak azután érkeztünk, hogy
Mr. Campbell kidobta a házból Mr. Forbest. És akkor Mr. Campbell azt mondta: »Fogadni
mernék, eltűnik az országból, hogy lerázza a hitelezőit. De vajon hová tette a bőröndöt?
Mert mikor elment, két kézzel próbált megütni. «”

Duncan kikandikált a csíptetője fölött.



– Van valakinek megjegyzése, uraim? – érdeklődött.
A biztosítási ügynök ezúttal nem vágott vidám arcot.
– Elfelejti, amire pedig éppen ön hívta fel a figyelmemet? Mikor Miss Campbell és a

szolgálólány átkutatták a szobát, közvetlenül azelőtt, hogy Mr. Campbell nyugovóra tért,
nem láttak semmiféle bőröndöt az ágy alatt. Duncan az állát dörzsölgette.

– Ez igaz – ismerte el. – Ugyanakkor azonban...
A fejét csóválta.
– Kígyók! – horkant fel a biztosítási ügynök. – Pókok! Ide figyeljenek! Tudna önök

közül valaki nekem egy olyan kígyót vagy pókot mondani, amelyik kimászik a dobozból,
aztán gondosan becsukja maga után a zárat? Másnap reggel ennek a micsodának mind a
két zárját csukva találták.

– És aztán mi történt azzal a féreggel?
– Nem volna nagyon kellemes – vigyorgott Colin Campbell –, ha még mindig itt lapulna

valahol a szobában. Mr. Walter Chapman gyorsan feltette keménykalapját.
– Mennem kell – mondta. – Sajnálom, uraim, de már nagyon későre jár, és nekem még

vissza kell érnem Dunoonba. Felajánlhatom a kocsimat, Mr. Duncan?
– Ostobaság! – bömbölte Colin. – Itt maradnak teára! Mind a ketten!
Chapman csak pislogott.
– Teára? Te úristen, mikor szoktak maguk vacsorázni?
– Vacsora, fiam, az nem lesz. De a tea bőségesebb lesz, mint a legtöbb vacsora, amit

életében evett. Meg van egy kis igen erős whiskym, és már régen égek a vágytól, hogy
kipróbáljam valakin, mindenekelőtt egy nyamvadt angolon. Na, mit szól hozzá?

– Sajnálom. Nagyon kedves öntől, de mennem kell – mondta Chapman, Colin karjára
téve a kezét. Csak úgy áradt belőle az elkeseredettség. – Ami pedig a kígyókat, pókokat
– és a tetejébe még a természetfelettit illeti...

Ha a MacPufferek ivadéka Elspat Campbell jelenlétében keresve sem találhatott volna
a „vicc”-nél szerencsétlenebb szót, Chapman sem választhatott volna most
szerencsétlenebbet a „természetfeletti”-nél.

Colin válla közé húzta busa fejét.
– És ki mondja, hogy ez természetfeletti? – érdeklődött szelíden. Chapman felnevetett.
– Én persze nem. Az ilyesmi kívül esik cégem tevékenységi körén. De úgy látszik, itt a

környéken komolyan hiszik, hogy a kastélyban kísértet jár; vagy legalábbis nincs minden
egészen rendben.

– Úgy?
– És ha meg nem sértem – hunyorított a biztosítási ügynök –, nincsenek valami nagyon

jó véleménnyel önökről. Azt beszélik, „rosszféle népek”, vagy valami effélét.
– Azok vagyunk, rosszféle népek. Krisztus szent sebeire! – kiáltott fel az istentagadó

doktor, nem minden büszkeség nélkül. – Ki szégyelli? Én aztán nem. De hogy kísértet
járna a kastélyban? A mindenit... ide hallgasson. Szóval maga nem hiszi, hogy Alec
Forbes valami mumust hurcolt abban a dobozban?

– Őszintén szólva – válaszolt Chapman –, nem hiszem, hogy bárki bármit is hozott
volna bármiféle dobozban. – Arca újra aggódó kifejezést öltött. – Mindazonáltal jobban
érezném magam, ha beszélhetnék egy-két szót azzal a Mr. Forbesszel.



– Csakugyan! Hol van? – kérdezte Alan.
A fiskális, aki becsukta kis noteszét és mostanáig szótlanul száraz mosollyal hallgatta

őket, most újra lecsapott.
– Ez is rendkívül különös. Még Mr. Chapman is kénytelen lesz elismerni, hogy van

valami gyanús, valami egészen picikét gyanús, Alec Forbes viselkedésében. Ugyanis, mint
tudják, Alec Forbest nem lehet előkeríteni.
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– Ön szerint tehát – kérdezte Alan –, Forbes csakugyan elszelelt, hogy megszabaduljon a
hitelezőitől?

Duncan legyintett csíptetőjével.
– Ez rágalom. Nem; én pusztán csak a tényt állapítom meg. Lehet, hogy valahol

lumpol; ami szintén elképzelhető. Mindazonáltal különös. Nemde, kedves Chapmanem?
Különös. A biztosítási ügynök mély lélegzetet vett.

– Uraim – mondta azt hiszem, most nem áll módomban tovább vitatni ezt a kérdést.
Elmegyek, mielőtt még olyan sötét lesz, hogy kitöröm a nyakam ezen a lépcsőn. Egyelőre
többet nem mondhatok önöknek. Holnap beszélek a Prokurátorral. Mostanra már biztos
eldöntötte, hogy szerinte öngyilkosság, baleset vagy gyilkosság esete forog-e fenn. Hogy
mi mit teszünk, az szükségképpen attól függ, hogy mit tesz ő. Ennél megértőbb,
gondolom, nem is lehetnék.

– Köszönjük. Ez így tökéletesen megfelel nekünk. Mindössze egy kis időt kérünk.
– De ha olyan biztosak benne, hogy gyilkosság történt – vetette közbe Alan –, miért

nem tesz a Prokurátor lépéseket? Például miért nem hívja ki a Scotland Yardot?
Duncan elborzadva nézett rá.
– A Scotland Yardot Skóciába? – kérdezte szemrehányóan. – No de drága uram! Itt a

skót jogrend szerint járnak el!
– De még mennyire! – mondta Chapman, aktatáskájával a lába szárát csapkodva. –

Csak néhány hónapja vagyok itt, de ezt már észrevettem.
– Most tehát mit szándékoznak tenni?
– Amíg maguk itt piszmogtak, meg a szájukat jártat- ták – szólt Colin, kidüllesztve

hordómellét –, mások nem tétlenkedtek. Én nem azt mondom, hogy mit szándékozom
tenni. Én azt mondom, hogy mit tettem máris. Elhivattam Gideon Fellt.

Duncan elgondolkozva csettintgetett a nyelvével.
– Ő az, aki...?
– Ő az. És nekem jó barátom.
– És gondolt a... ööö... költségekre?
– Krisztus szent sebeire, hát öt percre sem tudják elfelejteni a pénzt? Öt percre sem?

Magának amúgy sem fog egy fillérjébe se kerülni. Idejön hozzám vendégségbe, ennyi az
egész. Próbáljon csak pénzt ajánlani neki, majd meglátja, mi lesz...!

Az ügyvéd gyorsan közbeszólt.
– Kedves Colin, valamennyien tudjuk, hogy a pénzügyi természetű dolgok iránt érzett

megvetése már nemegyszer hozta önt szorult helyzetbe. – Jelentőségteljesen nézett rá. –
Éppen ezért bele kell egyeznie, hogy a fontokat, shillingeket és pennyket én tartsam
számon. Röviddel ezelőtt ez az úr – Alan felé biccentett – megkérdezte, hogy miért
hívtam össze ezt a „családi tanácsot”. Most válaszolok. Ha a biztosító társaságok nem
hajlandók fizetni, akkor meg kell indítani az eljárást. És az efféle eljárás meglehetősen
drága mulatság.

– Azt akarja mondani – rivallt rá Colin –, hogy ezt a két gyerkőcöt abban a reményben
hívta ide Londonból, hogy majd ők is beledobnak valamit a kalapba? Krisztus szent



sebeire, azt akarja, hogy kitekerjem a nyakát?
Duncan elsápadt.
– Colin Campbell, nem szoktam meg, hogy így beszéljenek velem.
– Márpedig én most így beszélek magával, Alistair Duncan. Nos, mit szól hozzá?
– Colin Campbell, én negyvenkét éve intézem a család ügyeit...
– Hahaha!
– No de kérem! – csitította őket Chapman, s egyik lábáról a másikra állt zavarában.
Alan is közbelépett, és Colin reszkető vállára tette kezét. Tartott tőle, hogy a

következő percben Colin újra kihajít valakit a házból.
– Bocsánat – mondta Alan –, de apámtól szép évjáradékot örököltem, és ha bármiben

a segítségére lehetek...
– Igen? Szóval örököltél apádtól? – tajtékzott Colin. – És ezt maga tudta jól, ugye,

Alistair Duncan?
Az ügyvéd hadarni kezdett. Amennyire Alan ki tudta venni, azt akarta mondani, hogy

„Azt szeretné, hogy mossam kezeimet ebben az ügyben?” Ehelyett azonban valami
ilyesmit mondott: „Azt mossa, hogy szeressem kezeimet ebben az ügyben?” De ő is, meg
Colin is annyira dühbe gurultak, hogy egyikük sem vette észre.

– Igen – mondta Colin. – Igen, pontosan ezt szeretném. Lemenjünk?
Kínos csendben, tapogatózva, botladozva lebukdácsoltak a veszedelmes

lépcsőfokokon. Chapman azzal próbálta menteni a helyzetet, hogy megkérdezte Duncant,
elviheti-e a kocsiján,mely ajánlat elfogadtatott; ezután az időjárásról tett néhány
megjegyzést.

Ez utóbbiakra nem kapott választ.
Colin és a fiskális mereven jó éjszakát kívántak egymásnak. Az ajtó becsukódott.
– Elspat és a kis Kate azóta már biztos teáznak-mondta Colin rosszkedvűen. – Na

gyerünk.
Alannak tetszett az ebédlő. A kandallóban tűz pattogott, és Elspat néni és Kathryn sült

kolbászból, Ulster-sültből, tojásból, főtt burgonyából, teából és hatalmas mennyiségű
vajas pirítósból álló menünél ültek az alacsonyan függő lámpa alatt.

– Elspat – mondta Colin, és mogorván kihúzott egy széket –, Alistair Duncan újra
felmondott.

Elspat vajért nyúlt.
– Sebaj – mondta bölcs nyugalommal – nem ez az első eset, és nem is az utolsó. Egy

hete nekem is felmondott.
Alan feszültsége lassan felengedett.
– Ügy értsem – kérdezte –, hogy az egész nem is volt olyan komoly?
– Dehogy volt. Reggelre elfelejti az egészet – nyugtatta meg Colin. Kényelmetlenül

fészkelődve méregette a rakott asztalt. – Tudod, Elspat, francos rossz természetem van.
Bárcsak tudnék uralkodni magamon.

Erre Elspat néni nekitámadt. Nem tűri, mondta, hogy a házában csúnyán beszéljenek,
és különösen nem a gyerekek előtt; amin feltehetőleg Kathrynt értette. Aztán a
továbbiakban mindennek lehordta őket, amiért elkéstek a teáról.

Alan csak fél füllel hallgatott oda. Már rájött, hogy Elspat néni kirohanásait nem kell



mindig komolyan venni. Miközben evett, és jó erős, sötét teával öblítgette le a falatokat,
Alanban egyre kellemesebb érzések ébredeztek.

– Ah! – sóhajtott Colin ernyedten. Hátratolta székét, nyújtózott és megpaskolta
pocakját. Szakálla és bozontos hajzata közül kipiroslott arca. – Most már jobban érzem
magam. Teringettét, szinte kedvem lenne felhívni a vén ravaszdit, hogy bocsánatot
kérjek tőle!

– Rájöttek valamire odafönn a toronyban? – kérdezte Kathryn habozva. – Határoztak
valamit?

Colin egy fogpiszkálót dugott a szakállába.
– Nem, Katicica, nem határoztunk semmit.
– Kérem, ne szólítson Katicicának! Maguk mind úgy bánnak velem, mintha gyerek

lennék!
– Az is vagy! – mondta Elspat néni, és megsemmisítő pillantást lövellt felé.
– Nem határoztunk semmit – folytatta Colin, és pocakját paskolta. – De nincs is rá

szükség. Holnap már itt lesz Gideon Fell. És ha egyszer ő itt lesz...
– Gideon Fell? – kiáltott fel Kathryn. – Csak nem Dr. Fell?
– De bizony ő.
– Csak nem az a rémes ember, aki leveleket ír az újságoknak? Maga is tudja, Alan!
– Dr. Fell kiváló tudós, Katicicám – mondta Colin – és te megemelheted előtte azt az

aprócska főkötődet. De hírnevét leginkább bűntények kiderítésének köszönheti.
– Én már csak egy dolgot nem értek egészen tisztán – mondta Alan elgondolkodva. –

És ez a napló.
– A napló? – ismételte Colin. – Azt alighanem elcsente valaki.
– De miféle naplót?
– Angus naplóját, a fene egye meg! Minden évben gondosan naplót vezetett, és aztán

év végén elégette, nehogy valaki megtalálja, és megtudja belőle, hogy igazából mit
gondolt.

– Bölcs és körültekintő szokás.
– Az. Nos, minden este írt a naplóba lefekvés előtt. Egyetlenegyszer el nem

mulasztotta volna. Ott kellett volna lennie az asztalán másnap reggel. De, nekem
legalábbis így mondták, nem volt ott. Ugye, Elspat?

– Idd meg a teádat, és ne beszélj sületlenségeket.
Colin felegyenesedett ültében.
– Hogyhogy ne beszéljek sületlenségeket? A napló nem volt ott, nem igaz?
Elspat óvatosan, kecsesen és előkelően – amiből látszott, hogy tudja, mi a jómodor –

teát töltött magának a csészealjba, megfújta, aztán kiitta.
– A baj ott van – folytatta Colin –, hogy fel sem tűnt senkinek, hogy nincs a helyén a

napló, csak jó néhány óra múlva. Úgy, hogy időközben valaki, aki meglátta, el is
emelhette. Vagyis semmi bizonyíték nincs rá, hogy a titokzatos gyilkos vitte el. Akárki
lehetett. Igaz, Elspat?

Elspat néni egy darabig az üres csészealjat szemlélte, aztán felsóhajtott.
– Azt hiszem – mondta lemondóan –, most már innátok egy kis whiskyt, nem?
Colin arca felragyogott.



– Mondd, fiam – fordult Alanhoz –, szeretnéd megkóstolni a hegyek harmatát, amitől a
hajad szála is égnek fog állni? Na, mit szólsz hozzá?

– Nagyon érdekes lenne olyan whiskyt találni egyszer, amitől az én hajam szála égnek
áll.

– Azt mondod?
– Három évet töltöttem az Egyesült Államokban, a szesztilalom idején. Aki ezt túlélte,

annak nincs félnivalója semmiféle italtól.
– Azt hiszed? – mondta Colin Campbell vészjóslóan.
– Azt hiszed? Elspat, ez hősi tettekért kiált. Hozd elő a Campbellek Végzetét.
Elspat ellenkezés nélkül felállt.
– Egy pirinyó csöppecske nekem is jól esne, mert hűvös az éjszaka – mondta, és

kiment. Csakhamar egy barna folyadékkal teli palackkal tért vissza. Az üveg aranyosan
csillant meg, ahol ráesett a fény. Colin gyengéden az asztalra helyezte, Elspatnak és
Kathrynnek csak félujjnyit töltött, magának és Alannak körülbelül negyedpohárnyit.

– Hogy iszod, fiam?
– Ahogy az amerikaiak. Simán, hozzá egy pohár víz.
– Ez a beszéd! – bömbölte Colin. – Akkor hát rajta! Fenékig!
Mindannyian – legalábbis Colin és Elspat – élénk érdeklődéssel figyelték. Kathryn

gyanakvóan szaglászta a pohárba töltött folyadékot, végül szemmel láthatólag kedvet
kapott hozzá. Colin arca kivörösödött, mohó türelmetlenség látszott rajta, szeme tágra
nyílt, és huncut kedv bujkált benne.

– Boldogabb napokra! – mondta Alan.
Felemelte poharát, fenékig ürítette, aztán a szó szoros értelmében megfordult a

tengelye körül.
A folyadék olyan erős volt, hogy egy csatahajót is eltérített volna a menetiránytól. Úgy

érezte, hogy halántékán azonnal megpattannak az erek, elhomályosult előtte a világ, és
azt hitte, hogy valaki fojtogatja. Aztán mikor mérhetetlenül hosszú idő után kinyitotta
könnyben úszó szemét, Colint látta maga előtt, aki büszkén méregette.

Aztán valami egészen más történt.
Miután a szeszbomba felrobbant, és Alan újra látott, és lélegzethez is jutott, bolondos

jókedv és vidámság kezdett felfelé kúszni az ereiben. A fejében a kezdeti zúgást
kristályos tisztaság követte, olyasmi, amit Newton vagy Einstein érezhetett egy bonyolult
matematikai probléma megoldásához közeledvén.

Elfojtotta köhögését, és letelt az első perc.
– Na? – kérdezte Colin.
– Aaaah! – felelte vendége.
– Ezt is a boldogabb napokra – mennydörögte Colin, és ő is fenékig ürítette poharát.

A hatás itt is jelentős volt, bár Colin talán egy árnyalatnyival hamarább tért magához.
– Ízlik? – rivallt Alanra Colin.
– Ízlik.
– Nem túl erős?
– Nem.
– Még egyet?



– Köszönöm. Nem bánom.
– Ajjaj – mondta Elspat lemondóan.
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Alan Campbell kinyitotta a fél szemét.
Lelke valahonnan a messzi távolból, föld alatti folyosókon át, kínok közepette

kászálódott vissza testébe. Aztán kalapácsütések és fénysugarak kakofóniája következett.
És akkor felébredt.
Már az is elég kínos volt, mikor csak az egyik szemét nyitotta ki. De amikor kinyitotta a

másikat is, olyan hullámban tört rá a fájdalom, hogy gyorsan újra becsukta mindkettőt.
Észrevette – eleinte minden kíváncsiság nélkül – hogy ágyon fekszik, egy ismeretlen

szobában; hogy pizsamában van, és hogy a szobába betűz a nap.
Eleinte kizárólag fizikai állapota foglalkoztatta. Úgy érezte, hogy a feje elnyújtott

csigavonalban lassan a mennyezet felé emelkedik; a gyomra maga volt a pokol; a torka
kiszáradt, csak károgás jött ki belőle, és mintha az egész teste hajszálvékony rángatózó
drótokból állna. Tehát Alan Campbell, aki déli tizenkettőkor szépen fejlett macskajajjal
ébredt, egyelőre csak feküdt és szenvedett.

Aztán megpróbált kikecmeregni az ágyból. De megszédült, és újra visszahanyatlott.
Viszont az agya mégiscsak elkezdett dolgozni. Lázasan próbált visszaemlékezni, mi
történt előző este.

De semmire sem emlékezett.
Ettől azonnal magához tért.
Rémséges baklövések sorozatát követte el minden bizonnyal, baklövések légióit –

most azonban egyre sem emlékezett. Tudta, vagy legalábbis feltételezte, hogy még
mindig Shirában van; és hogy Colin beugratta, igyon vele versenyt a Campbellek
Végzetéből; de semmi másra nem emlékezett.

Nyílt az ajtó, és Kathryn lépett be.
Feketekávét hozott, és valami visszataszító kotyvalékot egy pohárkában. Kathryn

szabályszerűen fel volt öltözve. De sápadtsága és tompa tekintete valahogy mégis
megnyugtatta Alant.

Kathryn az ágyhoz lépett, és letette a tálcát az éjjeliszekrényre.
– Nos, Dr. Campbell – kezdte baljóslatú hangon nem szégyelli magát?
Alan egész érzelemvilága benn foglaltatott egyetlen, hosszú, keserves sóhajban.
– Persze, én igazán nem tehetek szemrehányást – mondta Kathryn, és fejére szorította

tenyerét. – Én is majdnem olyan rémes voltam, mint maga. Istenem, rettenetesen érzem
magam! – nyögte. – Alig állok a lábamon. De én legalább nem...

– Mit nem? – krákogta Alan.
– Nem emlékszik?
– Most éppen... nem. Semmire.
Kathryn a tálcára mutatott. – Igya meg azt a nyers tojást. Jót fog tenni.
– Nem. Előbb mondja meg, mit csináltam? Nagyon rémes voltam?
Kathryn sötét tekintettel méregette.
– Persze, nem annyira, mint Colin. Amikor megpróbáltam otthagyni a társaságot, maga

és Colin éppen vívtak.
– Mit csináltunk?



– Vívtak, valódi kardokkal. Végig az egész ebédlőn, ki a nagyterembe, aztán fel a
lépcsőn. Maga egy abroszt vetett át a vállán, mint őseink a kockás köpenyt. Colin gaelül
beszélt, és ön, Dr. Campbell, a „Marmion”-ból és „A tó asszonyá”-ból szavalt részleteket.
Csak azt nem tudta eldönteni, hogy ki maga: Roderick Dhu, vagy Douglas Fairbanks.

Alan behunyta szemét. Magában elrebegett egy fohászt.
– Várjon csak egy kicsit! – mondta mindkét kezét a homlokára szorítva. – Elspattal

nincs semmi zűr, ugye? Őt nem sértettem meg? Mintha rémlenék, hogy...
Újra behunyta szemét.
– Az egész estének ez az egyetlen kedvező fejleménye, kedves Alan. Maga lett Elspat

néni kedvence. Meggyőződése, hogy a megboldogult Angus után ön a család legkiválóbb
tagja.

– Micsoda?
– Tényleg nem emlékszik, hogy legalább félórás kiselőadást tartott neki a skót

presbiteriánusok véd- és dacszövetségéről, valamint a Skót Egyház történetéről? Egészen
megigézte Elspat nénit. Azt mondta, hogy aki annyi pap nevét tudja, az mégsem lehet
olyan istentelen. Aztán maga, Dr. Campbell, ragaszkodott hozzá, hogy Elspat is megigyék
egy fél kupicával abból a szörnyű folyadékból, majd a néni, mint egy Lady Macbeth,
elvonult aludni. Mindez természetesen még a vívójelenet előtt volt. Talán arra sem
emlékszik, mit művelt Colin azzal a szerencsétlen Swannal?

– Swannal? MacPuffer Swannal? Ő meg mit keresett itt?
– Hát valahogy így történt, bár nekem is csak halványan rémlik. Miután maguk ketten

végigvívták az egész házat, Colin mindenáron ki akart törni. Így szólt: „Alan Oig, piszkos
munka vár ránk ma éjjel. Gyerünk és keressünk Stewartokat.” Maga ezt kiváló ötletnek
találta.

– Kimentünk a hátsó ajtón az útra. Az első ember, akit megpillantottunk a fényes
holdvilágnál, Mr. Swan volt, aki ott ácsorgott és a házat nézegette. Hogy mi célból, azt
nem tudom. Colin felrikkantott: „Ott egy nyomorult Stewart!”, és rárontott a karddal.

– Mr. Swan csak egyetlen pillantást vetett rá, és már iszkolt is, de úgy, ahogy én még
embert nem láttam futni. Colin rohant utána, maga meg Colin után. Addigra én már
elértem arra a fokra, hogy csak álltam és vihogtam. Colin nem érte utol Mr. Swant,
viszont sikerült többször is megdöfködnie a... a...

– Igen, igen.
– Aztán Colin elvágódott, és Mr. Swan megmenekült. Maguk pedig dalolva jöttek

vissza.
Kathrynen látszott, hogy még valamit akar mondani. Mereven bámulta a padlót.
– Gondolom, arra sem emlékszik – mondta –, hogy itt töltöttem az éjszakát.
– Itt töltötte az éjszakát?
– Igen. Colin hallani sem akart róla, hogy máshová menjek. Ránk zárta az ajtót.
– De nem... azaz hogy...?
– Mit nem?
– Tudja, mire gondolok.
Arcszínéről ítélve, Kathryn valószínűleg tudta.
– Hát... nem. Egyébként is addigra már mind a ketten kicsit túl sokat ittunk. Én olyan



kába és gyenge voltam, hogy nem is tiltakoztam. Maga meg szavalt valami ilyesmit:
„Itt hal meg e kebelben
titka a hangasörnek.”
Aztán udvariasan azt mondta, „bocsánat”, azzal végignyúlt a padlón, és nyomban

elaludt.
Alan akkor vette észre, hogy pizsamában van. – És ez hogy került rám?
– Nem tudom. Úgy látszik, valamikor az éjszaka folyamán felébredt és belebújt. Én

hatkor ébredtem, és úgy éreztem magam, mint akit agyonvertek. Sikerült kilöknöm a
zárból a kulcsot, aztán egy darab papíron behúztam az ajtó alatt. Egyenesen a szobámba
mentem, és nem hiszem, hogy Elspat bármit is tud a dologról. De amikor felébredtem, és
magát itt találtam...

Kathryn kis híján sírva fakadt.
– Alan Campbell, az ég szerelmére, mi történt velünk? Nem gondolja, hogy az lenne a

legokosabb, ha sürgősen itthagynánk Skóciát, még mielőtt egészen lezülleszt bennünket?
Alan a nyers tojásért nyúlt. Hogyan sikerült lenyelnie, a mai napig se tudja; de

lenyelte, és csakugyan jobban érezte magát tőle. A forró fekete is segített.
– Isten engem úgy segéljen – fogadkozott –, hogy soha többé egyetlen cseppet sem

iszom! Na és Colin? Remélem, a poklok kínjait szenvedi. Remélem, olyan másnapos,
hogy...

– Másnapos? Virul, mint a rózsa! Azt mondja, jó whiskytől sohasem fájdul meg az
ember feje. Az a rémes Dr. Fell is megérkezett. Le tudna jönni reggelizni?

Alan a fogát csikorgatta.
– Megpróbálom – mondta –, ha lesz magában annyi illemtudás, hogy kimegy, amíg

felöltözöm.
Fél óra múlva, miután megborotválkozott és megfürdött, elindult a nagyterem felé, és

már sokkal jobban érezte magát. Anappali félig nyitott ajtaján át két erőteljes
hangot hallott: Colinét és Dr. Fellét. A hangos beszéd hallatára Alannak éles fájdalom

hasított a koponyájába. Reggelire csak egy kis pirítóskenyeret volt képes lenyelni. Aztán
Kathrynnel együtt bűntudatosan besomfordáltak a nappaliba.

Dr. Fell a pamlagon ült, kezét botja foganíyúján pihentette. Ha nevetett, csíptetője
fekete zsinórja majd elrepült. Nagy, őszes bozoníja eltakarta fél szemét, és ahogy egyre
nagyobbakat hahotázott, úgy szaporodtak a tokák álla alatt.

– Jó reggelt! – mennydörögte Dr. Fell.
– Jó reggelt! – mennydörögte Colin.
– Jó reggelt... – nyögte Alan. – Muszáj ennyire kiabálni?
– Badarság. Nem is kiabálunk – intette le Colin. – Hogy érzed magad?
– Pocsékul.
Colin rámeredt.
– Csak nem fáj a fejed?
– De még mennyire!
– Badarság – horkant fel Colin. – Jó whiskytől még senki sem kapott fejfájást.
Alan meg sem kísérelte, hogy vitába bocsátkozzék a tárgyról. Dr. Fell nagy nehezen

feltápászkodott, és valami meghajlásfélét produkált.



– Üdvözlöm, uram – mondta Dr. Fell. Aztán Kathryn felé is meghajolt. – És önt is,
asszonyom. – Huncut fény csillant meg a szemében. – Bízom benne, hogy már sikerült
eldönteniük a clevelandi hercegnő hajszínének vitatott kérdését. Avagy pillanatnyilag
inkább a harapós kutya szőre foglalkoztatja önöket?

– Látják, ez nem is rossz gondolat – mondta Colin.
– Nem! – üvöltött fel Alan, és ettől újra belenyilallt a fejébe a fájás. – Soha többé

egyetlen kortyot sem iszom abból a méregből. Ez megmásíthatatlan elhatározásom.
– Azt te csak hiszed – mosolygott Colin kedélyesen. – Ma este adok belőle Fellnek is

egy kortyot.
– Okvetlenül erről kell beszélnünk? – kérdezte Kathryn nyűgösen.
Valamennyiük meglepetésére Dr. Fell elkomolyodott.
– Bármilyen furcsa, szerintem nagyon is érdemes beszélnünk róla. Könnyen lehet, hogy

ez a kérdés valamiképpen összefügg...
Kicsit habozott.
– Mivel?
– Angus Campbell meggyilkolásával – mondta Dr. Fell.
Colin füttyentett egyet, aztán csend lett.
– Talán az lenne a leghelyesebb – folytatta Dr. Fell –, ha megmagyaráznám. Nagyon

megörültem Colin Campbell barátom meghívásának. Az általa leírt részletek nagyon is
felkeltették érdeklődésemet. Zsebre vágtam Boswellemet, meg a fogkefémet, és felültem
egy Északnak tartó vonatra. Útközben, szórakozásul, a nagy Dr. Johnsonnak ez országról
vallott nézeteit olvasgattam. Önök is bizonyára ismerik rideg válaszát, mikor arra kérték,
ne legyen olyan szigorú Skócia iránt, hiszen Skóciát is Isten teremtette: „Uram, minden
hasonlat sántít; de a poklot is Isten teremtette.”

Colin türelmetlenül legyintett. – Térjünk a tárgyra!
– Tegnap estefelé érkeztem Dunoonba – mesélte Dr. Fell. – Az utazási irodában

megpróbáltam autót szerezni, de közölték velem, hogy az egyetlen kocsi már elment egy
társasággal Shirába. Megérdeklődtem, mikorra várják vissza. A tisztviselő azt mondta,
aznap már nem jön vissza. Éppen azelőtt hívta fel telefonon a sofőr, egy Fleming nevű
ember, Inverarayból...

– Jock – magyarázta Colin a többieknek.
–... és közölte, hogy egyik utasa, bizonyos Swan nevű úriember úgy döntött:

Inverarayban tölti az éjszakát, és ott tartja a sofőrt is és a kocsit is, hogy másnap reggel
vissza tudjon jönni Dunoonba. Megfelelő összeg ellenében ebben meg is állapodtak.

– Szimatoló pokolfajzat! – ordította Colin.
– Egy pillanat. A tisztviselő még azt is mondta, hogy ha reggel, ma reggel, fél tízre

odamegyek az iroda elé, addigra már ott lesz a kocsi, és kivisz Shirához.
– Az éjszakát szállodában töltöttem, és reggel pontosan megjelentem. Arra a

némiképp szokatlan látványra lettem figyelmes, hogy egy személygépkocsi közeledik a
főutcán, és egyetlen utasa, egy férfi, szürke kalapban és felettébb élénk mintás
nyakkendőben, az autó hátuljában áll.

Colin Campbell elmélyülten tanulmányozta a padlót.
Dr. Fell megköszörülte torkát.



– Mivel felkeltette érdeklődésemet, hogy vajon miért áll ez a férfiú, kérdezősködni
kezdtem. Azt felelte (kicsit kurtán), hogy az ülő helyzetet fájdalmasnak találja. Némi
ügyeskedéssel kiszedtem belőle az egész történetet. Forrt benne a méreg. Khhhmm.

Alan felnyögött.
Dr. Fell szemüvege fölött először Alanra, aztán Kathrynre nézett. Szuszogott. Fölséges

élvezettel méregette őket.
– Szabad megkérdeznem, hogy önök eljegyezték-e egymást?
– Dehogyis! – kiáltott Kathryn.
– Akkor az ég szerelmére, házasodjanak össze – ajánlotta Dr. Fell meleg hangon. –

Méghozzá sürgősen. Önök mindketten felelős állásban vannak. Márpedig az, amit a mai
Fényszóró-ban minden valószínűség szerint olvashatnak magukról, még ha ezzel sajtópert
kockáztat is a lap, feltehetőleg sem a highgate-i egyetemen, sem pedig a harpendeni női
főiskolán nem fog jó benyomást kelteni. Hajmeresztőén izgalmas hajsza holdvilágnál, a
riportert két, karddal felfegyverzett gyilkos üldözi, miközben a hölgy hangosan buzdítja
őket... ez igazán mindennek a teteje!

– Én nem is buzdítottam őket! – méltatlankodott Kathryn.
Dr. Fell rápislantott.
– Olyan biztos ebben?
– Hát...
– Sajnos, csakugyan buzdítottál minket, Katicica – mondta bánatosan Colin. –

Az egészről én tehetek. Én...
Dr. Fell legyintett.
– Nem érdekes – mondta. – Nem is ezt akartam elmondani. Fellelkesülve az ősi felföldi

szokások újjáéledésétől, beszéltem a sofőrrel, Mr. Fleminggel is.
– Igen?
– És most érünk a lényeghez. Nem ment föl véletlenül az éjjel valamelyikük a

toronyba?
Csend lett. Mindannyian összenéztek.
– Nem – felelte Kathryn.
– Nem – szögezte le Colin is.
– Ebben egészen biztosak?
– A leghatározottabban.
– Mr. Swan azt mondta – folytatta Dr. Fell –, hogy a két férfi valami „maskarában” volt.
– Az egészről Alan tehet! – tört ki Kathryn. – Nem éppen „maskarában” voltak. Tarka

abroszt vetettek át a vállukon, mintha kockás pléd lenne, ez volt minden.
– Semmi egyéb?
– Semmi.
Dr. Fell arckifejezése komoly maradt. Senki sem mert megmukkanni.
– Ismétlem – folytatta Dr. Fell –, kikérdeztem a sofőrt. Nehezebb volt kihúzni belőle a

szót, mintha a fogát húztam volna. De aztán mégiscsak mondott valamit. Azt mondta: ez
egy „sötét” hely.

Colin türelmetlenül felmordult, de Dr. Fell csendre intette.
– Az éjjel, miután megszálltak Inverarayban, Swan megkérte a sofőrt, hogy újra hozza



ki ide. Swan még egyszer meg akarta kísérelni, hogy bejusson Elspat nénihez.
Az inveraray-i út a kastély mögött halad el, ugye?

– Igen.
– És a főbejárat a tóra néz, úgy, ahogy mi most. Swan megkérte a sofőrt, menjen

előre, és kopogtasson be a főkapun, és addig ő a ház mögött maradt. A sofőr előre is
ment. Fényes holdvilág volt, emlékezzenek vissza.

– És?
– Éppen be akart kopogtatni az ajtón, amikor véletlenül felpillantott a toronyszoba

ablakára. És valakit vagy valamit meglátott az ablakban.
– De hiszen ez lehetetlen! – kiáltott Kathryn. – Mi mind...
Dr. Fell a botja fogantyúján összekulcsolt kezét nézegette.
Aztán felpillantott.
– Fleming megesküszik rá, hogy látott valakit, skót nemzeti öltözetben, akinek a fél

arca szét volt roncsolva, és őt nézte.
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A legtöbb ember gyakorlatias gondolkozású, még ha fáj is a feje, és táncolnak az idegei.
De errefelé igazán hamar megcsap mindenkit a babonás félelmek szele.

– Arra az esetre gondol – kérdezte Kathryn –, ami a glencoe-i mészárlás után történt?
Hogy az egyik áldozat szelleme halálba kergetett egy Ian Campbell nevű embert, aki...

Colin arca tűzvörös lett.
– Szellemek! – mondta. – Kísértetek! Ide hallgasson. Először is soha ilyen

szájhagyomány nem létezett. Azt a mesét azért tették bele abba a hazug útikönyvbe,
mert jól hangzik. Másodszor, abban a szobában nem járnak kísértetek. Angus évek óta
minden éjjel ott aludt, és ő soha nem látott semmiféle mumust. Dr. Fell, csak nem ül fel
ilyen ostobaságnak?

Dr. Fell megőrizte nyugalmát.
– Én pusztán elismétlem – válaszolta szelíden –, amit a sofőrtől hallottam.
– Marhaság. Jock csak ugratta.
Dr. Fell a fejét ingatta. – Aligha hinném, hogy az az ember tréfálkozik ilyesmivel.

Általában azt tapasztaltam, a skótok mindenből hajlandók viccet csinálni, kivéve a
kísérteteket.

Másodpercnyi szünetet tartott.
– Mindez mikor történt? – kérdezte Alan.
– Közvetlenül azelőtt, hogy a két gyilkos és hölgyük kijött a hátsó ajtón, és Swan után

eredt. Fleming be sem kopogtatott a főbejáraton. Mikor meghallotta a kiabálást,
hátrament. Elindította a kocsiját, és valahol az úton fölszedte Swant. De azt mondja, nem
érezte magát valami fényesen. Miután meglátta azt a micsodát az ablakban, még
percekig ott állt a holdvilágban, és nagyon nem jól érezte magát. És én meg is értem.

– És milyen volt... – kérdezte Kathryn tétován.
– Sapka volt rajta, a vállán kockás pléd, és a fél arca helyén csak egy lyuk volt.
– Szoknya nem volt rajta?
– Azt nem láthatta Fleming. Csak deréktól felfelé látta. Azt mondja, olyan volt, mint

egy oszló hulla, mintha moly rágta volna, és csak fél szeme volt. – A doktor újra a torkát
köszörülte. – Hármukon kívül ki volt a házban éjjel?

– Elspat néni és Kirstie, a szolgálólány – feltelte Kathryn. – De ők addigra már
lefeküdtek.

– Mondtam, hogy marhaság – vicsorgott Colin.
– Ha tetszik, megkérdezhetjük Jockot. Itt van kint a konyhában.
Colin éppen felkelt, hogy megkeresse Jockot, és véget vessen ennek a badarságnak,

amikor az ajtóban megjelent Kirstie – ijedt szemű, halk szavú kislány Alistair Duncant, és
mögötte a türelmes, de megviselt arcú Walter Chapmant vezette be a szobába.

Az ügyvéd nem tett célzást tegnap esti összetűzésére Colinnal. Megállt, nagyon
mereven.

– Colin Campbell... – kezdte.
– Ide figyeljen – mondta Colin mogorván. Kezét zsebre vágta, nyakát behúzta a válla

közé. – Bocsánatkéréssel tartozom magának, a fene egye meg. Bocsánatot kérek.



Magának volt igaza. Tessék.
Duncan kifújta visszatartott lélegzetét.
– Örülök, uram, hogy van önben annyi becsület, és elismeri. Csakis az a régi barátság,

ami az ön családjához fűz, teszi lehetővé számomra, hogy szemet hunyjak e fölött a
botrányos és oly szükségtelen modortalanság fölött...

– Hé! Várjunk csak! Várjunk csak! Azt nem mondtam, hogy...,
– Ne is beszéljünk róla többet – zárta le a kérdést nagyvonalúan az ügyvéd. – Úgy

vélem, közölnöm kell önökkel – folytatta –, hogy a rendőrség minden valószínűség szerint
ráakadt Alec Forbesre.

– Nocsak! Hol?
– Bejelentés érkezett, hogy egy parasztháznál látták, Glencoe közelében.
– Nem bizonyosodhatunk meg róla? – szólt közbe a biztosító társaság embere. –

Glencoe nincs olyan nagyon messze, ha jól tudom. Autóval még a délután folyamán
megjárhatjuk az utat. Szívesen elviszem önöket a kocsimon. Fölszaladunk Glencoe-ba, és
meglátogatjuk Forbest.

– Türelem, kedves barátom – intette az ügyvéd. – Türelem, türelem, türelem! Először
csak derítse ki a rendőrség, hogy valóban Alec-e az az ember. Ilyen bejelentések már
máskor is érkeztek. Egyszer Edinburghból, egyszer Ayrből. Egyébiránt nemcsak azért
jöttem. Bevallom, az ön személye vonzott, Doktor! – mondta Duncan, csípte- tőjén át
vizsgálgatva Dr. Fellt. – Sokat hallottam már önről. Természetesen – mosolygott –
világos gyilkossági esettel állunk szemben, csak egyelőre még kissé zavaros az ügy. De
ön ugyebár...?

Dr. Fell nem válaszolt azonnal. Összeráncolta homlokát, botja végével mintákat
rajzolgatott a szőnyegre.

– Khm – mondta, és a bot vasalt végével koppintott egyet a padlón. – Őszintén
remélem, hogy gyilkosság. Mert ha nem az, akkor engem nem érdekel. Hanem ez az Alec
Forbes!

– Mi van vele?
– Nos, ki ez az Alec Forbes? És mivel foglalkozik? Nem bánnám, ha többet tudnék róla.

Például min veszekedtek Mr. Campbellel?
– Fagylalton – felelte Colin.
– Micsoda?
– Fagylalton. Új eljárással akarták előállítani, nagy mennyiségben. Mégpedig skót

kockás fagylaltot. Ne nevessenek kérem, ez komoly. Angusnak mindig ilyen ötletei voltak.
Laboratóriumot építettek, és méregdrága, vegyi úton előállított műjeget használtak,
szórták a pénzt, és boldogan veszekedtek. Angus egy másik ötlete egy olyan traktor volt,
amelyik vet is, meg arat is. Ezenkívül pénzelt egy társaságot, amelyik a kalózok elásott
aranyát akarta megkeresni.

– Miféle ember ez a Forbes?
– Rendelkezik némi műveltséggel. Pénzzel nem tud bánni, ebben hasonlított Angushoz.

Szikár, sötét arcú ember. Mogorva. Nem veti meg az italt. Nagy biciklista.
– Hm. Igen – Dr. Fell botjával a kandalló felé bökött.
– Ha jól sejtem, az ott a kandallópárkányon Angus Campbell fényképe, ugye?



– Igen.
Dr. Fell felkelt a pamlagról, és nehézkesen odacsoszogott. A gyászfátyollal keretezett

képet a világosságra vitte, feltette szemüvegét, és csendesen szuszogva tanulmányozta a
portrét.

– Ez nem olyan ember arca – mondta végül –, aki öngyilkosságot követ el.
– Határozottan nem – mosolygott az ügyvéd.
– No igen, de hogyha... – kezdte Chapman.
– Ön, uram, melyik Campbell? – kérdezte Dr. Fell udvariasan.
Chapman kétségbeesetten tárta szét karját.
– Én nem is vagyok Campbell. Én a Herkules Biztosító Társaságot képviselem, és

vissza kell mennem glasgow-i irodámba, különben tönkremegy a bolt. Kérem, Dr. Fell, én
is hallottam már önről. Azt mondják, ön elfogulatlanul gondolkodik. Kérdem önt: hogyan
indulhatnánk ki abból hogy valakiről feltehető-e, hogy megtesz valamit, vagy sem, amikor
e bizonyítékok azt mutatják, hogy igenis megtette?!

– Minden bizonyíték – mondta Dr. Fell – két irányba mutat. Mint a bot két vége. Mindig
ez velük a baj.

Szórakozottan visszacsoszogott a kandallóhoz, és letette a fényképet. Meglehetősen
zavartnak látszott. Szemüvege lecsúszott orra hegyére, ő pedig nagy keservesen
végigmotozta valamennyi zsebét. Telefirkált papírt húzott elő.

– Colin Campbell csodálatraméltóan világos leveléből, valamint azokból a tényekből,
amelyeket ma reggel hallottam tőle – mondta Dr. Fell – megpróbáltam listát készíteni
arról, amit bizonyosan tudunk, vagy amit feltételezünk.

– Halljuk! – mondta az ügyvéd.
– Engedelmükkel felolvasom az egyes pontokat. Kérem, helyesbítsenek, ha tévedek.
1. Angus Campbell mindig tíz órakor feküdt le.
2. Szokása volt belülről bereteszelni és kulcsra zárni az ajtót.
3. Szokása volt csukott ablaknál aludni.
4. Szokása volt naplót írni minden este, lefekvés előtt.
Dr. Fell felpillantott.
– Idáig minden megfelel a valóságnak?
– Pontosan – bólintott Colin.
– Akkor most rátérünk a bűntény körülményeire.
5. A bűntény estéjén kilenc harminckor Alec Forbes felkereste A. Campbellt.
6. Erőszakkal behatolt a házba, és felment Angus hálószobájába.
7. Ebben az időpontban a két nő egyike sem látta.
Dr. Fell megdörzsölte orrát.
– Kérdéses – fűzte hozzá –, hogy akkor Forbes hogyan jutott be? Feltehetőleg nem

törte fel a főkapu zárját, ugye?
– Azonnal megtudja, ha kilép azon az ajtón – felelte Colin, és rámutatott. – Az az ajtó

a torony földszintjére vezet. A földszinti szobából kettős faajtó nyílik az udvarba. Rajta
kellett lennie a lakatnak, de majdnem mindig nyitva áll. így jöhetett be Forbes, anélkül,
hogy bárki látta volna.

Dr. Fell feljegyezte.



– Rendben van. Akkor most áthajózunk a zűrzavarok tengerére.
8. Ekkor Forbesnél egy „bőröndhöz” hasonló tárgy volt.
9. Összeszólalkozott Angussal, aki kiutasította a házból.
10. Forbesnél nem volt semmi, amikor távozott.
11. Elspat Campbell és Kirstie MacTavish még idejében érkezett, hogy tanúja legven

Forbes távozásának.
12. Féltek, hogy Forbes esetleg visszatérhet.
13. Végigkutatták az üres szobákat és Angus szobáját is.
14. Angus hálószobájában ekkor semmi sem volt az ágy alatt.
– Még most is megfelel a valóságnak? – kérdezte Dr. Fell.
– Nem! – szólalt meg egy magas, éles, határozott hang, amitől mindenki összerezzent.
Senki sem látta, mikor jött be Elspat néni. Komolyan, méltóságteljesen karba font

kézzel állt mögöttük.
Dr. Fell rápillantott.
– Miaz, ami nem igaz, asszonyom?
– Nem igaz, hogy ez a kutyaszállító doboz nem volt ott az ágy alatt, amikor Kirstie meg

én alánéztünk. Ott volt.
Mind a hatan megdöbbenve néztek rá. Aztán mind egyszerre kezdtek beszélni, őrületes

hangzavar keletkezett, amit csak Duncan tudott lecsendesíteni, teljes jogi tekintélyét
latbavetve.

– Elspat Campbell, figyeljen rám. Ön azt mondta, hogy nem volt ott semmi.
– Én azt mondtam, hogy bőrönd nem volt. Másról nem mondtam semmit.
– Azt akarja mondani, hogy a kutyaszállító doboz ott volt az ágy alatt, mielőtt Angus

kulcsra zárta, és bereteszelte az ajtót?
– Egen.
– Elspat – mondta Colin, és hirtelen bizonyosság csillant a szemében –, te hazudsz.

Krisztus szent sebeire, hazudsz! Azt mondtad, hogy semmi sem volt az ágy alatt. A saját
fülemmel hallottam.

– A színtiszta igazságot mondom, és Kirstie is ezt fogja mondani. – Ellenséges
pillantással mérte végig őket. – Már majdnem kész az ebéd, és ti itt vitatkoztok!

Azzal gőgösen kivonult a szobából, és becsukta maga mögött az ajtót.
Alan is osztotta Colin Campbell meggyőződését, hogy Elspat hazudik. De vajon

változtat-e ez a helyzeten?
Ez alkalommal Dr. Fell csendesítette le a hangzavart.
– Erre még rátérünk – nyugtatta meg a vitatkozókat. – Most folytassuk.
15. Angus belülről kulcsra zárta, és bereteszelte az ajtót.
16. Holttestét a tejesember találta meg másnap reggel hat órakor a torony tövében.
17. Halálát az esés következtében elszenvedett sérülések okozták.
18. A halál este tíz és éjjel egy óra között állt be.
19. Angus Campbell nem volt sem kábítószer, sem egyéb ártalmas anyag hatása alatt.
20. Az ajtó változatlanul belülről volt bezárva és bereteszelve. A retesz rozsdás,

pontosan illik a pántjába és csak nehezen lehet elhúzni, úgyhogy nyilvánvalóan senki sem
próbálta kinyitni.



21. Az ablak szakember véleménye szerint megmászhatatlan.
22. A szobában nem rejtőzött senki.
23. Az ágy nem volt érintetlen.
Dr. Fell összeráncolta homlokát, és ceruzájával kopogott jegyzetein.
– Amivel kapcsolatban egy újabb kérdést kell közbevetnem. Amikor reggel megtalálták

Angus Campbell holttestét, köntösben és papucsban volt?
– Nem. Csak hálóingben.
Dr. Fell ezt is feljegyezte.
24. A naplója nem volt a helyén. Ezt azonban későbbi időpontban is elvehette valaki.
25. Angus ujjlenyomatát, és csak az övét, megtalálták az ablak kilincsén.
26. Az ágy alatt egy dobozt találtak, olyat, amilyenben kutyát szoktak szállítani. Nem a

kastély valamelyik lakójának tulajdona; feltehetőleg Forbes hozta magával; de semmi
esetre sem volt ott előző este.

– Mindebből arra kell következtetnünk... - Dr. Fell szünetet tartott.
– Folytassa – sürgette Alistair Duncan éles hangon. – Mire kell következtetnünk?
Dr. Fell szipákolt egyet.
– Uraim, nincs más lehetőség. Kénytelenek vagyunk arra következtetni, hogy a) Angus

Campbell öngyilkos lett, vagy b) abban a dobozban volt valami, ami elől menekülve
kiugrott az ablakon, és így lelte halálát.

Kathryn megborzongott. De Chapmanre mindez nem volt hatással.
– Tudom – mondta. – Kígyók. Pókok. Tegnap este már minderről beszéltünk. De nem

mentünk sokra vele.
– Kétségbe tudja vonni a tényeimet? – kérdezte Dr. Fell, jegyzetein kopogtatva.
– Nem. És ön talán kétségbe tudja vonni az enyémeket? Kígyók! Pókok...
– És most már – vigyorodott el Colin – kísértetek is.
– Micsoda?
– Egy hibbant agyú személy, bizonyos Jock Fleming – magyarázta Colin –, azt állítja,

hogy látott az éjjel valakit, akinek nem volt arca, skót nemzeti viseletben, az ablakban.
Chapman mintha elsápadt volna.
– Én erről semmit sem tudok – mondta. – De kísértetben sem hiszek jobban, mint egy

ügyes pókban, vagy kígyóban, amelyik be tudja csukni maga mögött a doboz zárját. Én
angol vagyok. Józanul gondolkodom. De ez különös ország, és ez egy különös ház; és
megmondom Őszintén, nekem sem lenne kedvem eltölteni egy éjszakát odafönn, abban
a szobában.

Colin felpattant.
– Most már elég legyen! – üvöltötte. – Ez már több a soknál!
Dr. Fell enyhe szemrehányással pillantott rá. Colin arca vérvörös volt, nyakán

kidagadtak az erek.
– Ide hallgassanak – folytatta és erőt véve magán, nyelt egyet. – Amióta

megérkeztem, mindenki csak kísértetekkel ijesztget. Most már elegem van belőle.
Megmondom, mi a szándékom. Még ma délután felhurcolkodom abba a toronyszobába,
és mostantól fogva ott alszom. És ha csak egy ekkorka kísértet is odadugja azt a ronda
pofáját, ha engem próbál meg valaki kiugrasztani az ablakon...



Pillantása a családi bibliára esett. Az istentagadó Colin odarohant, és rátette kezét.
– Ezennel megesküszöm, hogy akkor a következő tizenkét hónapban minden áldott

vasárnap elmegyek a templomba. És az imadélutánokra is!
A nagy terem ajtajához száguldott és felrántotta.
– Hallod, Elspat? – bömbölte. – Minden vasárnap, és a szerdai imadélutánokra is.

Kísértetek! Mumusok! Varázslók! Hát kihalt a világból a józanság?
Hangja visszhangzott az egész házban. Mintha a visszhang újabb visszhangot vert

volna. Kathryn hiába próbálta lecsendesíteni. Végül Kirstie MacTavish vetett véget a
jelenetnek. Bedugta fejét az ajtón, és rémült hangon jelentette be:

– Az a riporter megint itt van!
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Colin szeme tágra nyílt. – Csak nem az a pasas a Fényszóró-tól?
– De igen.
– Mondja meg neki, hogy fogadom – jelentette ki Colin. Megigazította gallérját, és

mély lélegzetet vett.
– Nem! – szólalt meg Alan. – Pillanatnyi lelkiállapotában még képes és kimetszi a

szívét, aztán megeszi. Hadd beszélek vele én.
– Igen, kérem! – kiáltotta Kathryn. Esdeklő pillantást vetett Colinra. – Ha

visszamerészkedett ide, akkor még biztos nem írt semmi szörnyűséget rólunk az
újságban! Itt az alkalom, hogy bocsánatot kérjünk tőle, és mindent rendbe hozzunk!
Kérem, engedje, hogy Alan beszéljen vele!

– Jól van – egyezett bele Colin. – Te legalább nem döf ködted karddal a nadrágja
ülepét. Te talán ki tudod békíteni.

Alan kisietett. A bejárat előtt, láthatólag kétségek közepette, álldogált Swan. Alan
óvatosan becsukta maga mögött az ajtót.

– Nézze – kezdte –, őszintén sajnálom, ami tegnap este történt. El sem tudom
képzelni, mi bújt belénk. Igaz, hogy iddogáltunk egy kicsit...

– Nekem mondja? – kérdezte Swan. Alanra nézett, és az arcán kíváncsiság ült, nem
harag. – Valamikor én is sportoltam, de még emberfiát nem láttam úgy száguldani, mint
azt a köpcös, vén lumpot. Mit ittak, az ég szerelmére? Nitroglicerint?

– Valami olyasmit.
Swan arckifejezése mind szigorúbb lett.
– Azt ugye tudja, hogy beperelhetném magukat súlyos testi sértésért?
– Igen, de...
– És azt is, hogy épp eleget tudok ahhoz, hogy ha bosszúálló ember lennék,

tönkretehetném a hírnevüket?
– Igen, de...
– Köszönje a szerencsecsillagának, Dr. Campbell, hogy nem vagyok bosszúálló

természetű. Én egyebet már nem is mondok. Egyáltalán miféle professzor maga? Más
egyetemek professzor-hölgyeivel mászkál, rossz hírű házakba jár...

– Megálljon! Az ég szerelmére...
– Ne is tagadja – mondta Swan. – Magától Miss Elspat Campbelltől hallottam, tanúk

jelenlétében! Ráadásul leissza magát, és nyílt utcán pallossal hajkurász tisztességes
embereket! Mondja, doki, a highgate-i egyetemen így szokás? Vagy csak akkor viselkedik
így, ha vakáción van?

– Esküszöm, hogy félreértés az egész! Éppen erről akarok beszélni önnel. Azzal nem
törődöm, hogy rólam mit mond. De megígéri, hogy Miss Campbellt egy szóval sem említi?

– Nem tudom – mondta Swan, és baljós kifejezéssel az arcán ingatta fejét. – Nekem az
olvasóközönségre kell gondolnom!

– Ostobaság!
– De mondok valamit – mondta Swan hirtelen, mint-ha épp most jutott volna eszébe. –

Hogy lássa, kivel van dolga, egyezséget kötök magával.



– Egyezségei?
Swan lehalkította hangját.
– Az a pasas odabenn, az a nagy kövér pasas, Dr. Gideon Fell, ugye?
– Igen.
– Csak akkor ismertem meg, amikor már meglépett előlem. Aztán mikor felhívtam a

lapomat, egészen lázba jöttek. Azt tartják, hogy ahol ő megjelenik, ott olyan sztori van
kilátásban, hogy csak úgy füstöl. Azt mondják, maradjak a sarkában. Figyeljen ide,
dokikám. Muszáj megszereznem a sztorit! Óriási költségekbe vertem magam; szereztem
egy másik kocsit, ami csak úgy zabálja a benzint. Ha erről a sztoriról lemaradok, nem
térítik meg a kiadásaimat, sőt, még az is lehet, hogy repülök.

–Tehát?
– Tehát segítsen nekem. Rendszeresen tájékoztasson, ez minden. Bármi történik...
Elhallgatott. Kicsit megszeppent, mert Colin lépett ki az ajtón. De Colin igyekezett

barátságosan viselkedni, még mosolygott is.
– Tehát ismétlem, bármi történik, tájékoztasson! – summázta Swan. – És én hajlandó

vagyok elfelejteni azt, amit ön tett, pedig az életem forgott veszélyben!
Colin arca felderült.
– Ez pokoli rendes magától, fiatalember! Pokoli rendes! Kapatos voltam, és ezennel

bocsánatot kérek.
Alan is helyeselt.
– Szerintem is becsületes eljárás. Tartsa magát az alkuhoz, Mr. Swan, és nem lesz oka

panaszra. Ha lesz itt sztori, megkapja.
Swan a homlokát ráncolta.
– Szóval megegyeztünk?
– Meg – mondta Colin.
– Akkor jó – mondta Swan, és nagyot sóhajtott. Ebben a pillanatban a fejük felett

nyikorogva kinyílt egy ablak. Matematikai pontossággal megcélozva, egy nagy vödör víz
zuhant alá tömör, csillogó sugárban Swan fejére. Swan egy pillanatra valósággal eltűnt.

Az ablakban Elspat néni gonosz arca jelent meg.
– Maga nem érti a célzást? – kérdezte. – Megmondtam magának, hogy eredjen az

útjára! Még egyszer nem mondom!
Swan nem szólt semmit. Mozdulatlanul nézett maga elé. Új ruhája lassan egyre

feketébb lett a rázúdult víztől. Kalapja leginkább egy darab teleszívott itatóspapírra
emlékeztetett; lekonyuló pereme alól Swan olyan szemeket meresztett, mint aki már-már
az őrület határára jutott.

– Drága barátom! – kiáltott fel Colin. – Ezt a vén boszorkányt! Kitekerem a nyakát;
Isten engem úgy segéljen, kitekerem! Csak nem sérült meg?

Azzal leszaladt a lépcsőn. Swan először lassan, aztán egyre növekvő sebességgel
hátrált előle.

– Álljon meg, drága barátom, álljon meg! Száraz ruhát kell vennie!
Swan tovább hátrált.
– Jöjjön be a házba, drága barátom. Jöjjön...
Swannak megjött a hangja.



– Hogy menjek be a házba? – rikácsolta, még mindig hátrálva. – Hogy ellopják a
ruhámat, aztán újra kidobjanak? Azt már nem! Ne közelítsen hozzám!

– Vigyázzon! – kiálltott fel Colin. – Még egy lépés, és a tóban van. Vigyázzon...!
Valami csoda folytán Swannak a móló legszélén sikerült megállnia.
– Azt hiszik, hogy beteszem a lábam ebbe a bolondokházába? – Swan dühöngött. –

Őrült, gonosztevő banda, mindent megírok magukról! és...
– Nem mászkálhat így, jóember! Holtra fagy! Jöjjön be! Legalább a helyszínen lesz,

nem igaz? – próbálta Colin meggyőzni. – A dolgok kellős közepén. Dr. Fell mellett!
Ez láthatólag gondolkodóba ejtette Swant. Tétovázott. Ruhájából még mindig

patakzott a víz, mint egy túlbuzgó szökőkútból. Reszketeg kézzel törölgette szemét, és
szinte esdeklően nézett Colinra.

– Erre számíthatok?
– Esküszöm! Bízza csak rám a vén boszorkányt. Jöjjön.
Swanon látszott, hogy vívódik. Végül hagyta, hogy Colin karon ragadja, és az ajtó felé

vonszolja. Mikor az ablak alatt haladtak el, gyorsan behúzta nyakát, mint aki nem tudja,
nem kell-e most meg forró ólomra számítania.

Odabenn kínos jelenet következett. Az ügyvéd és a biztosító társaság embere sietve
távoztak. Colin szóval tartva védencét, felkísérte az emeletre, hogy átöltözzön. Alan a
nappaliba ment; s ott találta Dr. Fellt és Kathrynt.

– Uram, én nem kétlem – mondta Dr. Fell udvariasan –, hogy ön tudja a legjobban, mit
tesz. De őszintén, ön komolyan azt hiszi, hogy bölcs dolog így magára haragítania a
sajtót? Mit műveltek már megint a szerencsétlennel? Dézsába mártották?

– Mi nem csináltunk semmit. Ez Elspat műve. Egy vödör vizet zúdított a fejére az
ablakból.

– És akkor ő most...? – sikoltott föl Kathryn.
– Megígérte, hogy ha rendszeresen tájékoztatjuk arról, ami történik, nem szól egy szót

sem. Arról, ami a házban történik; hogy öngyilkosság, vagy gyilkosság történt-e, és hogy
Dr. Fellnek mi a véleménye. – Alan kis szünetet tartott. – Csakugyan, mi az ön
véleménye?

Dr. Fell megcsóválta a fejét.
– Csak ne lennének olyan egyszerűek a tények – dörmögte. – Nem bízom az

egyszerűségükben. Valahol csapdát gyanítok. Az is érdekelne, hogy Miss Elspat Campbell
miért akarja megváltoztatni a vallomását, miért esküszik most arra, hogy a kutyaszállító
igenis ott volt az ágy alatt, mielőtt a szobát bezárták.

– Ügy véli, hogy a második változat az igaz?
– Nem, semmi esetre sem! – mondta Dr. Fell, botjával ütögetve a padlót. – Szerintem

az első az igaz. De ez csak még bonyolultabbá teszi a lezárt szoba rejtélyét. Hacsak...
– Hacsak?
Dr. Fell figyelemre sem méltatta Alan közbeszólását.
– Abból nyilvánvalóan semmiféle haszon nem származik, ha egyszerűen csak újra, meg

újra elismételjük azt a huszonhét pontot. Ismétlem: túlságosan egyszerű. Valaki bezárja,
bereteszeli a szobája ajtaját. Lefekszik aludni. Az éjszaka kellős közepén, papucsba se
bújva (erre jól figyeljen) felkel, kiugrik az ablakon, és halálát leli. Továbbá – folytatta –



az sem tetszik nekem, hogy Colin mindenáron a toronyszobában akarja tölteni az
éjszakát.

– Ön szerint még most is fennáll valamiféle veszély?
– kérdezte Kathryn.
– Drága gyermekem! Persze hogy fennáll! – mondta Dr. Fell. – Mindig fennáll a

veszély, ha valami ismeretlen erő megöl egy embert. Fejtsd meg a titkot, és
biztonságban leszel. De amíg nem fejtetted meg...

Eltöprengett.
– Vajon mi lehetett abban a kutyaszállítóban? Valami, ami semmiféle nyomot nem

hagyott maga után?
És miért nyitott az egyik vége? Nyilvánvalóan azért, hogy az a valami a dróthálón át

levegőhöz jusson. De micsoda?
Alan fejében formátlan torzképek kavarogtak.
– Nem gondolja, hogy az a doboz csak a figyelem elterelésére szolgál?
– Az is lehet. De ha a doboznak valóban semmi jelentősége, akkor az egész ügy

összeomlik, és mi akár haza is mehetünk aludni. Kell, hogy jelentsen valamit.
– Valami állat? – vetette fel Kathryn.
– Ami becsukja maga után a doboz zárját, miután kimászott? – kérdezte Dr. Fell.
– Ez talán nem is olyan nehéz kérdés – jegyezte meg Alan –, ha az az állat elég

vékony, hogy átmásszon a hálón. Nem, várjunk csak! Ez lehetetlen! Az a háló olyan sűrű,
hogy a világ legvékonyabb kígyója se tudna átfurakodni rajta.

– Aztán – folytatta Dr. Fell –, itt van az a nemzeti viseletbe öltözött félarcú kísértet.
– Csak nem hisz el egy ilyen mesét?
– Elhiszem, hogy Jock Fleming valóban látta, amit mond. Végtére is egy efféle trükk,

holdfénynél, harminc lábnyi távolságban, fenn a toronyban, nem olyan nagy mesterség.
Egy ócska sapka, egy skótkockás pléd, egy kis festék...

– De miért?
– Éppen ez az – bólintott Dr. Fell. – Az eset lényege nem az, hogy természetfeletti

jelenség volt-e, vagy sem, hanem hogy egyáltalában miért rendezték. Ez itt a kérdés.
Az ügy egyik-másik oldala persze világos. Ugye, már kitalálták, hogy ki lopta el a naplót?

– Persze – vágta rá Kathryn azonnal. – Természetesen Elspat.
Alan Kathrynre meredt.
– Csodálatos! – örvendezett Dr. Fell. – A történelmi kutatómunkával kifejlesztett

következtető készség a detektívmunkában is hasznosítható. Eltalálta! Elspat volt.
– De miért? – kíváncsiskodott Alan.
Kathryn a lehető legkomolyabb ráncokba szedte arcvonásait, mintha visszatértek volna

a két nap előtti vitához.
– Kedves Dr. Campbell! – mondta lesújtó hangon. – Gondolja csak végig, mi az, amit

tudunk. Elspat sok-sok évig bizonyos értelemben több volt Angus Campbell körül, mint
közönséges házvezetőnő. Igaz?

– És?
– De most már szörnyűségesen, hátborzongatóan tiszteletre méltó, és el sem tudja

képzelni, hogy valaki kitalálhatja igazi gondolatait. Igaz?



(Alan kísértést érzett, hogy azt mondja: „Valahogy úgy, ahogy te”, de türtőztette
magát.)

– Igen.
– Angus Campbell nyílt beszédű ember volt, aki naplót vezetett, amelybe feljegyezte

legszemélyesebb... maga is tudja!
– Nos?
– Három nappal a halála előtt Angus újabb biztosítási kötvényt vált ki, hogy

gondoskodjék hajdani szeretőjéről arra az esetre, ha ő meghalna. Majdnem biztosra
vehető, ugyebár, hogy amikor feljegyezte, hogy biztosítási kötvényt váltott ki, utalt arra
is, hogy miért váltotta ki a kötvényt?

Szünetet tartott, és felhúzta szemöldökét.
– Tehát Elspat természetesen ellopta a naplót, mert félt, hogy mindenki megtudja, mit

tett sok-sok évvel ezelőtt.
– Nem emlékszik, Alan, mi történt az este? Hogyan viselkedett, amikor maga meg

Colin a naplóról kezdtek beszélni? Mikor elkezdték feszegetni a napló kérdését, Elspat
először kijelentette, hogy mindenki tökkelütött, aztán azzal terelte el róla a figyelmüket,
hogy szóba hozta azt a nyomorult whiskyt. És ez természetesen el is terelte uraságodék
figyelmét. Ennyi az egész.

Alan füttyentett.
– A mindenségit, tényleg igaza van!
– Nagyon köszönöm, professzor úr. Ha néha egy kicsit használná az eszét – jegyezte

meg Kathryn, csinos orrocskáját fintorgatva megfigyelne egyet s mást, és levonná azokat
a következtetéseket, amelyek levonására mindig másokat buzdít...

Alan ezúttal nem vette fel a kesztyűt. Kedve lett volna egy-két megjegyzést fűzni a
clevelandi hercegnő ügyéhez, és egyes kutatók következtetéseinek sekélyes voltához, de
aztán úgy döntött, hogy békét hagy a szerencsétlen sorsú udvarhölgynek.

– Ezek szerint a naplónak tulajdonképpen nincs is semmi köze az ügyhöz?
– Arra magam is kíváncsi lennék – mondta Dr. Fell.
– Világos – vélte Kathryn hogy Elspat néni valamit tud. Éspedig valószínűleg a

naplóból. Különben mi értelme lett volna írnia a Fényszóró-nak? És minthogy írt nekik,
elég nyilvánvalónak látszik, hogy a napló nem tartalmazott semmi olyat, ami rossz fényt
vetne Elspat nénire. De akkor meg miért nem beszél? Ha a napló valamelyik utalásából
arra lehet következtetni, hogy Angust megölték, miért nem közli?

– Hacsak, persze – mondta Alan –, hacsak nem az áll a naplóban, hogy Angus
öngyilkosságot akart elkövetni.

–Alan, Alan, Alan! A többi biztosítási kötvényről nem is szólva, Angus kiváltja az utolsó
kötvényt, kifizeti a díjrészletet, és aztán leírja, hogy öngyilkos akar lenni? Ez
egyszerűen... természetellenes!

Ezt Alan is kénytelen volt elismerni.
– Harmincötezer font forog kockán – sóhajtott fel Kathryn –, és Elspat nem hajlandó

benyújtani az igényét. Miért nem beszél vele valaki? Miért nem beszél vele ön, Dr. Fell?
Úgy látszik, mindenki más fél tőle.

– Igazán örömömre szolgálna – mosolygott Dr. Fell derűsen. Dr. Fell nehézkesen



megfordult a kanapén. Feltette szemüvegét, és Elspat Campbellt pillantotta meg, aki az
ajtóban állt, és arcán harag, fájdalom, bizonytalanság és a kárhozattól való félelem
keveredett. De a következő pillanatban mindez átadta helyét a sziklaszilárd és
hajlíthatatlan eltökéltségnek.

Dr. Fell nem hatódott meg tőle.
– Nos, asszonyom – kérdezte mintegy mellékesen –, ugye valóban ön csente el azt a

naplót?
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Egyre sűrűbb lett a félhomály a Fyne tó fölött, mialatt leereszkedtek a kidőlt fatörzsek
szürke, kísérteties világába és Északnak fordultak a Shira felé vezető főúton.

Alan kellemesen fáradtnak érezte magát a szabadban töltött délutántól. Kathryn arca
is kipirult és égszínkék szeme csillogott. Egyetlenegyszer sem tette föl szemüvegét, hogy
vitába szálljon, még akkor sem, amikor Alan rápirított, mert nem ismerte a Vörös Róka,
azaz Colin Campbell 1752-es meggyilkoltatásának történetét. A bűntényt ismeretlen
tettes követte el, de James Stewartot állították miatta törvény elé az inveraray-i
bíróságon.

– A baj az – fejtegette Alan, lefelé baktatva a hegyről –, hogy Stevenson annyira
megtépázta babérjainkat, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni, voltaképpen milyen is
volt a valóságban ez a „hős” az a híres Allan Breck. Egyszer már valaki a Campbellek
pártjára állhatna a változatosság kedvéért.

– Megint az intellektuális becsület?
– Nem. Csak a tréfa kedvéért. Az eset legképtelenebb változatát az Emberrablók

filmváltozatában láttam. Allan Breck, David Balfour és egy tökéletesen felesleges
nőszemély menekülnek a vöröskabátosok elől. Tetőtől talpig álöltözetben egy
lovasszekeret hajtanak a katonasággal ellepett országúton, és a „Loch Lomondot”
dalolják; Allan Breck odasziszegi Dávid Balfournak, hogy „Most már nem fognak ránk
gyanakodni”. Kedvem lett volna felállni, és odakiabálni nekik a vászonra, „De még
mennyire, hogy gyanakodni fognak rátok, ha mindenáron jakobitadalt akartok énekelni!”
Ez éppolyan ésszerű, mintha egy csapat Gestapo-legénynek öltözött angol titkos ügynök
végigparádézna az Unter den Lindenen, és az „Anglia örökké fennmarad”-ot dalolná.

Kathryn a leglényegesebb pontot ragadta meg.
– Szóval az a nőszemély tökéletesen felesleges volt, mi?
– Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy az eredetiben nem volt benne a nő, és

hogy tönkretették vele az egész históriát. Öt percre sem tud megfeledkezni a nemek
háborújáról?

– Maga az, aki mindenbe belekeveri.
– Én?
– Igen, maga. Nem tudok magán eligazodni. Hiszen olyan kedves is tud lenni, ha akar

– félrerugdalta az útból a lehullott faleveleket, és hirtelen kuncogni kezdett. – Eszembe
jutott a tegnapi este.

– Ne is említse!
– De mikor éppen tegnap este volt a legaranyosabb. Nem emlékszik már, mit mondott

nekem?
Alan reménykedett, hogy az esetet a feledés kegyes homálya borítja. De nem.
– Mit mondtam?
– Semmit. Újra elkésünk a teáról, és Elspat néni megint összeszid, mint tegnap este.
– Elspat néni – mondta szigorúan Alan –, mint azt maga is nagyon jól tudja, ma nem

jön le teázni. Heveny és hisztérikus sértődési rohamában bezárkózott a szobájába.
Kathryn felsóhajtott.



– Tudja, magam sem tudom, szeretem-e ezt az asszonyt, vagy legszívesebben
kitekerném a nyakát? Dr. Fell megkérdezi tőle, mi van a naplóval, erre ő dührohamot
kap, és rikácsolni kezd, hogy ez az ő háza, és nem tűri, hogy fenyegessék, és hogy a
kutyaszállító igenis ott volt az ágy alatt... Szerintem egyszerűen csak keresztül akarja
vinni az akaratát. Szerintem Elspat eltökélte, hogy ő lesz a főnök, s csak akkor beszél, ha
neki tetszik. Mint ahogy akkor is dührohamot kapott, amikor Colin ragaszkodott hozzá,
hogy az a szerencsétlen, kelekótya Swan a házban maradjon.

– Kisasszony, ne bújjon ki a válasz alól. Mi volt az, amit én az este mondtam
kegyednek?

„Szándékosan csinálja a kis boszorkány”, gondolta Alan. De nem bírt kíváncsiságával.
Shira-kastélytól alig néhány lépésre bukkantak ki a főútra. Kathryn gonoszkodó arccal
nézett Alanra a szürkületben.

– Ha nem emlékszik – mondta ártatlanul –, én igazán nem ismételhetem el! De azt
megmondhatom, hogy mit válaszoltam volna, ha válaszolok.

– Nos?
– Ó, valami ilyesmit mondtam volna; „Ebben az esetben miért nem teszi meg?”
Azzal sarkon fordult, és elfutott.
Alan csak a nagyteremben érte utol, és már nem volt idő további beszélgetésre.

Az ebédlőből kihallatszó mennydörgő hangok akkor is figyelmeztették volna őket, hogy mi
készülődik, ha nem pillantják meg Colint a félig nyitott ajtón keresztül.

A lámpa vidám fénye barátságos asztal felett világított. Colin, Dr. Fell és Charles Swan
hatalmas lakoma után voltak. Tányérjukat félretolták; az asztal közepén pazar barna
folyadékot tartalmazó palack állt. Dr. Fell és Swan előtt üres pohár állt, s arcukon olyan
kifejezés honolt, mintha csak az imént lett volna részük óriási, lélekemelő élményben.
Colin az érkezőkre kacsintott.

– Gyertek be! – kiáltotta. – Üljetek le. Egyetek, mielőtt kihűl. Épp most adtam
barátaimnak ízelítőt a Campbellek Végezetéből.

Swan ünnepélyes arckifejezését apró csuklás torzította el. Öltözéke elég különös volt.
Colin egyik ingét adták rá; az ing vállban és mellben bő volt, az ujja viszont rövid.
Minthogy az egész házban nem akadt neki való nadrág, skót szoknyát hordott, a
Campbellek mintájával: mély zöld és kék kockák, vékony sárga és fehér keresztcsíkokkal.

– Teringettét! – mormogta Swan, az üres pohár felett mélázva.
– A megjegyzés – mondta Dr. Fell, kipirult homlokát simogatva – nem alaptalan.
– Ízlik?
– Hát... – mondta Swan.
– Még egyet? És te, Alan? És te, Katicica?
– Nem. – Alan nagyon határozott volt. – Enni szeretnék valamit. Abból az

étvágygerjesztőből majd inkább utána, de csak nagyon keveset, és nem most.
Colin a kezét dörzsölgette.
– Hát persze hogy kérsz belőle! Mindenki kér belőle másodszor is. Hogy tetszik Swan

barátunk gúnyája? Csinos, mi? A legszebb hálószobában halásztam elő egy szekrényből.
A MacPuffer klán ősi viselete.

Swan elkomorodott.



– Ugrat?
– Hitemre mondom – esküdözött Colin, felemelve kezét, – olyan biztos, hogy ez a

MacPuffer viselet, mint az, hogy hiszek az örök üdvösségben!
Swan megengesztelődött. Szemmel láthatólag remekül érezte magát.
– Furcsa érzés – mondta a szoknyát nézegetve. – Nadrág nélkül mászkálni emberek

előtt. Teringettét! Elgondolni is, hogy én, Charley Swan, Torontóból, igazi skót szoknyát
viselek egy igazi skót kastélyban, és a hegyek harmatát iszom, mint egy valódi skót! Ezt
meg kell írnom az apámnak. Rendes magától, hogy megengedi, hogy itt maradjak
éjszakára.

– Ugyan! Amúgy se szárad meg a ruhája reggel előtt. Kér még egyet?
– Köszönöm. Nem bánom.
– Maga, Fell?
– Khm – mondta Dr. Fell. – Ez olyan ajánlat (vagy ebben az esetben inkább kihívás),

amit ritkán szoktam visszautasítani. Köszönöm. De...
– De micsoda?
– Az jutott eszembe – mondta Dr. Fell és jelentős erőfeszítéssel keresztbe rakta lábát

–, vajon nem kell-e a nunc bibendum est-et józan sat prata biberunt-nak követnie. Azaz
előkelőbben mondva, csak nem gondol újabb tivornyára? Avagy letett arról a tervéről,
hogy ma este a toronyban alszik?

Colin megmerevedett.
Leheletnyi szorongó balsejtelem suhant át az ősi termen.
– És miért kellene letennem arról a tervemről, hogy a toronyban aludjam?
– Csak mert nem tudom, hogy miért ne tenne le róla – válaszolta Dr. Fell őszintén –,

és mert szeretném, ha mégsem aludna odafönn.
– Ostobaság! A fél délutánt a zár és a retesz reparálásával töltöttem. Már felhordtam a

cókmókomat is. Csak nem hiszi, hogy én is öngyilkos leszek?
– És ha mégis? – kérdezte vissza Dr. Fell.
A szorongató balsejtelem erősödött. Mintha még Swan is megérezte volna. Colinból

éppen készült kitörni a nagyhangú hitetlenkedés, de Dr. Fell beléfojtotta.
– Egy pillanat. Csak tegyük fel. Vagy hogy még pontosabbak legyünk, tegyük fel, hogy

holnap reggel önt pontosan olyan körülmények között, mint Angust, holtan találjuk a
torony lábánál. Öö... – nem haragszik Miss Campbell, ha pipázom, miközben ön étkezik?

– Dehogyis, tessék csak – mondta Kathryn.
Dr. Fell óriási, hajlított szárú tajtékpipát vett elő, duzzadó dohányzacskójából

megtömte és rágyújtott. Hátradőlt székében, és felkészült a vitára.
– Ön ugyebár – kérdezte Colint –, hisz abban, hogy a bátyja gyilkosság áldozata lett?
– Persze! És remélem is, hogy gyilkosság volt! Mert ha gyilkosság volt, és bizonyítani

tudom, tizenhétezer-ötszáz fontot örökölök.
– Igen. De ha Angus gyilkosság áldozata lett, akkor ugyanaz az erő, amelyik megölte

Angust, megölheti önt is. Gondolt már erre?
– Szeretném én látni azt az erőt, amelyik engem meg tud ölni! Krisztus szent sebeire,

szeretném én azt látni! – csattant föl Colin.
De azért Dr. Fell kijelentésének megvolt a hatása. Colin hangja sokkal kevésbé



magabiztosan csengett.
– És ha önnel véletlenül történik valami – folytatta Dr. Fell –, mi történik a

harmincötezer font önre eső részével? Átszáll Miss Elspat Campbellre?
– Szó sincs róla. A családban marad. Róbert kapja. Vagy Róbert örökösei, ha ő már

nem él.
– Róbert?
– A harmadik testvérünk. Belekeveredett valamibe, és megszökött az országból még

évekkel ezelőtt. Azt sem tudjuk, hol van, bár Angus mindig próbálta megkeresni. Annyit
tudunk, hogy megházasodott, és gyerekei vannak. Hármunk közül ő az egyetlen, aki
megnősült. Most hatvannégy éves. Egy évvel fiatalabb nálam.

Dr. Fell elgondolkozva szívogatta pipáját, és a lámpát tanulmányozta.
– Ha feltételezzük, hogy gyilkosság volt, akkor meg kell keresnünk az indítékot is.

Mégpedig indítékot, legalábbis anyagi természetű indítékot, nagyon nehéz találni. Tegyük
fel, hogy Angust az életbiztosításért ölték meg. Maga. (Jól van, jól van, ne ugorjon
mindjárt a torkomnak!) Vagy Elspat. Vagy pedig Róbert, vagy az örökösei. Ám az adott
körülmények között egyetlen ép eszű gyilkos sem rendezné úgy tettét, hogy
öngyilkosságnak lássék, hiszen ezzel megfosztaná magát a pénztől, ami pedig az egész
bűntény indítéka volt. Visszaérkeztünk tehát a személyes indítékhoz. Tehát Alec Forbes.
Felteszem, hogy ő képes volt megölni Angust, ugye?

– De még mennyire!
– Hm. Magára nem acsarkodik?
Colin büszkén húzta ki magát.
– Alec Forbes – felelte –, engem majdnem annyira gyűlölt, mint Angust. Kigúnyoltam a

terveit. És ezt az ilyen habókosok nem tudják elviselni. Egyébként soha nem volt vele
bajom.

– De elismeri, hogy az a valami, ami megölte Angust, megölheti önt is, ugye?
Colin válla közé húzta a fejét, és a whiskys palack után nyúlt. Hatalmas adagokat

töltött Dr. Fellnek, Swannak, Alannak és magának.
– Ha le akar beszélni arról, hogy a toronyban aludjam...
– Szeretném lebeszélni.
– Hát csak tegyen le róla. Mert én igenis a toronyban fogok aludni. – Colin villogó

szemmel hordozta végig tekintetét az asztal körül ülőkön. – Mi ütött magukba? Miért ilyen
kókadtak ma este? Tegnap jobban éreztük magunkat. Igyunk! Én nem leszek öngyilkos,
ezt megígérhetem maguknak. Igyunk hát, és most már elég legyen ebből a
sületlenségből.

Mikor nem sokkal tíz után elváltak, hogy nyugovóra térjenek, már senki sem volt
közülük teljesen józan.

A józanság különböző fokozatai Swantól, aki mértéktelenül ivott a whiskyből és alig állt
a lábán, Dr. Fellig terjedtek, akit látszólag semmi sem tudott megingatni. Colin Campbell
kétségkívül berúgott, noha léptei határozottak voltak, és csak vérben úszó szeme
árulkodott. De az előző esti féktelen, röhögős, rikkantgatós részegségtől messze volt.

Annyira senki sem rúgott be. Olyan este lett, amikor még a dohányfüst is
megsavanyodik, megáporodik a levegőben, és a férfiak újra meg újra megisszák az utolsó



pohárral, ami pedig már nem is esik jól. Mikor Kathryn tíz előtt kisurrant, senki sem
próbálta tartóztatni.

Alannak nem tett jót az ital. Elűzte ernyedt izmai fáradtságát, és elcsigázott, de feszült
ébrenlétre ajzotta. Hálószobája az első emeleten volt, és a tóra nézett. Mikor felment a
lépcsőn, könnyűnek érezte a lábát. Jó éjszakát kívánt Dr. Fellnek, aki (meglepetésére)
folyóiratokkal a hóna alatt indult szobája felé.

Könnyű láb, zúgó fej, növekvő szorongás nem jó altató. Alan betapogatózott a
szobájába. Takarékosságból, vagy a hevenyészett elsötétítés miatt a falikarban nem volt
égő, mindössze egyetlen szál gyertyával lehetett világítani.

Alan meggyújtotta az éjjeliszekrényen álló gyertyát. A satnya kis lángtól csak még
sűrűbb lett a környező sötétség. Alan úgy érezte, őrültség volt újra megkóstolnia azt a
whiskyt, hiszen ez alkalommal sem enyhülést, sem jókedvet nem hozott. Körbe-körbe
forogtak gondolatai, egyik témáról a másikra ugráltak, mint suta hegyi kecskék. Valaha
az emberek gyertyafénynél tanultak. Csoda, hogy nem vakultak bele. Eszébe jutott Mr.
Pickwick az ipswichi fogadóban. Eszébe jutott Scott, aki gázlámpánál rontotta a szeme
világát. Eszébe jutott...

Nem segített. Nem jött a szemére álom.
A sötétben tapogatózva levetkőzött. Papucsba bújt és hálóköntösbe.
Hallgatta órája ketyegését. Fél tizenegy. Háromnegyed tizenegy. Tizenegy. Negyed

tizenkettő...
Leült egy székre, kezébe hajtotta fejét, és szenvedélyesen vágyott valami

olvasnivalóra. Nagyon kevés könyvet látott Shirában. De hiszen Dr. Fell hozott magával
egy Boswellt!

Micsoda vigasz, micsoda enyhülés lenne most Boswell! Lapozgatni a könyvet,
elbeszélgetni Dr. Johnsonnal, amíg elnyomja az embert az álom, minden gyönyörök
teteje lehet egy ilyen este. Minél többet gondolt rá, annál jobban vágyott utána. Vajon
nem adná-e kölcsön Dr. Fell?

Felállt, kinyitotta az ajtót, és nesztelen léptekkel végigment a hideg folyosón, Dr. Fell
szobájához. Majdnem felkiáltott örömében, mikor vékony fénycsíkot pillantott meg az
ajtó alatt. Kopogtatott. „Szabad”, hangzott a válasz, de Alan alig ismerte fel Dr. Fell
hangját.

Alan, aki felcsigázott idegállapotában már szinte rémképeket látott, úgy érezte, a haja
szála is égnek áll ijedtében, amikor megpillantotta Dr. Fell arckifejezését.

Dr. Fell a komód mellett ült, amelyen egy szál gyertya égett. Ócska lila köntösben volt,
szája sarkában tajtékpipa lógott. Szanaszét hevertek körülötte a folyóiratok, levelek.
A levegőtlen szobában a pipafüst függönyén át Alan megpillantotta Dr. Fell meghökkent,
távolba néző szemét, és eltátott száját, amelyben alig állt meg a pipa.

– Hála Istennek, hogy itt van! – dünnyögte Dr. Fell, egyszerre magához térve, – Éppen
most akartam magáért menni.

– Miért?
– Tudom már, mi volt a dobozban – mondta Dr. Fell. – Tudom, hogyan csinálták a

trükköt. Azt is tudom, mi támadt rá Angus Campbellre.
Az árnyak közé szorult gyertyaláng meglobbant. Dr. Fell botja után nyúlt, és izgatottan



tapogatózott a sötétben, amíg megtalálta.
– Ki kell hoznunk Colint abból a szobából! – suttogta. – Lehet, hogy már nincs veszély;

valószínűleg nincs, de nem vállalhatjuk a kockázatot!
Szuszogva, nyögve feltápászkodott.
– Ma már végigszenvedtem egyszer azt a mártíromságot, hogy felkapaszkodtam

azokon a lépcsőkön a toronyba, még egyszer nem vagyok rá képes. Megtenné, hogy
felmegy és kizavarja Colint?

– Persze.
– Szükségtelen mást is felébresztenünk. Csak döngesse az ajtót, amíg be nem engedi;

ha azt mondja, nem, akkor se tágítson. Fogja ezt a zseblámpát. Takarja el, amíg a
lépcsőt mássza, mert a nyakunkra hozza a légoltalmi őrséget. Siessen!

– De mi...
– Most nincs idő magyarázkodásra. Siessen!
Alan átvette a zseblámpát. Kiment a nagyterembe, amelynek olyan szaga volt, mint

egy ócska esernyőnek, aztán lement a lépcsőn. Hideg huzat csapta meg a bokáját.
Keresztülment a termen, belépett a nappaliba.

A szoba másik sarkából, a kandalló párkányáról Angus Campbell nézett vissza rá,
ahogy a zseblámpa fény kévéje megpihent a képen. Alan úgy érezte, hogy Angus fehér,
kövérkés, tokás arca úgy néz rá, mintha valami titkot tudna.

A torony földszintjére vezető ajtó belülről volt bezárva. Alannak reszketett a keze,
amikor elfordította a csikorgó kulcsot, és benyitott az ajtón.

Talpa alatt jéghideg volt a döngölt földpadló. Fakó köd szivárgott be a tóról.
A toronylépcsőhöz vezető bolthajlás, a komorló bemélyedés visszariasztotta, s kicsit
inába szállt tőle a bátorsága. Futva indult neki a lépcsőnek, de csakhamar kénytelen volt
lassítani.

Első emelet. Második emelet, egy nekirugaszkodásra. Harmadik emelet, és már zihálva
szedte a levegőt. A vékony fénysugártól csak még nyomasztóbbnak érezte a bezártságot.
Nem lenne kellemes élmény hirtelen összetalálkozni valakivel, aki skót nemzeti
viseletben van, és a fél arca hiányzik...

Vagy ha mondjuk valamelyik toronyszobából lépne elő, és hátulról megérintené a
vállát...

Ha itt valami nyomába eredne az embernek, nem lehetne elmenekülni előle.
Végre elérte azt a levegőtlen, ablaktalan lépcsőfordulót, ahová a toronyszoba ajtaja

nyílt. A tölgyfaajtó csukva volt. Alan lenyomta a kilincset, de kulcsra volt zárva, és belülről
bereteszelve.

Felemelte öklét, és erősen megdöngette az ajtót.
– Colin! – kiáltotta. – Colin!
Semmi válasz.
A dörömbölés és Alan hangja szörnyűséges, elviselhetetlen lármával visszhangzott a

zárt térben. Azt hitte, a házban, de még Inverarayban is mindenki fel fog rá ébredni.
Azért csak dörömbölt és kiabált, de választ még mindig nem kapott.

Az ajtónak feszítette vállát és nekiveselkedett. Aztán térdre ereszkedett és az ajtó
alatt próbált belesni, de csak a holdfény sávját látta.



Mikor az erőfeszítéstől szédelegve felállt, a már korábban megfogant gyanú egyre
szörnyűbb alakokat öltött. Természetesen lehet, hogy Colin csak nagyon mélyen alszik
attól a rengeteg whiskytől. Másrészt viszont...

Alan sarkon fordult, és futva indult lefelé a veszedelmes lépcsőfokokon. Úgy érezte,
hogy lélegzete késként hasít a tüdejébe, és többször is meg kellett állnia, hogy
összeszedje magát. Még a skót ruhás kísértetről is megfeledkezett. Úgy érezte, legalább
egy fél óráig tartott, pedig valójában csak két-három perc telt el, amíg újra leért a lépcső
aljára.

Az udvarra vezető kettős faajtót zárva találta, de a lakat nem volt rákattintva. Alan
felrántotta az ajtót – a recsegő-ropogó fatáblák íjként hajoltak meg, ahogy
végigcsikorogtak a kőlapokon.

Kirohant az udvarba, és a torony tó felőli oldalára került. Földbe gyökerezett a lába.
Tudta, hogy mit fog találni, és rá is talált.

Újra megtörtént a szédítő ugrás.
Colin Campbell – vagyis inkább egy piros-fehér csíkos pizsamába göngyölt valami, ami

valaha talán Colin volt – hevert arcra borulva az udvar kőlapjain. Felette hatvan lábnyi
magasságban tárva-nyitva álltak az ablak szárnyai, és megcsillanták a fogyó hold
fényében. A ritkás, fehér köd, ami inkább függött a tó felett, semmint felszállt róla,
harmatcseppeket ejtett Colin kócos hajára.
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Már hajnalodott – szappanbuborék-szerű ragyogás festette a szürkéslilába játszó égboltot
–, mikor Alan újra fölfelé lépkedett a torony lépcsőin. Szinte íze volt a kora reggeli őszi
levegőnek.

De Alan most észre sem vette. Véső, ácsfúró és fűrész volt nála. Mögötte Swan
lépkedett, izgatottan, megszáradt szürke ruhájában, ami valaha elegáns volt, de
pillanatnyilag olyan, mintha kutya szájából húzták volna ki.

– Mondja, tényleg be akar menni? – kérdezte Swan. – Nekem nincs nagy kedvem
hozzá.

– Miért? – kérdezte Alan. – Világos nappal van. Most nem tehet bennünk kárt a doboz
lakója.

– Miféle lakója?
Alan nem válaszolt. Először arra gondolt, hogy megmondja neki, Dr. Fell már tudja az

igazságot, bár még neki sem árulta el, és hogy Dr. Fell szerint elmúlt a veszély. De aztán
úgy gondolta, egyelőre jobb az ilyesmit nem közölni a lapokkal.

Swan tartotta a zseblámpát, Alan pedig munkához látott. Lassan ment. Apró lyukakat
fúrt négyszögben a zár körül; mikor befejezte a fúrást, egy helyen kivéste a fát, aztán
fogta a fűrészt és lassan végigvágta a lyukak vonalát'.

– Colin Campbell – szólalt meg váratlanul Swan ünnepélyes hangon –, derék fickó volt.
Nagyon derék fickó.

– Miért mondja azt, hogy „volt”?
– Hát mert ugye, meghalt...
– De hiszen nem halt meg.
Hosszabb csend következett.
– Nem halt meg?
Csikorgott, rázkódott a fűrész. Alan minden keserűségét, émelygését,

megkönnyebbülését az ajtó elleni rohamba vetette. Remélte, hogy Swan befogja a
száját. Nagyon megszerette Colin Campbellt, sokkal jobban, semhogy kedve lett volna
végighallgatni valamiféle érzelgést.

– Colinnak – közölte szárazon – eltörött mind a két lába és a csípőcsontja. És az ő
korában ez nem tréfadolog. Azonkívül még valami más is nagyon nyugtalanítja Dr.
Grandot. De nem halt meg, és nem is valószínű, hogy meg fog halni.

– Egy ilyen zuhanás után?
– Néha előfordul. Maga is biztosan hallott már ilyen esetekről.
– És önszántából ugrott ki az ablakon?
– Igen.
A finoman szálló fűrészporban elvált az utolsó faszilánk is. Alan belökte a kivágott

négyszögletes fadarabot, és benyúlt a lyukon. A kulcs még most is ott volt a zárban,
elfordítva, a rozsdás retesz pedig mozdíthatatlanul pántjába tolva. Alan elfordította a
kulcsot, visszahúzta a reteszt, és némi balsejtelmek közepette kinyitotta az ajtót.

Colin ruhadarabjai székek hátára vetve, földre szórva hevertek, úgy, ahogy levetette
őket. Karórája ott ketyegett a komódon. Az ágy is rendetlen volt; a takaró visszahajtva, a



párnák egy csomóba gyömködve, és még mindig őrizték egy fej lenyomatát.
A tárva-nyitva álló ablaktáblák halkan nyikorogtak, ahogy a szellő meg-meglebbentette

őket.
– Most mit fog csinálni? – kérdezte Swan. Először csak, az ajtófélfa mellett dugta be

fejét, aztán végül mégis úgy határozott, hogy belép.
– Amit Dr. Fell mondott.
Noha Alan magabiztosan beszélt, kicsit össze kellett szednie a bátorságát, mielőtt

letérdelt, és benyúlt az ágy alá. A bőr kutyaszállítót húzta elő, amiben a Lakó volt.
– Csak nem fogja ezzel a vacakkal tölteni az idejét? – kérdezte Swan.
– Dr. Fell azt mondta, nyissam ki. Azt mondta, hogy ujjlenyomatok amúgy sincsenek

rajta, azzal hát nem kell törődnünk.
– Maga nagyon sokat ad az öregfiú szavára. Na de nyissa csak ki.
Ez volt a művelet legnehezebb része. Alan fölkattintotta mindkét zárat, és felemelte a

doboz tetejét. Amint várta, a doboz üres volt.
– De mi lehetett benne? – kiáltott fel Swan. – Már beleőrülök, annyit töröm rajta a

fejem. Én... – Swan elhallgatott. Szeme kitágult, aztán összeszűkült. Szótlanul a redőnyös
íróasztalra mutatott.

Az íróasztal szélén kicsi, bőrbe kötött könyv hevert, papírborítóján aranyozott betűkkel
az állt: Napló, 1940.

– Csak nem az, amit mostanáig kerestek?
Mindketten egyetlen ugrással a naplónál teremtek, de Alan ért oda előbb. Angus

Campbell neve az előzéklapra volt felírva apróbetűs, de merev, gyerekes kézírással,
amiből Alan köszvényes ujjakra következtetett. Angus lelkiismeretesen kitöltötte a
különböző rubrikákat, mint például hányas inget hord, hányas cipőt (úgy látszik, e naplók
készítői azt gondolják, hogy esetleg elfelejtjük nyakbőségünket), és az „autóvezetői
jogosítvány száma” után beírta: „nincs”.

De Alan ezekkel nem sokat törődött. A napló tele volt bejegyzésekkel. Az utolsó
bejegyzés Angus halálának napjáról származott. Augusztus huszonnegyedike, szombat.
Ahogy szeme erre az utolsó bejegyzésre esett, Alan Campbell azon vette észre magát,
hogy összeszorul a torka és hevesebben dobog a szíve.

Szombat. A bank beváltotta a csekket. Minden rendben. Elspat megint gyengélkedik.
Nem elfelejteni: fügeszirup. Írtam Colinnak. A. Forbes ma este itt volt. Azt állítja, hogy
becsaptam. Hahaha. Megmondtam neki, hogy ide többet ne jöjjön. Azt mondta, nem is
fog, mert már nem is lesz rá szükség. Furcsa, dohos szag van ma a szobában. Nem
elfelejteni: írni a Hadügyminisztériumnak a traktorról. Katonai használatra. Holnapi
teendő.

Aztán üres hely következett, jelezvén, hogy véget ért a naplóíró élete.
Alan átlapozta a naplót. Több bejegyzést nem olvasott el, de észrevette, hogy egy

helyen egy lapot kitéptek. Arra az alacsony, zömök, krumpliorrú, őszhajú öregemberre
gondolt, aki e szavakat írta, mialatt valami leselkedett rá.

– Hm – mondta Swan. – Ennek nem sok hasznát veszik, ugye?
– Nem tudom.
– Nos – mondta Swan –, ha már látta, vagyis inkább nem látta amit akart, akkor most



már le is mehetünk. Lehet, hogy nincs ebben a szobában semmi, de nekem borsózik tőle
a hátam.

Alan zsebre vágta a naplót, összeszedte a szerszámokat, és elindult Swan után. Dr.
Fellt a nappaliban találták. Alan meglepetten vette észre, hogy felleghajtója és széles
karimájú kalapja a kanapén hever, holott az este a nagyteremben hagyták, a fogason.

Dr. Fell úgy tett, mintha érdeklődését tökéletesen lekötné a zongora felett függő
pocsék tájkép. Beléptükre megfordult, és jámbor arccal így szólt Swanhoz:

– Mondja, nem ugrana föl, khm, megnézni, hogy van a beteg? Ne hagyja, hogy Dr.
Grant elküldje. Szeretném tudni, magához tért-e Colin, és mondott-e már valamit.

– Már megyek is – mondta Swan buzgón és úgy száguldott ki a szobából, hogy a képek
megremegtek a falon.

Dr. Fell sietősen felkapta köpenyét.
– Adja ide, fiam, a kalapomat – mondta. – Egy kis expedícióra indulunk. A Sajtó

jelenléte kétségkívül serkentőleg hat, de bizonyos alkalmakkor határozottan zavar. Most
talán sikerül kiszöknünk anélkül, hogy Swan barátunk észrevenne.

– Hová megyünk?
– Glencoe-ba.
Alan meglepetten bámult rá.
– Glencoe-ba! Reggel hétkor?
– Nagyon fájlalom – mondta Dr. Fell és beszippantotta a szalonnás tojásrántotta

illatát, ami kezdte már, betölteni a házat –, hogy nem érünk rá megvárni a reggelit. De
inkább maradjunk le ma a verébről, mint holnap a túzokról.

– Igen, igen, de hogy az ördögbe jutunk ilyenkor Glencoe-ba?
– Telefonáltam kocsiért Inverarayba. Errefelé nem olyan restek az emberek, mint

maguknál, fiacskám. Emlékszik, hogy Duncan tegnap azt mondta, megtalálták Alec
Forbest, vagy legalább valószínűleg megtalálták, nem messze Glencoe-tól, egy
parasztházban?

– Igen.
Dr. Fell grimaszt vágott, és meglóbálta botját.
– Lehet, hogy nem igaz. És még az is lehet, hogy a házat se tudjuk megtalálni, bár

Duncantól meglehetősen pontos leírást kaptam róla. Mindenesetre, megpróbáljuk. Ha
egyáltalán hasznára akarunk lenni Colin Campbellnek, akkor nekünk kell elsőnek
eljutnunk Alec Forbes-hez, még mielőtt bárki más; akár a rendőrség is, odaérne. Vegye a
kalapját.

Kathryn Campbell sietett be a szobába.
– Nem mehetnek el nélkülem – jelentette ki. – Hallottam, amikor autóért telefonált.

Elspat néni általában zsarnokoskodik, de amit a betegszobában művel, azt már ki sem
lehet bírni. – Összekulcsolta kezét. – Hadd menjek magukkal!

Dr. Fell lovagiasan intett, hogy beleegyezik. Lábujjhegyen, mint az összeesküvők, a
hátsó ajtón át elhagyták a házat. A kocsi már várta őket.

Alan ma reggel nem vágyott bőbeszédű sofőrre, és szerencséje volt. A sofőr csontos,
alacsony emberke volt, morogva tartotta nekik az ajtót. Már Dalmallyt is elhagyták, mikor
megtudták, hogy sofőrük bennszülött londoni.



Alant annyira izgatta legújabb felfedezése, hogy a tanú jelenlétével sem törődött.
Előhúzta Angus naplóját, és átnyújtotta Dr. Fellnek.

Dr. Fell éhgyomorra is megtömte tajtékpipáját, és rágyújtott. Nyitott kocsiban utaztak,
és a szél sok gondot okozott Dr. Fellnek, akinek egyszerre kellett ügyelnie kalapjára és
pipája füstjére. De azért gondosan végigolvasta a naplót.

– Khm, igen – mondta végül, és a homlokát ráncolta.
– Összeillik. Minden összeillik! Az ön következtetései, Miss Campbell, a lényegre

tapintottak. Valóban Elspat az, aki ellopta a naplót. Ide nézzen. – A kiszakított lap
helyére mutatott. – Az előző bejegyzés, a megelőző lap alján így szól: „Elspat azt
mondja, hogy Janet G. – nem tudom, ki lehet ez – istentelen és ledér. Elspat fiatal
korában...” Itt megszakad a szöveg.

– Talán egy vidám anekdotával folytatta, Elspat ifjabb és kevésbé erkölcsös napjaiból.
Tehát Elspat eltüntette a bizonyítékot. Egyebet nem talált a naplóban, ami rá vonatkozott
volna. Tüzetesen átolvasta, hogy biztos legyen a dolgában, aztán visszacsempészte a
naplót olyan helyre, ahol könnyen ráakadhattunk.

– És a szenzációs leleplezések? – kérdezte Alan. – Miért kellett kapcsolatba lépnie a
sajtóval? A napló utolsó bekezdése alapján lehet találgatni, de sokat az sem mond.

– Nem?
Dr. Fell sokatmondó pillantást vetett Alanra.
– Szerintem éppen ellenkezőleg, nagyon is sokat mond. No de nézzük csak: Angus

nyugodtan és gondtalanul feküdt le. Bármi támadta is meg, azután támadt rá, hogy
befejezte a naplóírást, és eloltotta a lámpát. Miért is várnánk bármiféle túlzottan érdekes
dolgot épp az utolsó bejegyzésben? Nem, fiam. A kutya itt van eltemetve. – Dr. Fell
végigpörgette a napló lapjait, mint egy csomag kártyát. – A napló bejegyzéseiben. Múlt
évi ügyeiről szóló beszámolójában.

Mogorván nézegette a könyvet, aztán zsebre dugta.
– A fene egye meg – mondta, és térdére csapott. – Nincs más megoldás. Elspat ellopja

a naplót. Elolvassa. Minthogy van esze, kitalálja…
– Micsodát?
– Hogy igazából hogyan halt meg Angus Campbell. A lelke mélyéig gyűlöli a

rendőrséget, és nem is bízik benne. Ezért aztán ír kedvenc újságjának, és azt tervezi,
hogy felrobbantja a bombát. De akkor egyszer csak, mikor már késő, rémülten veszi
észre...

Dr. Fell ismét szünetet tartott. Hatalmas sóhajtással hátradőlt az autó párnázott
ülésére, és megrázta fejét.

– Tudja, ez már mindennek a teteje – tette hozzá meglepetten. – Ez már tényleg
mindennek a teteje!

– Szerintem is mindennek a teteje – mondta Kathryn dühösen –, hogy maga csak
titokzatoskodik, de nem mond semmit!

Dr. Fell még szomorúbb képet vágott.
– Engedjék meg – mondta –, hogy nagyon is természetes kíváncsiságukat még egy

kérdéssel tovább csigázzam. – Alanra pillantott. – Néhány perccel ezelőtt azt mondta,
hogy Angus naplója utolsó bejegyzésének alapján lehet „találgatni”. Mit akart ezzel



mondani?
– Azt, hogy nem olyan jellegű, mintha írója öngyilkosságra készült volna.
Dr. Fell bólintott.
– Igen – hagyta rá. – Akkor mit szólna hozzá, ha én most azt mondanám, hogy Angus

Campbell mégiscsak öngyilkos lett?
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– Én azt válaszolnám – mondta Kathryn –, hogy becsapva érzem magam. Tudom, hogy
nem ezt kellene válaszolnom; de ez az igazság. Annyira belénk oltotta, hogy gyilkost
keressünk, hogy más eszünkbe sem jutott.

Dr. Fell bólintott. Egy pillanatig csendben pöfékelt tajtékpipáján.
– Először is, nézzük Angus Campbellt. Ravasz, megkeseredett, megfáradt öregember,

aki kicsit már bogaras, és nagyon szereti a családját. Tönkrement, egyetlen fillérje sincs.
Nagy álmai most már sohasem válnak valóra. Ő maga is tudja. Colin öccse, akit nagyon
szeret, adósságokban úszik. Hajdani szeretőjének, Elspatnak, akit még mindig szerei,
egyetlen fillérje sincs, és nem is lesz.

– Könnyen elképzelhető, hogy Angus ridegen józan északi gondolkozásával csak
nyűgnek tartja magát. Aki senkinek sincs a hasznára, csakis holtan. De Angus
makkegészséges, és a biztosító társaság orvosa még legalább Tizenöt évre taksálja. De
miből, az ég szerelmére, miből éljenek addig?

– Természetesen, ha most meghalna...
Dr. Fell kis kézmozdulatot tett.
– Ha viszont most meghal, akkor úgy kell intéznie, hogy halálát semmi esetre se

tartsák öngyilkosságnak. Márpedig ehhez egy kis ügyességre van szükség. Az összeg,
amiről szó van, hatalmas: harmincötezer font, amin minden hájjal megkent, undorítóan
gyanakvó természetű biztosító társaságok osztoznak. Egyszerű baleset nem elegendő.
Nem zuhanhat le egy sziklacsúcsról abban a reményben, hogy majd balesetnek hiszik.
Meglehet, valóban elfogadják balesetnek; de ez túlságosan kockázatos, ő pedig semmit
sem bízhat a véletlenre. Halálát gyilkosságnak kell okoznia, hidegvérű gyilkosságnak,
olyan bizonyítékokkal, hogy a gyanú árnyéka se férhessen hozzá.

Dr. Fell ismét szünetet tartott. Alan kihasználta az alkalmat, és gyorsan közbeszólt:
– Ebben az esetben, uram, a saját ágyúit fordítom ön ellen.
– Igen? Hogyan?
– Ön tegnap este feltette a kérdést, hogy valaki, aki a biztosítási összegért gyilkol,

miért követne el olyan gyilkosságot, ami pontosan úgy fest, mintha gyilkosság lenne?
Nos, ugyanilyen okokból miért akarna Angus úgy öngyilkos lenni, hogy az
öngyilkosságnak is lássék?

– De hiszen ő nem is akart... – felelt Dr. Fell.
– Hogyan?
Dr. Fell előrehajolt, hogy fölényesen vállon veregesse az előtte ülő Alant.
– Éppen ez az. Hogy nem is akart. Maga még nem tudja, mi volt a kutyaszállítóban.

Maga még nem jött rá, hogy mit helyezett el benne Angus.
– És én mondom önnek – Dr. Fell ünnepélyesen felemelte karját –, én mondom önnek,

hogyha nem jön közbe egyetlen apró, előre nem látható mozzanat, egy szerencsétlen
véletlen, ami oly valószínűtlen volt, hogy matematikailag az esélye csak millió volt az
egyhez, soha a legkisebb gyanú sem merült volna fel azt illetőleg, hogy Angust
meggyilkolták. Én mondom önnek, hogy Alec Forbes most börtönben ülne, és a biztosító
társaságok kénytelenek volnának fizetni.



– Azt akarja mondani – suttogtaKathryn –, hogy Angus öngyilkos akart lenni, és
szándékosan Alec Forbest akarta gyilkosság gyanújába keverni?

– Igen. Olyan valószínűtlennek tartja?
Rövidke csend után Dr. Fell folytatta.
– Vizsgáljuk meg bizonyítékainkat ennek az elméletnek a fényében.
– Itt van Alec Forbes. Keserűséggel, rosszindulattal teli ember. Eszményi bűnbak.

Forbes aznap este beállít Angushoz, amit úgy is értelmezhetünk, hogy Angus
„odarendelte”. Felmegy a toronyszobába. Összeszólalkoznak, Angus úgy intézi, hogy az
egész házban hallják. Nos, vajon volt-e ekkor Forbesnél „bőrönd”?

– Az asszonyok, mint tudjuk, nem tudják. Ők nem találkoztak Forbesszel, csak mikor
Angus már kidobta. Ki az egyetlen tanú a bőröndre? Maga Angus. Gondosan felhívja
figyelmüket arra, hogy Forbesnél kellett volna egy bőröndnek is lennie, és ki is mondja,
hogy Forbes biztosan itt hagyta a bőröndöt!

– Követik a gondolatmenetet? Angus azt sugallja nekünk, hogy Forbes elterelte az ő
figyelmét, és a bőröndöt az ágy alá csúsztatta, ahol ő nem vette észre, viszont a benne
tartózkodó micsoda később elvégezhette gyilkos munkáját.

Alan elgondolkodott.
– Különös – mondta –, hogy tegnapelőtt magam is pontosan ezzel a magyarázattal

álltam elő, és Forbest tettem meg gyilkosnak, de senki sem akart hinni nekem.
– Megismétlem – jelentette ki Dr. Fell –, hogy ha nem jön közbe egyetlenegy

teljességgel kiszámíthatatlan véletlen, Forbest nyomban letartóztatták volna
gyilkosságért!

Kathryn homlokára szorította tenyerét.
– Azt akarja mondani – kiáltott fel –, hogy mikor Elspat benézett az ágy alá, mielőtt

Angus becsukta az ajtót, látta, hogy nincs ott semmiféle doboz?
De meglepetésükre Dr. Fell a fejét rázta.
– Nem, nem, nem! Ez egészen más kérdés. De nem is fontos. Angusban valószínűleg

soha fel sem ötlött, hogy Elspat esetleg bekukkant az ágy alá, és ott megpillant valamit,
bármi legyen is az. Nem, nem, nem! Én a doboz tartalmáról beszélek.

Alan behunyta szemét.
– Gondolom, túlzás lenne – mondta fojtott hangon – azt kérnünk öntől, hogy végre

mondja már meg, mi volt abban a dobozban?
Dr. Fell azonban rendületlenül folytatta mondókáját.
– Nagyon rövid időn belül (remélem) találkozni fogunk Alec Forbesszel. Fel fogom tenni

neki ezt a kérdést. Addig pedig arra kérem önöket, gondolkozzanak rajta; gondoljanak az
ismert tényekre, gondoljanak a szakfolyóiratokra Angus szobájában; gondoljanak arra,
mivel foglalkozott az év során, próbálják meg, hátha megtalálják a megoldást maguktól
is.

– Egyelőre térjünk vissza a nagy cselszövevényhez. Alec Forbesnél természetesen nem
volt sem bőrönd, sem bármi egyéb. A doboz (amit Angus már előkészített) valamelyik
másik toronyszobában volt. Angus tíz órakor lerázta az asszonyokat, lelopakodott,
felhozta a dobozt, betette az ágy alá, aztán újra bezárta és bereteszelte ajtaját.
Kijelentem, hogy ez az egyetlen lehetséges magyarázat arra, hogyan került az a doboz a



hermetikusan lezárt szobába.
– Végül Angus megírta a naplót. Beleírta azokat a sokatmondó szavakat, hogy ő

megmondta Forbesnek: többet vissza se jöjjön, és hogy erre Forbes azt válaszolta, arra
már nem is lesz szükség. Meg még más egyéb jelentős dolgot is; mind egy-egy szög
Forbes koporsójához. Ezek után Angus levetkőzött, eloltotta a lámpát; bebújt az ágyba,
és szilárd eltökéltséggel készülődött arra, aminek el kellett következnie.

– Most lássuk, mi történt másnap. Angus a naplót jól látható helyen hagyta, hogy a
rendőrség megtalálja. De Elspat találja meg, és eltulajdonítja.

– Elspat azt hiszi, hogy Alec Forbes ölte meg Angust. Végigolvasva a naplót, rájön –
amint az Angus szándéka volt –, hogy mi ölte meg Angust. Megvan a gyilkos is, Alec
Forbes. És eltökéli magát, hogy felkötteti a bűnöst. Leül és levelet ír a Fényszóró-nak.

– Csak miután már elküldte a levelet, veszi észre tévedését. Mert ha Forbes a gyilkos,
akkor a dobozt még azelőtt kellett az ágy alá dugnia, hogy Angus kirúgta. De ez
képtelenség! Hiszen ő maga nézett be az ágy alá, és nem látta a dobozt! És ami a
legborzasztóbb, ezt már meg is mondta a rendőrségnek!

– Ez az asszony negyven évig élt Angus Campbellel. Kívülről-belülről ismeri. Hamar
megérti, hogy mi a csel. Nem Alec Forbes a gyilkos: Angus maga. Tehát...

– Kell-e még tovább magyaráznom? Gondolják végig viselkedését. Jusson eszükbe,
milyen hirtelen meggondolta magát a doboz dolgában. Gondoljanak arra, mennyire
kereste az ürügyet, hogy dühbe gurulhasson és kidobhassa az újságírót, akit pedig ő
maga hívatott. És mindenekelőtt gondolják meg, milyen helyzetbe került. Ha kirukkol az
igazsággal, az utolsó fillérig mindent elveszít. Ha viszont rávall Alec Forbesre, a poklok
örök tüzére jut a lelke. Gondolják csak meg, gyermekeim, és ne haragudjanak nagyon
Elspatra, ha kijön a sodrából.

– És most...? – kérdezte Alan.
– Elspat nem hajlandó dönteni – válaszolta Dr. Fell. – Visszalopja a naplót a

toronyszobába, és ránk hagyja, hogy döntsünk, tetszésünk szerint.
Az autó egyre magasabbra kapaszkodott, egyre kopárabb tájakra. A tar fennsíkok

barnája élesen elütött a gránit hegygerincektől. Az ég beborult; nyirkos szellő legyezte
arcukat.

– Kijelenthetem tehát – tette hozzá Dr. Fell kis idő múltán –, hogy ez az egyetlen
magyarázat, ami valamennyi ténnyel összhangban van?

– Akkor, ha most már nem keresünk gyilkost...
– De drága uram! – tiltakozott Dr. Fell. – Dehogynem keresünk gyilkost!
Mindketten egyszerre fordultak feléje.
– Van itt más megválaszolandó kérdés is – mondta Dr. Fell. – Ki játszotta a skót ruhás

kísértetet és miért? Ki akarta Colin Campbell halálát és miért? Mert ne feledjék: csak a
szerencsés véletlenen múlott, hogy Colin nem halott már e percben.

Kialudt pipája szárát rágcsálva eltöprengett.
– Fényképekről – tette hozzá – néha furcsa dolgok jutnak az ember eszébe.
Úgy látszik, ekkor vette észre először, hogy kívülálló előtt beszél. A visszapillantó

tükörben elkapta a kis csontos sofőr tekintetét, aki mérföldeken át egyetlen szót sem
szólt. Dr. Fell dünnyögve, morgolódva lesöpörte a köpenyére hullott hamut. Úgy nézett



körül, mint aki zavaros álomból ébred.
– Khm. Hhh. Igen. Szóval. Szóval, mikor érünk Glencoe-ba?
– Ez már Glencoe – mondta a sofőr a szája sarkából.
Erre mindannyian felébredtek.
Ezek a vad hegyek errefelé éppen olyanok, amilyennek mindig képzelte őket, gondolta

Alan. A Coe szorost mindig szűknek és keskenynek gondolta, pedig irdatlan hosszú volt és
irdatlan széles. A mélyén nyílegyenesen haladt végig a fekete országút. Kétoldalt
gránitszürke, tompa lilába játszó hegygerincek vonultak; felszínük tükörsima volt.
Egyetlen barátságos szeglete sem volt az egész tájnak, mintha kiszáradt volna a
természet, mintha már a komor indulatok is mind gyűlöletté kövültek volna. A végtelen
csendből még kopárabbnak, kihaltabbnak tűnt a hegysor. Csak nagy néha bukkant fel
egy-egy apró, fehér, lakatlannak látszó parasztház.

Dr. Fell rámutatott az egyikre.
– Egy parasztházat keresünk – mondta – az út bal oldalán, a hegyoldalban, néhány

fenyő között, közvetlen a coe-i zuhatag után. Nem ismeri véletlenül?
– Innen már nincs messze – mondta a sofőr. – Egy-két perc múlva a zuhatagnál

vagyunk.
A végeláthatatlan egyenes szakasz után az út emelkedni kezdett, és felkapaszkodott

egy hegy palaszín hátára. Ahogy rátértek a jobb felől sziklafallal szegélyezett, keskeny
útja, már hallották a zuhatag mély, visszhangzó dörejét, ami megreszkettette a párás
levegőt.

A sofőr hamarosan lefékezte a kocsit, és szótlanul oldalra mutatott.
Kikászálódtak a széles országúira. Fölöttük egyre jobban elborult az ég. A vízesés

döreje még mindig a fülükben zúgott. Meg-megcsúszva, botladozva ereszkedtek le a
lejtőn. Némi üggyel-bajjal egy patakon is átvergődtek, azután ott állt alattuk a
kifehéredett kövekből rakott zsúpfedeles ház. Kicsi volt, és kívülről is látszott, hogy
egyetlen szobából áll. Ajtaja zárva. Kéményéből nem szállt fel füst. Messze a ház mögött
halványlilán emelkedtek a hegyek.

Minden mozdulatlan volt, csak a ház ajtaját kapirgálta egy korcs kutya. A vízesés távoli
moraja fölött is hallották a halk kaparászás hangját. A magány és kétségbeesés
nyomasztó súllyal nehezedett az ember szívére Glencoe komor kietlenségében.

A kutya égnek emelte fejét, és vonyítani kezdett.
– Jól van, öregfiú!- csitította Dr. Fell.
Úgy látszott, hogy a megnyugtató hang hat az állatra. Újra vadul nekiesett az ajtónak,

aztán Dr. Fellhez szaladt, körülugrándozta, és fel-felágaskodva végigkarmolta a köpenyét.
Alant a kutya szemében ülő rettenet ijesztette meg legjobban.

Dr. Fell bekopogott az ajtón, de választ nem kapott. Megpróbálta lenyomni a kilincset,
de valami tartotta belülről. A házikó homlokzatán nem volt ablak.

– Mr. Forbes! – kiáltotta dörgő hangon. – Mr. Forbes!
Lépteik megcsikordultak az apró szemű kavicson.
Dr. Fell magában dünnyögve, nehézkes léptekkel a ház oldalára került. Alan követte.
Kicsiny ablakra találtak. Belülről sűrű, dróthálószerű rozsdás vasrács volt az ablakba

szögelve. A pántokra szerelt, kormos ablak félig nyitva állt.



Arcukat a rácsnak szorították és megpróbáltak belesni. Dohszag, áporodott whisky-,
paraffinolaj- és szardíniabűz áradt a szobából. Szemük lassan hozzá szokott a
félhomályhoz; kibontakoztak a körvonalak.

A piszkos edénnyel borított asztalt félretolták az egyik falhoz. A mennyezet közepéből
erős vaskampó állt ki, feltehetőleg azért, hogy lámpát akasszanak rá. Alan most már azt
is látta, mi lóg a kampóról és lendül meg, valahányszor a kutya végigkaparja mancsával
az ajtót.

Leejtette a kezét. Elfordult az ablaktól, és a falnak támaszkodott, hogy össze ne essen.
Azután előrement, a ház elé, ahol Kathryn állt.

– Jobb lenne, ha elmenne innen – mondta Alan.
– Mi történt?!
Dr. Fell lassan követte Alant az ajtóhoz.
A doktor egy darabig nehezen, sípolva lélegzett, mielőtt szólni tudott.
– Elég gyatra ez az ajtó – mondta, és botjával feléje bökött. – Be lehetne rúgni. Azt

hiszem, jobb is lenne, ha berúgná.
– Az ajtót belülről kicsi, feszes, új retesz tartotta. Alan három dühös rúgással, amibe

minden erejét és egész elkeseredését beleadta, kiszakította a fából a retesz pántját.
Bár nem nagyon akarózott bemennie a házba, most, hogy a halott arca elfordult tőlük,

már nem volt olyan szörnyű, mint mikor az ablakon át először megpillantották.
Az ételszag, a whisky és a paraffin bűze elviselhetetlen lett.

A halott hosszú, piszkos házikabátban volt. A kötél – eredetileg házikabátja fonott öve
– egyik végére hurkot kötött, a másikat pedig a mennyezetből kiálló kampóra csomózta.
Lábfeje méternyire a földtől himbálózott. Egy üres hordócska – valamikor whisky lehetett
benne – hevert alatta félrerúgva.

A kutya veszett vinnyogással rohant el mellettük, körülugrálta a halott férfit, és
eszeveszett próbálkozásával, hogy felugorjon hozzá, meglökte, és a halott újra
himbálózni kezdett.

Dr. Fell a törött zárat vette szemügyre. Aztán a berácsozott ablakra pillantott. Súlyosan
kongtak szavai a bűzlő szobában.

– Hát igen – mondta. – Még egy öngyilkosság.
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– Ez ugye – dünnyögte Alan –, Alec Forbes?
Dr. Fell botjával a fal mellett álló tábori ágyra mutatott. Nyitott bőrönd hevert az

ágyon, tele szennyes, „A.G.F.” monogramos fehérneművel. Aztán megkerülte a himbálózó
alakot, hogy arcát is megszemlélhesse. Alan nem ment utána.

– És a személyleírás is illik rá. Egyhetes szakáll az arcán. És valószínűleg legalább tíz
évi keserűség a szívében.

Dr. Fell az ajtóhoz ment, hogy becsukja Kathryn előtt, aki ott állt, halottsápadtan, a
beborult ég alatt.

– Kell itt valahol lennie telefonnak. Ha jól emlékszem a térképemre, egy-két
mérföldnyire innen van egy falu. Legyen szíves, Miss Campbell, a fogadóból hívja fel a
dunooni rendőrőrsöt, kérje Donaldson felügyelőt, és mondja meg neki, hogy'Mr. Forbes
felakasztotta magát. Megtenné?

Kathryn bizonytalanul bólintott, aztán megfordult, és elindult visszafelé.
A kunyhó háromszor három méteres lehetett, falai vastagok, padlója kő, és

kezdetleges tűzhely is volt benne. Nem parasztház volt. Forbes láthatólag afféle
búvóhelynek használta. A bútorzat tábori ágyból, asztalból, két konyhaszékből, egy
mosdóállványból, és egy penészes könyvekkel megrakott könyvespolcból állt.

A kutya abbahagyta a veszett szűkölést, és lehevert a csendes alak mellé, olyan közel,
hogy rajongó szemét a megváltozott arcra emelhesse; olykor-olykor megrázkódott.

– Öngyilkosság volt ez, vagy valami más? – szólalt meg nagy sokára Alan.
Dr. Fell előresétált, és megérintette Forbes karját. A kutya megmerevedett. Fenyegető

morgás indult el torkából, és végigremegett egész testén.
– Csöndesen, kutyus! – mondta Dr. Fell. – Csöndesen!
Visszalépett. Elővette óráját, és megnézte. Magában dörmögve, dünnyögve

nehézkesen odament az asztalhoz. Egy viharlámpa állt a szélén. Ujjhegyével vigyázva
felemelte a lámpát és megrázta. Egy konzervdobozban olaj állt mellette.

– Üres – mondta. – Kiégett, de szemmel láthatólag használták. – A holttestre mutatott.
– Még nem merevedett meg teljesen. A halál nyilvánvalóan valamikor kora hajnalban állt
be; talán kettőkor vagy háromkor. Az öngyilkosok órája. És ide nézzen.

A halott nyakára kötött zsinórra mutatott.
– Ez is különös dolog – folytatta homlokát ráncolva. – Az igazi öngyilkosok kivétel

nélkül a leggondosabban ügyelnek rá, nehogy a legkisebb kényelmetlenséget is okozzák
maguknak. Például, ha felakasztják magukat, véletlenül sem használnak drótkötelet vagy
láncot; semmi olyat, ami esetleg megvághatja vagy feldörzsölheti a nyakukat. Ha kötelet
használnak, sokan kibélelik, nehogy dörzsöljön. Ide nézzen! Alec Forbes puha kötelet
használt, és még zsebkendőkkel is kibélelte. Az öngyilkosság legbiztosabb jele, vagy...

– Vagy micsoda?
– Vagy a zseniális gyilkos kézjegye – mondta Dr. Fell.
Lehajolt, hogy szemügyre vegye az üres whiskys hordót. Aztán az ablakhoz lépett.

Átdugta egyik ujját a rácson, megrázta, és megállapította, hogy belülről erősen oda van
szegezve. Bosszúsan legyintett, visszament a reteszhez, és újra alaposan megnézte, de



nem nyúlt hozzá.
Aztán körülnézett a szobában, majd dobbantott a padlón: tompa, kongó hangot

hallottak.
– A fene egye meg! – mondta Dr. Fell. – Ez tényleg öngyilkosság. Nem lehet más.

A hordó magassága éppen megfelelő, hogy lelépjen róla, és pontosan a megfelelő
távolságra áll. Senki sem mehetett se ki, se be a beszögezett ablakon, sem pedig a jól
bereteszelt ajtón.

Gondterhelten nézett Alanra.
–Tudja, én ismerek egy-két trükköt, hogyan lehet mesterkedni ajtókkal, ablakokkal. De

hogy hogyan lehet megbűvölni egy reteszt, ha nincs kulcslyuk és az ajtó olyan szorosan
záródik, hogy az alja a padlót súrolja, mint ez itt, azt én sem tudom megmondani.

Dr. Fell kedvetlenül tapasztalta, hogy a kürtő túlságosan is szűk, és a korom annyira
eltömte, hogy senki sem férne át rajta. Azután a könyvespolc felé fordult.

A legfelső könyvsor tetején egy táskaírógép állt, nyitva, benne egy papírlap. Néhány
szó állt rajta:

„Akárki kopónak, aki megtalálja:
Én öltem meg Angus és Colin Campbellt ugyanazzal,
amivel ők rászedtek engem. Most mihez kezdenek?”
– Még búcsúlevél is van! – mondta Dr. Fell indulatosan. – Az utolsó simítás. A mester

kézjegye. Ismétlem, uram: ez csakis öngyilkosság lehet. És mégis, ha ez öngyilkosság, én
bevonulok a bolondokházába!

A szoba bűzétől, elfeketült arcú lakójától, a kutya nyüszítésétől Alannak már-már
felfordult a gyomra. Úgy érezte, nem bírja tovább a helyiség levegőjét. De erőt vett
magán.

– Nem értem, miért mondja ezt – jelentette ki. – Miért nem ismeri el, doktor, hogy ön
is tévedhet?

– Mégpedig miben?
– Abban, hogy Angus öngyilkos lett. Valóban Forbes ölte meg Angust, és ő próbálta

megölni Colint is. Minden erre mutat. Senki sem jöhetett se ki, se be ebbe a szobába,
amint azt ön is elismeri; és itt van Forbes vallomása, ami végképp eldönti a kérdést.
Addig rágódott itt magában, amíg bele nem kergült, és esküszöm, ezen a vidéken én is
így járnék, hacsak nem menekülnék a vallásba. Elintézte mindkét testvért, legalábbis azt
hitte. Mikor bevégezte munkáját, fölakasztotta magát. Itt a bizonyíték. Mit akar még?

– Az igazságot – mondta Dr. Fell konokan. – Ódivatú vagyok. Az igazságot akarom.
Alan eltűnődött.
– Mintha úgy emlékeznék – mondta –, ön azzal a kifejezett céllal jött Északra, hogy

segítsen Colinnak. Vajon segíteni fog Colinnak, vagy Elspat néninek, ha a detektív, akit ők
hozattak, hogy bebizonyítsa, Angust meggyilkolták, világgá kiabálja, hogy Angus igenis
öngyilkos lett, még azután is, hogy kezünkben Alec Forbes vallomása?

Dr. Fell Alanra pillantott.
– Drága uram – szólalt meg sértődötten –, csak nem képzeli, hogy elképzeléseimet a

rendőrség tudomására kívánom hozni?
– Nem erről van szó?



Dr. Fell körülnézett, nem hallgatja-e ki valaki.
– Az én múltam – mondta bizalmas hangon – nagyon sötét. Khm. Több ízben

összekavartam a bizonyítékokat, hogy a gyilkos megmenekülhessen. Néhány évvel
ezelőtt önmagamat is felülmúltam, amikor felgyújtottam egy házat. Most az a célom
(magunk között szólva), hogy félrevezessem a biztosító társaságokat, hogy Colin
Campbell élete végéig tobzódhasson a jó szivarban és a tüzes vízben...

– Micsoda?
Dr. Fell aggodalmasan nézett Alanra.
– Ezen ön megütközik? Ugyan, ugyan! Pedig én mindezt el fogom követni. De az

ördögbe is! A saját épülésemre szeretem tudni az igazságot.
Visszafordult a könyvespolchoz. Megnézegette az írógépet, de még most sem ért

hozzá. Az írógép alatt egy halaskosár és néhány lazac-csali hevert a könyvek tetején.
A harmadik sor könyv tetején meg egy kerékpárcsavarkulcs, egy kerékpárlámpa és egy
csavarhúzó.

Dr. Fell végighordozta szakértő tekintetét a könyveken. Fizikai és kémiai szakkönyvek,
egy nyomtatvány a Diesel-motorokról, építkezési tanácsadó, és asztronómiai könyvek
sorakoztak a polcon. Katalógusokat és szaklapokat is látott. Ezenkívül volt ott egy szótár,
egy hatkötetes lexikon és (meglepő módon) két-három ifjúsági könyv. Ez utóbbiakat Dr.
Fell némi érdeklődéssel nézegette.

– Nocsak! – mondta. – Ki hinné, hogy Alec Forbes-ben romantikus lélek lakozott? –
Megdörzsölte az orrát. – Pedig...

– Mondja, doktor – kérdezte elszántan Alan. – Mitől olyan biztos abban, hogy ez nem
öngyilkosság?

– Nem illik bele a teóriámba. Az a csökönyös öszvér fejem, ha úgy tetszik.
– És az ön teóriája változatlanul az, hogy Angus öngyilkos lett?
– Igen.
– Forbest viszont meggyilkolták?
– Pontosan.
Dr. Fell visszasétált a szoba közepére. A rendetlen tábori ágyat, és rajta a bőröndöt

nézegette. Az ágy alatt felfedezett egy pár gumicsizmát.
– Fiam, én nem bízom ebben a búcsúlevélben. Egy fikarcnyit sem bízom benne. És az

okom megvan rá, hogy ne higgyek neki. Menjünk ki innen. Szívjunk egy kis friss levegőt.
Alan boldogan követte. A kutya felemelte fejét, kába, elvadult pillantással kísérte őket,

aztán újra mancsára hajtotta fejét, egyet mordult, és végtelen türelemmel elhelyezkedett
a halott alatt.

A távolból odahallatszott a vízesés moraja. Alan beszívta a hűvös, nyirkos levegőt, és
érezte, hogy remegés fut végig testén. Dr. Fell botjára támaszkodott.

– Bárki írta is ezt a búcsúlevelet – mondta akár Alec Forbes, akár másvalaki, tudta,
hogyan halt meg Angus Campbell. Ez az első dolog, ami gyanús. Mondja! Rájött már,
hogyan halt meg Angus?

– Nem.
– Még azután sem, hogy elolvasta ezt az állítólagos búcsúlevelet? De uram!

Gondolkodjék!



– Lehet, hogy nehéz fejű vagyok, de ne haragudjon, én még mindig nem tudom, mi
riasztja fel az embereket az ágyukból az éjszaka kellős közepén, és miért ugranak ki
hanyatt-homlok az ablakon, hatvan lábnyi mélységbe.

– Kezdjük azzal a ténnyel – mondta Dr. Fell –, hogy Angus naplója felsorolja, mi
mindennel foglalkozott az év során. Nos, mi az ördöggel foglalkozott Angus a legtöbbet
az idén?

– Mindenféle vad tervekbe bonyolódott, hogy pénzhez jusson.
– Igaz. De olyan terv, amihez Alec Forbesnek is köze volt, csak egy született, ha jól

tudom. Mi volt ez a terv?
– Valamiféle skótkockás fagylaltot akartak gyártani. Legalábbis Colin így mondta.
– És a fagylaltgyártáshoz milyen fagyasztóanyagot használtak nagy mennyiségben?

Colin ezt is elmondta.
– Azt mondta, műjeget használtak, és hozzátette, hogy „az a méregdrága, vegyi úton

előállított...”
Alan hirtelen elhallgatott.
Félig elfeledett emlékek merültek fel agyában. Egyszerre egy laboratórium képe jelent

meg előtte iskolás korából, és eszébe jutottak a dobogóról elhangzó szavak.
– És tudja ön – kérdezte Dr. Fell –, hogy tulajdonképpen micsoda ez a műjég, vagy

más néven szárazjég?
– Fehéres anyag, olyasmi, mint a valódi jég, csak éppen opálos. A szárazjég...
–... nem más, mint folyékony gáz. És tudja ön, hogy mi a neve annak a gáznak, amit

ilyen szilárd „hó”-tömbökbe fagyasztanak, és ettől vágható, kezelhető, könnyen
szállítható lesz? Tehát mi ennek a gáznak a neve?

– Széndioxid – mondta Alan.
Bár még most is úgy állt, mint akit megbabonáztak, hirtelen úgy érezte, mintha nagy

csattanással felszaladt volna egy redőny – és látott.
– Tegyük fel – magyarázta Dr. Fell –, hogy ön kivesz egy ilyen tömböt légmentes

tartályából. Egy nagy tömböt, mondjuk akkorát, ami belefér egy nagyobb bőröndbe, de
még jobb, ha olyan dobozba teszi, aminek az egyik oldala nyitott, és a levegő könyebben
hozzáfér. Nos, mi történik?

– Lassan elolvad.
– És miközben olvad, aszóba természetesen megtelik... nos, mivel?
Alan azon kapta magát hogy szinte kiabál.
– Széndioxidgázzal! Egyike a leghalálosabb és leggyorsabban ható gázoknak.
– Tegyük fel, hogy ön a műjégtömböt dobozában az ágy alá helyezi egy olyan

szobában, amelynek éjszakára mindig csukva tartják az ablakát. Mi történik?
Engedelmével, felhagyok a szókratészi módszerrel, és megmondom magam. Ön ezzel
előkészítette minden idők legbiztosabb gyilkosságát. Csak két eset lehetséges. Vagy az
történik, hogy az alvó vagy elálmosodott áldozat belélegzi a felszabaduló koncentrált
gázt, és ágyában hal meg, vagy pedig észreveszi az enyhe fanyar illatot, miközben
tüdejébe hatol. Nem kell, hogy sokáig szívja. Ha egyszer a gáz a szervezetébe kerül,
akkor már a legerősebb ember is tántorogni kezd tőle, és úgy dülöngél, mint a részegek.
Levegőt akar, levegőt mindenáron. Elkábul, kiszáll ágyából, és megpróbál az ablakhoz



vánszorogni. Lehet, hogy el sem éri az ablakot. De ha eléri, addigra már olyan gyengén
áll a lábán, hogy összecsuklik. És ha az ablak alacsony, és csak a térdéig ér, ha két kifelé
nyíló szárnya van, aminek ha nekiesik...

Dr. Fell elhallgatott.
Alan szinte látta a béna, esetlen, hálóinges testet, amint előrebukik, aztán kizuhan.
– A műjég természetesen tökéletesen elolvad, és nem hagy semmiféle nyomot a

dobozban. És minthogy most már nyitva az ablak, a gáz kiszellőzik.
– Most már remélem, érti, miért volt olyan biztonságos Angus öngyilkossági terve. Ki

más, mint Alec Forbes használt volna műjeget, hogy megölje őt, aki társa volt a
vállalkozásban?

– Ha jól okoskodom, Angusnak esze ágában sem volt kiugrani az ablakon. Nem, nem,
nem! Úgy tervezte, hogy majd széndioxid gáztól megmérgezve, holtan találják az
ágyában. Számított rá, hogy majd felboncolják. És a gáz „ujjlenyomatát” világosan
kimutatják vérében. Arra is számított, hogy a naplót is elolvassák és megfelelően
értelmezik majd. Kiviláglanak az Alec Forbes bűnösségét bizonyító körülmények;
pontosan úgy, ahogy az imént elmagyaráztam önnek. És hogy a biztosítási pénzt is
bezsebelték volna, az olyan biztos, mint hogy holnap felkel a nap.

Alan a patakot bámulta és bólintott.
– De az utolsó pillanatban...?
– De az utolsó pillanatban, mint sok más öngyilkos, Angus is visszariadt. Levegőhöz

akart jutni. Fuldokolt. És vakrémületében az ablakhoz tántorgott.
– És ez az, fiam, amiről beszéltem. Millió az egy ellenében biztos volt, hogy a) megöli a

gáz, vagy b) azonnal belehal az esésbe. De nem így történt. Halálos sérüléseket
szenvedett; de nem halt meg azonnal. Emlékszik?

Alan újra bólintott.
– Mielőtt meghalt, tüdejéből és véréből kitisztult a gáz. Nyoma sem volt a boncolásnál.

Ha azonnal, vagy gyorsan meghalt volna, a nyomok megmaradnak. De így nem maradt
más, mint a puszta tény, hogy egy idős úriember felugrott az ágyából, kivetette magát az
ablakon, és...

– Várjon csak! – szólt közbe hirtelen Alan. – Az este, mikor felmentem, a
toronyszobába, hogy felzavarjam Colint, lehajoltam és megpróbáltam belesni az ajtó
alatt. Emlékszem, mikor felegyenesedtem, szédültem. A lépcsőn lefelé menet a szó
szoros értelmében tántorogtam. Lehet, hogy én is beszívtam egy szippantást a gázból.

– Persze. A szoba tele volt vele. Maga csak egy kicsit lélegzett be belőle,
szerencséjére.

– És ezzel elérkeztünk a végső ponthoz. Angus gondosan beleírta a naplójába, hogy
„furcsa dohos szag van ma a szobában”. Nos, ez marhaság. Ha már valóban megérezte
volna a gáz szagát, nem lett volna képes befejezni a naplóírást, és aztán lefeküdni. Nem;
ez csak egy újabb művészi simítás, hogy Alec Forbes annál biztosabban kötelet kapjon.
Tehát látja már milyen következtetést kell levonnunk ebből?

– Nem.
– Az eddigi események egyetlen lehetséges magyarázata az, hogy Angus öngyilkos

lett. De ha Angus öngyilkos lett, akkor nem ölhette meg Alec Forbes. És ha Alec Forbes



nem ölte meg Angust, akkor Alecnek nem is volt semmi oka arra, hogy azt mondja,
megölte. És ezért a búcsúlevél hamisítvány.

– Egészen mostanáig egy olyan öngyilkossággal volt dolgunk, amiről mindenki azt
hitte, gyilkosság volt. Most gyilkossággal állunk szemben, de mindenki öngyilkosságnak
fogja nézni. Körbe-körbe járunk, a végén meg szépen eljutunk az őrültekházába. Nincs
véletlenül valami ötlete?
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Alan a fejét rázta.
– Nincs semmi ötletem. Gondolom, az a „valami”, ami Colin esetében Dr. Grantot

annyira aggasztotta, széndioxidmérgezés volt, ugye?
Dr. Fell igenlően dünnyögött. Előkotorta tajtékpipáját, megtömte, és újra rágyújtott.
– Márpedig – folytatta, és közben akkorákat pöfékelt, mint egy tűzhányó – ezzel fejest

ugrottunk a rejtélyek kellős közepébe. Ezt nem foghatjuk Angusra. Az a doboz nem
magától telt meg újra műjéggel.

– Valaki, aki tudta, hogy Colin odafönn fog aludni, újra megtöltötte a dobozt, amit
előzékenyen otthagytak az ágy alatt. Valaki, aki tudott Colin minden percéről, könnyen
fellopózhatott őelőtte. Colin részeg volt, és nem bajlódott azzal, hogy megnézze a
dobozt. Csak az mm tette meg az életét, hogy nyitott ablaknál aludt, és idejekorán
felriadt. Kérdés: ki tette ezt, és miért?

– Utolsó kérdés: ki ölte meg Alec Forbest, hogyan és miért?
Alan továbbra is csak kétkedve ingatta a fejét.
– Még mindig nem hiszi el, fiam, hogy Alec Forbes gyilkosság áldozata lett?
– Őszintén szólva, nem. Nem látom be, hogy miért ne ölhette volna meg Forbes

mindkét fivért, vagy legalábbis miért ne hihette volna, hogy megölte őket, és miért ne
lehetett volna utána öngyilkos.

– Logika? Vagy vágyálom?
Alan őszintén válaszolt. – Talán egy kicsit mind a kettő. Eltekintve a pénztől,

szeretném hinni, hogy Angus nem volt olyan vén gazember, hogy egy ártatlan embert
akarjon akasztófára juttatni.

– Angus nem volt sem gazember, sem pedig gáncstalan lovag – válaszolt Dr. Fell. –
Reálisan gondolkozott, és nem látott más módot arra, hogy gondoskodjék szeretteiről. Én
nem védelmezem őt. De merné-e azt mondani, hogy nem érti meg?

– Nem erről van szó. Azt sem értem, hogy miért vette le az elsötétítőt az ablakról, ha
egyszer bizonyos akart lenni a dolgában, hogy megöli magát a...

Dr. Fell egyszerre olyan figyelemreméltóan ostoba arcot vágott, hogy Alan elhallgatott
a mondat közepén. Dr. Fell kidülledt szemekkel meredt maga elé. A pipa csaknem kiesett
a szájából.

– Úristen! Lenyelem a kalapom! – suttogta. – Az elsötétítő!
– Mi baj?
– A gyilkos első hibája – mondta Dr. Fell. – Jöjjön velem.
Gyorsan sarkon fordult és visszabotladozott a kunyhóhoz. Alan csak nehezen tudta

követni. Dr. Fell hozzálátott, hogy gyorsan átkutassa a szobát. Az ágy mellett, a padlón,
diadalmas kiáltással fedezett fel egy darabka, könnyű fakeretre szegeit kátránypapírt.
Az ablakhoz tartotta: pontosan illett rá.

– Mi ketten tanúsíthatjuk – folytatta szokatlan élénkséggel –, hogy mikor ideérkeztünk,
nem volt elsötétítő az ablakon. Igaz?

– Igen.
Viszont a lámpa – mutatott rá – láthatóan sokáig égett, jócskán bele az éjszakába.



Még most is erősen érezhető az égett olaj szaga.
– Igen.
Dr. Fell belemeredt a semmibe.
– Ennek a környéknek minden centiméterét egész éjszaka járják a Honi Gárda járőrei.

Egy viharlámpa erős fényt áraszt. Mikor megérkeztünk, nemhogy elsötétítő, de még
függöny sem takarta az ablakot. Hogyan lehetséges, hogy senkinek sem tűnt fel a
világosság?

– Talán egyszerűen csak nem vették észre.
– No de drága barátom! Ezekben a hegyekben a legkisebb fény is mérföldekről ide

vonzaná a Honi Gárdát. Nem, nem, nem! Ez elképzelhetetlen.
– Talán Forbes – mielőtt felakasztotta magát – elfújta a lámpát, és levette az

elsötétítőt. De az ablak nyitva van, mint látjuk. És nem értem, hogy erre mi oka lett
volna?

Dr. Fell újra hevesen rázta a fejét.
– Újra csak az öngyilkosok szokásaira hivatkozom. Ha van valamilyen mód arra, hogy

világítson, egyetlen öngyilkos sem követi el tettét sötétben. Nem szándékszom elemezni
a dolog pszichológiai gyökerét, csak megállapítom a tényt. Mellesleg Forbes sötétben
nem tudta volna megtenni a szükséges előkészületeket. Nem, nem, nem! Ez képtelenség!

Dr. Fell homlokára szorította kezét. Egy darabig nem szólt, csak szuszogott csendben.
– Szerintem – szólalt meg nagy sokára – miután Forbest meggyilkolták és fölkötötték,

a gyilkos maga olthatta el a lámpát. A maradék olajat kiöntötte, hogy azt a látszatot
keltse, mintha magától égett volna ki. Aztán levette az elsötétítőt.

– De vajon mi az ördögnek bajlódott az elsötétítővel? Miért nem hagyta ott, ahol volt?
Elmehetett volna, és hagyhatta volna a lámpát kiégni magától.

– Nyilvánvalóan azért, mert a meneküléshez szüksége volt az ablakra.
Ez volt az utolsó csepp.
– Nézzen ide – mondta Alan erőltetett nyugalommal. Odalépett az ablakhoz. – Nézze

meg ezt a nyomorult ablakot! Belülről rászegezett acélháló borítja! Meg tudná mondani,
hogy tudott a gyilkos átbújni ezen?

– Hát...nem. Egyelőre nem. És mégis így történt.
Egymásra néztek.
Távolabbról beszédfoszlányokat hallottak; egy férfihang „halló”-zott. Az ajtóhoz

siettek.
Charles Swan és Alistair Duncan közeledett feléjük.
– Szép kis alakok maguk – szólt Swan szemrehányóan Alanhoz. – Megígérik, hogy

mindent elmondanak, aztán elszöknek előlem. Jól néztem volna ki, ha nincs velem a
kocsim.

Duncan leintette. Az ügyvéd szája körül zord, de elégedett ráncok ültek. Könnyedén
meghajolt Dr. Fell felé.

– Uraim – szólt, és úgy állt meg előttük, mint egy iskolamester az imént tudtuk meg
Dr. Granttól, hogy Colin Campbell széndioxidgáz mérgezésben szenved.

– Úgy van – bólogatott Dr. Fell.
– A gázt feltehetőleg az Angus Campbell laboratóriumából származó szárazjég



formájában juttatták el hozzá.
Dr. Fell újra bólintott.
– Lehetnek-e ezek után is kételyeink – folytatta Duncan, kezét dörzsölgetve hogyan

halt meg Angus Campbell? És hogy ki juttatta be hozzá a gázt?
– Nem lehetnek. És ha egy pillantást vet a házba – mondta Dr. Fell és fejével az ajtó

felé intett –, meglátja a végső bizonyítékot, ami le is zárja az ügyet.
Duncan gyorsan az ajtóhoz lépett, aztán éppoly gyorsan hátrált. Swan határozottabb

volt, vagy talán edzettebb. Felkiáltott, aztán bement.
Hosszú csend következett. Az ügyvéd levette keménykalapját, és egy zsebkendővel

megtörölte homlokát. Aztán újra föltette a kalapot, kihúzta magát, nagyot lélegzett, és
bement Swan után a házba.

Acsarkodó csaholássá fokozódó dühös morgástól kísérve tűntek föl újra, méltóságukon
aluli sietséggel. A véreres szemű kutya az ajtóból figyelte őket.

– Minek nyúlt hozzá a halotthoz? – mondta Swan. – Persze hogy felbosszantotta a
kutyát. Hol egy telefon?! Te jó ég, micsoda sztori!

Duncan összeszedte megtépázott méltóságát.
– Tehát Alec Forbes tette – jelentette ki.
Dr. Fell félrehajtotta fejét.
– Drága uram – folytatta az ügyvéd, Dr. Fellhez lépve, hogy lelkesen kezet szorítson

vele – én... mi... nem lehetünk eléggé hálásak önnek! Ugyebár ön már azokból a
szakfolyóiratokból és egyéb papírokból, amiket Angus szobájából kölcsönzött, kitalálta,
hogy mivel ölték meg?

– Igen.
– Nem is tudom – mondta Duncan –, miért nem volt már az első pillanattól nyilvánvaló

mindnyájunk számára. Igaz persze, hogy mire Angust megtalálták a gáz már elillant. Nem
csoda, hogy csukva voltak a kutyaszállító zárai! Szinte nevetnem kell, ha eszembe jut,
hogy kígyót, pókot, meg a jóég tudja, mi mindenfélét képzeltünk bele. Ha az ember
egyszer rájön a trükkre, oly nevetségesen egyszerű az egész.

– Szerintem is – mondta Dr. Fell. – Mennydörgés istennyila, de még mennyire hogy
egyszerű!

– Ööö... látták a búcsúlevelet?
– Igen.
Duncan elégedetten bólintott.
– A biztosító társaságok most kénytelenek lesznek visszaszívni, amit mondtak. Most

már nem is kérdéses, hogy ki kell fizetniük a teljes összeget!
Duncan mégis tétovázott.
– Azért van valami, amit nem egészen értek. Ha Forbes még akkor helyezte el az ágy

alatt a kutyaszállítót, mielőtt kidobták, amint azt ez az úr – Alanra nézett – oly bölcsen
feltételezi, hogyan lehet az, hogy Elspat és Kirstie nem vették észre, mikor az ágy alá
néztek?

– Már elfelejtette? – kérdezte Dr. Fell. – Hiszen azóta már megmondta, hogy látta.
Miss Elspat Campbell mindent szó szerint vesz, amit hall. Ön azt kérdezte tőle, látott-e
bőröndöt az ágy alatt, és ő azt felelte, nem. Ennyi az egész.



Duncan gyanakodva nézett Dr. Fellre.
– Gondolja, hogy a biztosító társaságok elfogadják majd ezt a helyesbítést?
– A rendőrség elfogadja. Tehát a biztosító társaságok is kénytelenek lesznek, akár

tetszik nekik, akár nem.
– Sima ügy?
– Sima.
– Nekem is úgy tűnik. – Duncan egyre jobban felderült. – Most aztán minél hamarabb

járjunk a végére ennek a szomorú ügynek. Értesítették már a rendőrséget... erről?
– Miss Kathryn Campbell elment telefonálni. Bármelyik percben visszaérhet. Amint

látja, kénytelenek voltunk betörni az ajtót, de nem nyúltunk semmihez. Végtére is nem
szeretnénk, ha bűntársnak tartanának.

Duncan nevetett.
– Ez a veszély nem fenyegeti önöket. A skót jog ugyanis nem ismeri a bűntény

elkövetése utáni bűnpártolás fogalmát.
– Valóban? – kérdezte Dr. Fell szórakozottan. Kivette szájából a pipát, és hirtelen így

szólt: – Mr. Duncan, ismerte ön valaha Robert Campbellt?
– Robertet? – ismételte csodálkozva Duncan. A harmadik testvért?
– Igen.
Az ügyvéd kedvetlenül elfintorodott.
– No de uram, minek felhánytorgatni ilyen régi botrányokat...
– Ismerte? – makacskodott Dr. Fell.
– Ismertem.
– Mit tudna mondani róla? Eddig csak annyit sikerült megtudnom, hogy bajba került, és

itt kellett hagynia az országot. Mit követett el? Hová ment? Milyen volt?
Duncan kelletlenül elgondolkodott.
– Én még mint fiatalembert ismertem. Robert, ha szabad ezt mondanom, messze a

legtehetségesebb és legokosabb volt az egész családban. De rossz vér is volt benne.
Szerencsére sem Angusnak, sem Colinnak nem jutott belőle. Ott a bankban került bajba,
ahol dolgozott. Ezenkívül volt egy párbajhistóriája is, valami bárhölgy miatt. Hogy most
hol van, azt nem tudnám megmondani. Külföldre ment, a gyarmatokra, vagy Amerikába,
nem tudom, hová. Potyautasként szökött fel egy hajóra Glasgow-ban. De csak nem
gondolja, hogy mindez ma még érdekel valakit?...

– Ó, nem. Dehogy.
Ekkor megpillantották Kathryn Campbellt: a töltés oldalában botladozott lefelé, átkelt

a patakon, és közeledett feléjük.
– Beszéltem a rendőrséggel – jelentette elfúló hangon. – Körülbelül két mérföldnyire

van egy fogadó, Glencoe faluban. Donaldson felügyelő azt mondja, ő mindig is tudta,
hogy Alec Forbes rossz véget fog érni. Azt is mondta, hogyha nem akarjuk, nem muszáj
itt megvárnunk őt.

A ház felé pillantott, és szorongva hátrább lépett.
– Nem mehetnénk le a fogadóba, hogy együnk valamit? Különben is, a fogadósné jól

ismerte Mr. Forbest.
Dr. Fell érdeklődve fordult Kathryn felé.



– Igazán?
– Igen. Azt mondja, híres, nagy biciklista volt. Azt mondja, bármennyit ivott, hihetetlen

távolságokat tudott megtenni hihetetlen sebességgel.
Duncan felkiáltott. Jelentőségteljesen intett a többieknek, a ház oldalára került, s

amazok önkéntelenül is követték. A ház mögött fészer állt, oldalának támasztva egy
csomagtartóval felszerelt versenykerékpár. Duncan rámutatott.

– Íme, uraim, az utolsó láncszem. Itt a magyarázat, hogyan jutott Forbes Inverarayba,
és vissza, amikor csak akart. Miss Campbell, mást nem mondott az informátora?

– Sokat nem. Elmondta, hogy Forbes azért járt fel ide, hogy igyon, horgásszon,
örökmozgó szerkezetek tervén dolgozzon, és más effélével foglalatoskodjék. Azt is
mondta, hogy utoljára tegnap látta, a fogadó ivójában. Záráskor a szó szoros értelmében
ki kellett dobniuk. Azt mondja, gonosz ember volt, mindent és mindenkit gyűlölt, kivéve
az állatokat.

Dr. Fell lassan a kerékpárhoz sétált, és kezét a kormányra tette. Arcán újra megjelent
az a meghökkent kifejezés, az a szórakozott, üres tekintet, amit Alan egyszer már látott.
Dr. Fell jó darabig csak nézett maga elé, szótlanul.

– Uramisten! – mennydörögte hirtelen, és sarkon fordult. – Micsoda kötözni való
bolond vagyok! Én szamár! Én hatökör!

– Anélkül, hogy osztanám az ön véleményét – szólalt meg Duncan szabadna
megkérdeznem, miért állítja ezt?

Dr. Fell Kathrynhez fordult.
– Önnek teljes mértékben igaza van – mondta komolyan, rövid gondolkozás után. – Le

kell jutnunk abba a fogadóba. Nemcsak azért, hogy táplálékot vegyünk magunkhoz;
noha, hogy őszinte legyek, farkaséhes vagyok. Hanem azért is, mert telefonálnom kell.
Telefonálnom, méghozzá sürgősen. Persze, az esély millió az egyhez; de ez az esély
egyszer már bevált, és talán újra beválik.

– Miféle esélyről beszél? – kérdezte Duncan ingerülten – Kinek akar telefonálni?
– A Honi Gárda helyi parancsnokának – felelte Dr. Fell, és már csörtetett is árkon-

bokron át.



17
 

– Alan – kérdezte Kathryn –, Alec Forbes csakugyan öngyilkos lett?
Késő este volt, és esett az eső. Shira nappalijában üldögéltek, széküket a vidáman

lobogó fahasábok közelébe húzva.
Alan egy aranyozott szélű, párnázott fedelű családi fényképalbumot lapozgatott.

Kathryn a szék karfájára könyökölt, s állát tenyerébe hajtva bámulta a tüzet. Alan
azonban eleresztette füle mellett a kérdést.

– Miért van az – elmélkedett – hogy a régi felvételek mindig olyan mulatságosak? Ha
csak kézbe vesz az ember egy családi albumot, a hasát fogja nevettében. A ruhák az oka,
az arckifejezés, vagy micsoda? Mi is ennyire komikusak voltunk?

Továbblapozott.
– A nők kivétel nélkül jobban festenek, mint a férfiak. Itt van Colin, mint fiatalember:

olyan a képen, mintha legalább egy litert felhajtott volna a Campbellek Végzetéből,
mielőtt a fényképészre bandzsított. Elspat néni viszont igazán nagyon szemre való volt
ifjabb éveiben; kicsit hasonlít Mrs. Siddonsra. Ezen a képen férfiruhában van, méghozzá
népviseletben; sapka, toll, kockás takaró, meg minden.

– Alan!
– Angus viszont mindig olyan nagyon előkelőnek és fennköltnek akart látszani, hogy...
– Drága Alan!
– Mit mondott? – riadt fel Alan.
– Egyszerűen csak így szokás mondani – mondta Kathryn, és magasra emelte az orrát.

– Vagy legalábbis... na mindegy. Kellett valamit mondanom, amire idefigyel. Ugye Alec
Forbes nem lett öngyilkos?

– Miből gondolja?
– Látom magán – felelte Kathryn. – Meg aztán – folytatta, miután óvatosan

körülnézett, nem hallgatja-e ki valaki, és lehalkította hangját –, miért is tette volna?
Nyilvánvaló, hogy Colint semmiképpen sem próbálhatta ő megölni.

Alan kedvetlenül becsukta az albumot.
Gondolatban végigvonult előtte az egész nap; az ebéd a glencoe-i fogadóban; Alistair

Duncan unalmas eszmefuttatása Alec Forbes gonosz életéről és bűnbánó haláláról; Dr.
Fell konok hallgatása; Kathryn töprengése és Swan áradozása, mert ő persze elküldte a
lapnak a sztorit, ami szerinte bombajó.

– És miért nem próbálhatta Forbes megölni Colint? – kérdezte Alan.
– Mert nem tudhatta, hogy Colin a toronyszobában alszik.
(A csudába! Ezt eltalálta.)
– Nem emlékszik, mit mondott a fogadósné? – makacskodott Kathryn. – Forbes tegnap

zárásig a fogadó ivójában volt. És Colin csak tegnap délután tette le a nagyesküt,
mégpedig itt, hogy fenn alszik a toronyban. Hogy az ördögbe tudhatott volna erről
Forbes?

Alan bizonytalanul vállat vont.
– Nem fogom világgá kiabálni! Alan, én is nagyon jól tudom, hogy Dr. Fellnek mi a

véleménye. Odafelé menet a kocsiban megmondta, hogy szerinte Angus öngyilkos lett.



Ami tényleg borzalmas, de én elhiszem. Most, hogy már tudok a műjégről, még inkább
elhiszem.

Megborzongott.
– Most már legalább tudjuk, hogy nincs benne semmi... természetfeletti. Amikor még

kígyókon, pókokon, kísérteteken, meg a jóég tudja, mi mindenen törtük a fejünket, én
megmondom őszintén, majd belebolondultam a félelembe. Pedig csak egy darab
szárazjég volt az egész!

– A legtöbb ijedtség ilyen.
– Igen? És akkor ki játszott kísértetesdit? És ki ölte meg Forbest?
Alan elgondolkozott. – Ha Forbest megölték, az indíték világos: bebizonyítani, hogy

Angus halála mégiscsak gyilkosság volt, akárcsak a Colin elleni kísérlet, s ezzel mindkét
bűntényt Forbes nyakába varrni.

– És megszerezni a biztosítási pénzt?
Alan szótlanul bólintott.
Kathryn gyors pillantást vetett a nagyterem felé nyíló ajtóra.
– De Alan! Ebben az esetben...?
– Igen. Tudom, mire gondol.
– És egyáltalában, hogyan ölhették meg Alec Forbest?
– Erről én éppen annyit tudok, mint maga. Dr. Fell szerint a gyilkos az ablakon át jutott

ki. Igen, én is tudom, hogy az ablakot érintetlen acélháló borítja! De ne felejtse el, hogy
a kutyaszállító doboz végén is érintetlen volt a háló. Huszonnégy órával ezelőtt hajlandó
lettem volna megesküdni rá, hogy a doboz dróthálóján át sem juthatott ki semmi. És
valami mégis kijuthatott rajta.

A nagyteremből lépteket hallottak. Alan elhallgatott, és figyelmeztető pillantást vetett
Kathrynre. Mikor Swan belépett a nappaliba, már újra az albumot lapozgatta.

Swan csaknem olyan ázott volt, mint Elspat vödör vize után. Nagyokat toppantva rázta
magáról a vizet, aztán a tűz fölé tartotta a karját, hogy oda csöpögjön.

– Csak a jó szerencsémnek köszönhetem, ha nem kapok tüdőgyulladást, mielőtt ez az
egész véget ér – jelentette ki. – Megpróbáltam Dr. Fell sarkában maradni. Az ember azt
hinné, hogy ez aztán igazán könnyű feladat. – Swan savanyú ábrázatot vágott. – Pedig
nem az. Kétszer is meglépett előlem. Most a Honi Gárdával ügyködik valamit. Legalábbis,
mielőtt az eső eleredt, még velük volt. De hogy mit, azt még maga Sherlock Holmes se
tudná kitalálni. Készülnek valamire?

– Nem. Csak családi fényképeket nézegetünk. – Alan tovább lapozgatott. Rápillantott
az egyik képre, továbbment, aztán hirtelen feltámadt érdeklődéssel visszalapozott hozzá.
– Nocsak! – kiáltott föl. – Ezt az arcot már láttam valahol!

A felvétel szemből készült, jóképű szőke férfit ábrázolt, tömött bajsza és világos szeme
volt. A fénykép jobb alsó sarkában kacskaringós kézírással, kifakult tintával ez állt: „Sok
szerencsét!”

– Persze, hogy látta már – mondta Kathryn. – Ő is Campbell. Többé-kevésbé
mindannyian hasonlítunk egymásra.

– De nem, itt valami más lehet...
Alan kiszedte a képet a négy sarkocskából, és megfordította. A hátoldalán ugyanazzal



a kézírással ez volt olvasható: „Robert Campbell, 1905. július.”
– Tehát ő a nagyeszű Robert!
Swant, aki Alan válla fölött leskelődött, láthatólag valami más fogta meg.
– Hű, de szép! Ki ez a csinos nő?
– Elspat néni.
– Kicsoda?
– Elspat Campbell.
Swan csak pislogott. – Csak nem az a vén boszorkány, aki... – Elakadt a szava,

önkéntelenül megtapogatta új ruháját, és elkomorult az arca.
– De igen. Ugyanaz, aki megkeresztelte magát. Nézze meg ezt a másik képet, amin

skót népviseletben van, és a lábát is mutogatja. Ha szabad felhívnom szíves figyelmét,
ezek a lábak igazán nagyon formásak, bár a mai ízlésnek talán kicsit izmosak és erősek.

Kathryn nem tudta türtőztetni magát.
– De a maga drágalátos clevelandi hercegnőjéhez persze nem is lehet hasonlítani! –

sziszegte.
– Ide hallgassanak – szólt közbe határozott hangon Swan. – Én igazán nem vagyok

kíváncsiskodó természetű, de most már nagyon szeretném végre megtudni, hogy ki az a
clevelandi spiné? Ki az a Charles? És ki az a Russel? És hogy került maga össze azzal a
spinével? Tudom, nem illik ilyesmit kérdezni, de én napok óta nem alszom, mert
állandóan ezen töröm a fejem!

– A clevelandi hercegnő – magyarázta Alan – Charles szeretője volt.
– Igen. Erre magam is rájöttem. De most már magával jár?
– Nem. És még csak nem is az ohiói Clevelandből származik, azonkívül már több mint

kétszáz éve meghalt.
Swan rámeredt.
– Maga ugrat engem!
– Nem én. Történelmi vitát folytattunk, és...
– Mondom, hogy ugrat! – csattant fel Swan. – Hisz maguktól tudom, hogy van egy

igazi clevelandi nő is az ügyben! Ahogy meg is írtam magukról a Fényszóróban, az első
folytatásban...

Hirtelen elhallgatott. Úgy látszik, érezte, hogy olyasmi csúszott ki a száján, amit nem
kellett volna elmondania. A baljós csendben két szempár szegeződött rá.

– Mit írt maga rólunk – kérdezte Kathryn fenyegető hangon – a Fényszóró-bán, az első
folytatásban?

– Semmit a világon. Becsületszavamra, semmit! Igazán csak egy kis tréfa, nincs benne
semmi becsületsértő...

– Alan – mondta Kathryn halkan –, nem gondolja, hogy helyes lenne újra elővenni a
kardokat?

Swan önkéntelenül hátrálni kezdett előlük, amíg csak a falnak nem szorult. Teljes
komolysággal szólalt meg:

– Hiszen úgyis összeházasodnak! Dr. Fell maga mondta, hogy összeházasodnak! Nem
értem, mi a baj? Én nem akartam semmi rosszat... Én csak azt mondtam, hogy...

– Milyen kár – folytatta Kathryn, egyre csak a mennyezetet szemlélve –, hogy Colin



nem tud lábra állni. De hallottam, hogy ritka jó céllövő. És minthogy a szobája a főútra
néz...

Jelentőségteljes szünetet tartott, amikor Kirstie MacTavish rántotta föl az ajtót.
– Colin Campbell hívatja magukat! – jelentette.
Swan elsápadt.
– Kivel akar beszélni?
– Mindannyiukkal.
– De hiszen nem is szabad látogatókat fogadnia! – kiáltott fel Kathryn.
– Azt én nem tudom. Ágyban fekszik, és úgy issza a whiskyt, mintha tiszta víz volna.
– Nos, Mr. Swan – szólt Kathryn, karba fonva kezét –, miután ünnepélyes ígéretet tett

nekünk, amit azon nyomban megszegett, és első perctől szándékában is volt megszegni;
miután csalárd fondorlattal elfogadta vendégszeretetünket, miután tálcán kapta
valószínűleg az egyetlen valamirevaló sztorit, amit életében képes volt felhajtani; és még
folytatást is remél, van-e önben annyi bátorság, hogy most felmenjen, és Colin szemébe
nézzen?

– De értse meg az én helyzetemet, Miss Campbell! Colin Campbell meg fogja érteni!
Colin jó fiú! Colin... – Valami az eszébe jutott. A szolgálólányhoz fordult. – Mondja. Még
nincs beállítva, ugye?

– Tessék?
– Beállítva. Beszíva – kérdezgette Swan aggódva. – Úgy értem, feltankolt. Elázott.

Tintás.
Kirstie-t felvilágosították. Erre biztosította Swant, hogy Colin nem tintás. Noha ennek

értékét némiképp csökkentette Kirstie-nek az a meggyőződése, hogy egy férfi sohasem
tintás, amíg végig tud gurulni két lépcsőfordulót anélkül, hogy valami baja esnék. De ezt
Swan szerencséjére nem tudta.

– Eléje terjesztem az ügyet – jelentette ki Swan a legnagyobb komolysággal. – És
egyúttal önök elé is terjesztem. Megérkezem; és mi történik velem?

– Semmiség – mondta Kathryn –, ahhoz képest, ami majd most fog. De azért csak
folytassa.

Swan meg se hallotta a közbeszólást.
– Végigkergetnek az úton – folytatta és súlyos sérüléseket szenvedek, amitől még

vérmérgezést is kaphattam volna. De rendben van. Eljövök másnap a vadonatúj
ruhámban, ami tíz guinea-be került, és az az eszelős asszony leönt egy vödör vízzel.

– Alan Campbell – szólt rá Kathryn indulatosan mi van ebben olyan mulatságos?
Alan nem bírt magával. Hátradőlt székében, és hahotázott.
– Alan Campbell!
– Nem tehetek róla – mentegetőzött Alan a könnyeit törölgetve. – Csak eszembe

jutott, hogy most már kénytelen lesz hozzám jönni feleségül!
– Ezt meg is írhatom? – csapott le rá Swan.
– Alan Campbell, mit jelentsen ez? Semmi ilyesmit nem szándékszom tenni! Micsoda

gondolat!
– Nincs más választása. Ez az egyetlen megoldás. Én ugyan nem olvastam a

Fényszóró-t, de el tudom képzelni, milyenek voltak azok az ártatlan célzások!



Swan erre felderült.
– Tudtam, hogy nem fognak haragudni érte! Nincs benne semmi olyan, ami ellen

bárkinek kifogása lehetne, erre megesküszöm! Egyetlen szót sem írtam arról, hogy maga
mindig bordélyházakba jár. Mert ez ugyebár, tényleg becsületsértő lenne...

– Mit jelentsen ez?! – kérdezte Kathryn villogó szemmel.
– Sajnálom, hogy kicsúszott a számon – magyarázkodott Swan éppoly gyorsan. –

A világért sem mondtam volna el ön előtt, Miss Campbell, csak úgy kicsúszott a számon.
És valószínűleg nem is igaz, úgy, hogy ne is gondoljon rá többet. Csak azt akarom
mondani, hogy nekem kötelességeim vannak az olvasóközönség iránt.

– Jönnek? – kérdezte Kirstie, aki még mindig türelmesen várt az ajtóban.
Swan megigazította nyakkendőjét.
– Igen, megyünk. És tudom, hogy Colin Campbell, aki a legjobb fiú a világon, meg

fogja érteni a helyzetemet.
– Remélem is – sóhajtott Kathryn. – Te jó ég, remélem, hogy megérti! Azt mondtad,

Kirstie, hogy van fönn nála egy kis whisky?
Felesleges volt válaszolni erre a kérdésre. Miközben mentek felfelé a lépcsőn, aztán

keresztül a nagytermen, a kastély hátsó szárnya felé, Colin maga adta meg a választ.
Shirában vastagok az ajtók, és ha átszűrődik is rajtuk a hang, nem hallatszik messzire.
De azért biztonságosan elvezette őket a lépcső tetejéig.

Szeretek egy leányt, egy szé-hé-ép leányt;
Oly tiszta, mint a li-hi-liom!
Oly édes, mint a hanga, a szé-hép, bi-híbor ha-anga...
Mikor Kirstie kinyitotta az ajtót, az ének hirtelen félbeszakadt.
A tágas, tölgyfa bútorokkal berendezett hálószobában ott feküdt Colin Campbell az

ágyon, aminek betegágynak kellett volna lennie, és kétségkívül az is volt. Bár a vén
bűnös kedélyéből erre soha senki nem jött volna rá.

Csípőtől lefelé egész teste be volt kötözve, egyik lábát csigaszerkezet emelte az ágy
szintje fölé. Hátát annyira körülrakták párnákkal, hogy éppen csak fel tudta emelni a
fejét. Bár megnyírták haját, szakállát és bajszát is, még kócosabb volt, mint valaha.
Kipirult arcából, bozontos szőrzete közül nyájas szempár nézett rájuk. A szellőzetlen
szobában olyan szag volt, mint egy szeszfőzdében.

– Gyertek be! – kiáltotta Colin. – Gyertek csak be, ne hagyjátok magára a vén
csatalovat. Pocsék állapot. Kirstie, eredj, hozz három poharat, és még egy üveget. Ti
meg! Ti többiek! Húzzátok közelebb a széketeket. Ide, ahol látlak benneteket. Úgy sincs
más dolgom, csak ez.

Megosztotta figyelmét a némiképp megcsappant tartalmú üveg, és egy könnyű, húszas
kaliberű vadászpuska között, amit megpróbált kitisztogatni és megolajozni.
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– Katicicám, drágaságom, nagy öröm nekem, hogy újra látom a pofidat – folytatta Colin,
felemelve a puskát, és az egyik csövön át Kathrynre nézett. – Mit csináltatok mostanáig?
Mutassatok valamit, amire célba lőhetnék.

Swan rápillantott, sarkon fordult és az ajtó felé iramodott.
Kathryn nyomban elfordította a kulcsot a zárban, és az ajtónak vetette hátát.
– Szívesen, Colin bácsi – mondta édesen.
– Jól van, Katicicám. És te hogy vagy, Alan? Mit szóltok, mi lett belőlem? Bepólyáltak,

mint egy múmiát. Krisztus szent sebeire! Legalább egy széket adtak volna, hogy egy
kicsit mászkálhatnék!

Eltűnődött.
Rákattintotta a závárzatot, és a puskát az ágy mellé támasztotta.
– Boldog vagyok – szólalt meg váratlanul. – Lehet, hogy helytelen, de az vagyok.

Hallottátok ugye, mi történt velem? Műjég. Ugyanaz, mint Angusszal. Mégiscsak
gyilkosság volt. De azért kár szegény, öreg Alec Forbesért... Nekem sose volt vele bajom.
Megálljunk. Hol van Fell? Fell miért nincs itt? Mit csináltatok Fellel?

Kathryn ádáz volt és elszánt.
– Elment a Honi Gárdával. Colin bácsi. Tessék engem meghallgatni. Valamit el kell

mondanunk Colin bácsinak. Ez a nyomorult riporter, miután megígérte, hogy...
– Mi ütött belé, hogy belépett a Honi Gárdába, az ő korában, meg az ő súlyával?

Őrültség. Sőt, még annál is rosszabb; egyenesen életveszélyes!
– Kérem szépen, Colin bácsi, tessék meghallgatni!
– Persze, kedveském, persze. Belép a Honi Gárdába! Soha életemben még ekkora

marhaságot nem hallottam!
– Ez a riporter...
– Nemrégen volt itt benn nálam, de nem szólt róla egy szót sem. Csak egy csomó

mindent kérdezgetett szegény öreg Róbertról; és hogy miket beszéltünk odafönn a
toronyban, hétfőn. Egyáltalán, hogyan léphetett ő be a skóciai Honi Gárdába? Nem
ugrattok ti engem?

Kathryn arca már annyira elkeseredett volt, hogy még Colinnak is feltűnt.
– Csak nincs valami baj, Katicica?
– Dehogyis nincs. Csak egy percig tessék engem meghallgatni! Ugye, tetszik emlékezni

rá, hogy Mr. Swan megígérte, egyetlen szót sem szól arról, ami itt történt, ha megkapja
tőlünk a sztorit, amire vágyik?

Colin összevonta szemöldökét.
– Krisztus szent sebeire! Csak nem íratta ki abban a szennylapban, hogy karddal

megdöfködtük a nadrágja ülepét?
– Nem, isten bizony, nem! – vágta rá Swan. – Egyetlen szót sem szóltam róla. Itt van

nálam a lap, be is bizonyíthatom.
– Akkor meg mi a baj, Katicica?
– Szörnyű dolgokat írt Alanról és rólam. Valami olyasmit, hogy Alan meg én együtt

erkölcstelenkedtünk...



Colin rábámult, aztán kirobbant belőle a nevetés. Még a szemét is elfutotta a könny.
– Na, és talán nem?
– Nem! Az egész csak egy rettenetes véletlen miatt van. Mert a vonaton Londonból

kénytelenek voltunk egy fülkében tölteni az éjszakát...
– Itt viszont hétfőn nem voltatok kénytelenek egy szobában tölteni az éjszakát –

jegyezte meg Colin. – Na de aztán minden szépen rendbe jött, és megint csak
összekerültetek, igaz?

– Itt is egy szobában töltötték az éjszakát? – kérdezte Swan felcsillanó szemmel.
– Hát persze – bömbölte Colin. – Ugyan, Katicica! Légy férfi! Azaz hogy légy nő! Valld

be! Legyen benned mersz, és vállald a meggyőződésedet. Itt igazán megértő emberek
között vagy!

– Tudja, Miss Campbell – mentegetőzött Swan valahogy bele kellett vinnem egy kis
nőügyet a sztoriba, és ez volt az egyetlen mód. Ő megérti. A barátja megérti. És ha
egyszer úgyis összeházasodnak, teljesen nyugodt lehet!

Kathryn az egyikről a másikra nézett. A reménytelen elkeseredés kifejezése jelent meg
kipirult arcán. Szemébe könny szökött, leült egy székre, és arcát tenyerébe temette.

– Nyugodjon meg! – mondta Alan. – Éppen most fejtettem ki neki, Colin, hogy a jó
hírneve most már végleg oda, hacsak nem jön hozzám feleségül. Megkértem a kezét...

– Nem is kérte meg!
– Nos, akkor most megkérem, tanúk előtt. Miss Campbell! Megtisztelne azzal, hogy a

feleségem lesz?
Kathryn felemelte haragos, könnyes arcát.
– Hát persze, te hülye! – támadt rá Alanra. – De miért nem tudtad tisztességesen

megkérni a kezem, amikor százszor is alkalmat adtam rá, ahelyett, hogy így kizsaroltad
belőlem?

Colin szeme tágra nyílt.
– Azt akarjátok mondani – kiáltott fel elragadtatottan-, hogy kézfogó lesz?
– Megírhatom?
– A válasz mindkét kérdésre: igen – felelte Alan.
– Drága Katicicám! Drága öcsém! Az ördögbe! - mondta Colin, a kezét dörzsölve. – Ez

olyan ünneplést kíván, amilyet nem láttak ezek a falak azóta, hogy egy éjjel, még
ezerkilencszázban megdőlt Elspat erénye. Hol van már Kirstie azzal az üveggel? Krisztus
szent sebeire! Van-e még vajon bőrduda a háznál? Rég nem játszottam már, de ahogy én
valamikor dudáltam, megmelengetné a szívetek tájékát...

– Nem haragszik rám? – kérdezte Swan aggódva.
– Magára? Szentséges skót atyaisten, dehogyis! Miért haragudnék? Gyere ide, vén

csont, és ülj le!
– Akkor minek magának az a játékpuska? – kérdezgette Swan állhatatosan.
– Ez „játékpuska”? Ez magának „játékpuska”? – kapta fel Colin a húsz kaliberest. –

Tudja azt maga, hogy mennyivel több ügyesség kell ehhez, mint egy tizenkét
kalibereshez? Nem hiszi? Megmutassam?

– Nem, nem, nem. Elhiszem, ha mondja!
– Akkor jó. Rajta, igyunk egyet. De még nincs poharunk. Hol van Kirstie? És Elspat!



Elspatnak is itt a helye! Elspat!
Kathryn kénytelen volt kinyitni az ajtót. Swan megkönnyebbülten sóhajtott fel, leült és

kinyújtóztatta a lábát, mintha otthon lenne. De gyanakodva ugrott talpra, mikor Elspat
megjelent.

Elspat azonban elszántan keresztülnézett rajta, s Swan nyomban arrébb is oldalgott.
Elspat kifürkészhetetlen pillantást vetett sorban valamennyiükre. Szemhéja vörös volt és
püffedt, száját mereven összeszorította. Alan hiába próbált felfedezni valami
hasonlatosságot azzal a gyönyörű asszonnyal a régi fényképen.

– Ide figyelj, öreglány – mondta Colin. – Hatalmas újságom van. Nagyszerű újság!
Ezek ketten összeházasodnak!

Elspat nem szólt semmit. Szeme Alanon nyugodott, kutatón. Aztán Kathrynre siklott, és
őt is sokáig nézte. Kathrynhez lépett, és gyorsan megcsókolta az arcát. Két könnycsepp,
két hihetetlen könnycsepp gördült ki Elspat szeméből.

– Hé! – fészkelődött Colin kényelmetlenül. – Ha nem hagyod abba azonnal, hozzád
vágok valamit. Nem tudod azt mondani, hogy „gratulálok”, vagy valami ilyesmit? Erről jut
eszembe; van duda a háznál?

– Itt nem fogsz istentelen vigalmat rendezni, Colin Campbell – csattant föl Elspat,
kipréselve magából a szavakat, bár sírással küszködött. Alan egyre kellemetlenebbül
érezte magát.

– Áldásom adom rátok – mondta Elspat, először Kathrynre, aztán Alanra pillantva. – Ha
egy fogatlan öregasszony áldása számít nektek valamit.

– Jól van – mondta Colin rosszkedvűen akkor legalább a whiskyt megihatjuk.
Remélem, te is iszol az egészségünkre?

– Egen. Ma este jót fog tenni nekem. – Megborzongott. – Az ördög táncol a síromon.
– Életemben nem láttam még ilyen ünneprontót – zsémbelődött Colin. De amikor

Kirstie megjelent a poharakkal és a palackkal, jobb kedvre derült.
– Még egy poharat, leánykám. Várj csak. Legjobb lenne, ha mindjárt behoznád a

harmadik palackot is, nem?
– Egy pillanat! – vágott közbe Alan. Körülnézett a társaságon, aztán némi

aggodalommal a vadászpuskára pillantott. – Ugye ma este nem akar dáridót csapni?
– Dáridót! Ostobaság! – mondta Colin, kitöltve magának egy pohárkával, nyilvánvalóan

azért, hogy legyen ereje a többieknek is tölteni, és felhörpintette. – Ki beszél itt
dáridóról? Iszunk a jegyesek boldogságára, ez minden. Kinek lehet ez ellen kifogása?

– Nekem nem – mosolygott Kathryn.
– Nekem se – jegyezte meg Swan. – Nagyszerűen érzem magam! – tette még hozzá. –

Mindenkinek megbocsátok. Még kegyednek is, asszonyom – mondta tétovázva, mert
szemmel láthatólag tartott Elspattól amiért tönkretette a ruhámat, ami pedig tíz guinea-
be került.

– Ide hallgass, Elspat – kezdte Colin rábeszélő hangon. – Én is nagyon sajnálom
Angust. De hát megtörtént. És még a lehető legjobban jött ki. Ha már meg kellett halnia,
én nem szégyellem bevallani, engem csúnya csávából húzott ki. Tudod, mit fogok
csinálni? Egyelőre nem lesz több doktorkodás Manchesterben. Veszek egy vitorlást, és
behajókázom vele a Dél-tengereket. Te meg, Elspat, elmehetsz Londonba és



megnézheted, hogy járják a szvinget. Biztonságban vagy, öreglány.
Elspat falfehér lett.
– Egen – hördült fel. – És tudod te azt, hogy miért vagyunk biztonságban?
– Vigyázat! – kiáltott Alan.
Még az általános jóakarat és vidámság bódulatában is tudta, mi következik. Kathryn is

tudta. Mindketten azonnal ott termettek Elspat mellett, de ő rájuk se hederített.
– Nem akarom, hogy hazugság szennyezze a lelkiismeretemet. Tudjátok ti azt, hogy

miért vagyunk biztonságban?
Swan felé fordult. Az este folyamán első ízben megszólította, és nyugodt hangon

bejelentette: – Azért mert Angus Campbell öngyilkos lett! – Azzal Elspat kiöntötte
magából az egész történetet.

– Asszonyom, ez igazán nagyon érdekes – mondta Swan, aki egy pohárral már
megivott a whiskyből, és most nyújtotta poharát a következő adagért. Láthatólag
hízelgett neki Elspat figyelme. – Tehát akkor most már rám sem haragszik többé?

Elspat rábámult.
– Hogy én haragszom magára? Nyavalyát! De nem hallotta, hogy mit mondtam?
– Hogyne hallottam volna, asszonyom – felelte Swan, Elspatot csitítva. – És

természetesen megértem, hogy ez a dolog nagyon feldúlta önt, de...
– Nem hisz nekem?
Swan hátravetette fejét, és felkacagott.
– Nem szívesen mondok ellent önnek, asszonyom. De ha megkérdezné a rendőrséget,

vagy Dr. Fellt, vagy bármelyikünket, belátná, hogy valaki tréfát űzött önnel, vagy ön,
asszonyom, saját maga csapta be magát. Senki sem közölte önnel, hogy Alec Forbes
öngyilkos lett, és búcsúlevelet hagyott hátra, amiben bevallja, hogy ő ölte meg Mr.
Campbellt?

Elspatnak elakadt a lélegzete. Megfordult, Colinra nézett, aki lassan bólintott.
– Igaz, Elspat. Te még nem hallottad? Hol voltál egész nap?
Elspat nehézkesen odament egy székhez, és leült. Emberi lény tűnt elő az anyagmaszk

alól, amit Elspat a világ felé fordított.
– Nem csap be? – kérdezte gyanakodva. – Esküdjenek meg mindenre, ami szent!
Aztán lassan ringatni kezdte magát a hintaszékben. Felkacagott, és a kacagástól

kipirult, felragyogott az arca. Mintha egész lényével fohászt rebegett volna.
Angus nem az öngyilkosság vétkében halt meg. Nem került a pokolra. És Elspat

hintázott és nevetett, és boldog volt.
– Tudod – mondta sugárzó arccal Colin –, sem én, sem Fell soha egyetlen percig sem

hittük, hogy öngyilkosság lett volna. De azért mégiscsak jobb, ha az egész ügy így
egyenesbe jött. Egyetlen pillanatra sem jutott eszembe, hogy te esetleg nem tudsz róla,
mert különben az ágyból is kimásztam volna, hogy megmondjam neked. No most már
légy jó cimbora. Tudom, hogy hivatalosan még tart a gyász. De, tekintettel a
körülményekre, nem hoznád ide nekem azt a dudát?

Elspat szó nélkül felkelt, és kiment a szobából.
– Jupiterre! – ámult el Colin. – Elment érte!... Mi a bibe, Katicica?
Kathryn tétova, furcsán csillogó szemmel nézte az ajtót. Ajkát harapdálta. Tekintete



Alanra siklott.
– Nem tudom – felelte olyan boldog vagyok – itt Alanra pillantott –, és mégis olyan

furcsán érzem magam, és minden úgy összevissza van...!
– A stílusod rémes – mondta Alan. – De az érzelmeid helyénvalóak. Elspat most meg

van erről győződve, és meg is kell őt tartani ebben a hitében. Ugyanis természetesen ez
az igazság.

– Persze – helyeselt Kathryn sietve. – Colin bácsi, nem tenne nekem egy szívességet?
– Mindent a világon, kedveském.
Kathryn feléje nyújtotta poharát. – Nem keverne nekem egy kicsit erősebb whiskyt?
– Ez a derék, Katicica! – kurjantott Colin. – Tessék... Elég?
– Még egy kicsit kérek.
– Még egy kicsit?
– Igen.
– A csudába is – dörmögte Swan, akiről már elmúlt a Campbellek Végzetének mindent

elsöprő hatása, és most már csak gyorsabban beszélt és felvillanyozott volt tőle –, maguk
professzorok jól egymásra találtak. Nem lenne véletlenül kedve valakinek énekelni egyet?

Colin üdvözülten felkapta a vadászpuskát és hadonászni kezdett vele, mintha zenekart
vezényelne. Basszusa megrezegtette az ablakokat.

– „Szeretek egy leányt, egy szé-hép le-e-há-ányt – ”
Swan egyet köhintett, rátalált a megfelelő hangmagasságra, és poharát óvatosan ide-

oda lendítve rázendített ő is:
– „Oly tiszta, mint a li-hi-li-om -!”
Alanban, aki Kathrynre emelte poharát, olyan érzés támadt, hogy minden a lehető

legjobban történt, holnap pedig lesz, ami lesz. Az a szívmelengető érzés, hogy szerelmes,
az a szívmelengető érzés, hogy Kathrynt nézi, egybeolvadt a kezében tartott
szívmelengetően erős párlattal. Rámosolygott Kathrynre; Kathryn visszamosolygott; és
mindketten énekelni kezdtek.

– „Oly édes, mint a hanga, a szé-hép, bi-hibor hanga...
Alannak erős baritonja volt, Kathryn szopránja is szépen csengett. Kvartettjüktől

visszhangzott a szoba. Elspat néninek, aki egy teljes, felszerelt bőrdudával érkezett vissza
– komor arccal nyújtotta át Colinnak, aki meg se szakítva az éneklést, mohón
megragadta – úgy tűnhetett, hogy visszatértek a régi napok.

– Ajjaj – mondta Elspat néni lemondóan. – Ajjaj!
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Alan Campbell kinyitotta fél szemét.
Eltompult lelke valahonnan a messzi távolból, föld alatti folyosókon át, keserves kínok

közepette kászálódott vissza testébe. Aztán egyre erősödött benne a meggyőződés, hogy
egy családi fényképalbumot nézeget, amiből egyszerre csak egy olyan arc mered rá, amit
valahol már látott, méghozzá ma...

És akkor felébredt.
Már az is elég keserves volt, amikor csak az egyik szemét nyitotta ki. De amikor

kinyitotta a másikat is, olyan hullámban tört rá a fájdalom, hogy azonnal tudta, mi a
baja, és többé-kevésbé arra is rájött, hogy újra csak elkövették, amit nem kellett volna.

Visszafeküdt és a mennyezet repedéseit bámulta. A szobába besütött a nap.
Szaggató fejfájást érzett, és a torka száraz volt. De kicsit megütközve tapasztalta,

hogy korántsem érzi magát olyan rosszul, mint első alkalommal. Csak nem kerítette
hatalmába ez a pokoli párlat? Csak nem valamiféle alattomos méreg, aminek a hatása
(ahogy az antialkoholista röpiratok mondják) napról napra csekélyebbnek tűnik?

Aztán egy másik gondolat – megnyugtató, vagy nyugtalanító, attól függően, honnan
nézzük – fészkelte be magát fejébe.

Mikor megpróbált visszagondolni, csak csupa homályos kép jutott eszébe, amiket, úgy
rémlik, skót dudák ricsaja uralt, és még néhány vízió Elspatról, amint az egész zűrzavar
kellős közepén megdicsőülten ringatja magát egy hintaszékben.

Lelkét mégsem nyomta bűntudat, nem érezte magát vétkesnek semmiféle rémségben.
Még akkor sem csökkent magabiztossága, mikor Kathryn benyitott az ajtón.

Éppen ellenkezőleg, ezen a reggelen Kathryn látszott bűntudatosnak és riadtnak.
A tálcán nem egy, hanem két csésze feketekávét hozott. Letette az éjjeliszekrényre, és
Alanra nézett.

– Ma neked kellett volna kávét hoznod nekem – mondta, miután megköszörülte a
torkát. – De tudtam, hogy szörnyű állapotban leszel, és délig fogsz aludni. Biztosan nem
is emlékszel semmire az elmúlt éjszakából, ugye?

Alan megpróbált felülni, hogy kicsit csillapodjék a fejében doboló fájdalom.
– Hát, nem nagyon. Ööö... csak nem voltam...?
– Nem, nem voltál. Alan Campbell, ilyen nagyképű alakot, mint te, még nem hordott

hátán a föld. Csak ültél és sugárzott rólad a megelégedettség, és persze szavaltál. Már
amikor Tennysonon kezdted, felkészültem a legrosszabbra. Mikor aztán szavalás közben a
kezemet simogattad... az már több volt a soknál!

Alan félrefordította fejét, és a kávéért nyúlt.
– Nem is tudtam, hogy ilyen jól ismerem Tennysont.
– Nem is ismered. De amikor valami nem jutott eszedbe, csak azt mondtad, hogy

„Tamtara-rampam, tamtara-pam”, és folytattad.
– Sebaj. De most azért minden rendben van, nem?
Kathryn letette a már ajkához emelt csészét.
– Minden rendben? – ismételte tágra nyílt szemmel. – Mikor az a nyomorult Swan talán

kórházban van?



Alan fejében hevesen fellüktetett a fájdalom.
– Csak nem...?
– Nem, nem te. Colin bácsi.
– Uramisten, csak nem támadt rá megint Swanra? Hiszen a legjobb cimborák! Mi

történt?
– Minden ment is rendben egész addig, amíg Colin elfogyasztotta a tizenötödik pohár

Végzetet, és Swan, aki szintén, ahogy ő mondta, „tintás” volt, elő nem vette a cikket,
amit tegnap írt. Becsempészte magával a lapot, hátha nekünk nem tetszik.

– És?
– Swan verziója az esetről valahogy így hangzott. Emlékszel ugye, hogy ott lófrált a

nappali ablaka előtt? Ez állt a sztorijában: „Dr. Colin Campbell, e mélységesen vallásos
érzelmű férfiú, a Bibliára tette kezét és megesküdött, hogy addig nem teszi be a lábát a
templomba, amíg a családi kísértet ott járkál a mélabús Shira-kastély falai között.” Colin
körülbelül tíz másodpercig csak bámult rá. Aztán az ajtóra mutatott és azt mondta:
„Kifelé.” Swan nem is értette, amíg Colin egészen elvörösödve rá nem kiáltott, hogy „Ki
ebből a házból, és vissza ne merjen jönni többé”! Colin megragadta a vadászpuskát, és...

– Csak nem...?
– Akkor még nem. De amikor Swan lerohant, Colin azt mondta nekem: „Oltsd el a

villanyt és vedd le az elsötétítőt. El akarom kapni az ablakból, amikor végigmegy az
úton.” Tudod, ott van az ágya az ablaknál.

– Azt akarod mondani, hogy amikor Swan Inveraray felé inait, Colin belelőtt a nadrágja
ülepébe?

– Nem – felelte Kathryn –, nem Colin. Hanem én.
Kathryn kis híján elsírta magát.
– Alan, drágám, el kell mennünk ebből az álnok országból! Először te, most meg én.

Nem tudom, mi volt velem; esküszöm, nem tudom! – Alan feje egyre jobban fájt.
– Várj csak egy pillanatra! Hol voltam én? Nem léptem közbe?
– Te észre se vetted. A Sir Galahad-et szavaltad Elspatnak. Elállt az eső, hajnali négy

óra volt, és fenn volt a hold. Tudod, bennem is forrt a méreg. És Swan ott volt előttem az
úton.

– Meghallhatta, hogy nyílik az ablak, és biztosan látta, hogy megcsillan a holdfény a
puskán. Odapillantott, aztán úgy elkezdett rohanni, ahogy még hétfő éjjel se futott. Én
meg azt mondtam: „Colin bácsi, hadd próbáljam meg én”. ő erre azt felelte: „Jól van; de
hagyd még egy kicsit messzebb menni, különben nem sportszerű.” Máskor félni szoktam a
puskáktól, és egy hatemeletes házat se tudnék eltalálni. De az a nyomorult ital
megbolondított. Vaktában rálőttem, és a második csővel eltaláltam... Alan, gondolod,
hogy lefogat? És ne merészelj nevetni!

Alan kiitta kávéját, felült az ágyban, és belebámult a körülötte forgó világba. – Nem
baj – mondta. – Majd elmegyek és lecsillapítom.

– De ha...?
Alan a kétségbeesett lányra nézett.
– Nagy kárt nem tehettél benne. Messziről, húszkaliberessel, könnyű töltettel. Nem

bukott föl, ugye?



– Nem; csak még gyorsabban futott.
– Akkor nincs baj.
Kathryn felsóhajtott. Az ablakhoz ment, és kinézett a tóra. Vize békésen csillogott a

napfényben.
– És ez – folytatta Kathryn rövid csend után – még nem minden. Ma reggel levelet

kaptam. Alan, visszarendeltek.
– Visszarendeltek?
– A szabadságról. A főiskola. És láttam a ma reggeli skóciai kiadású Daily Express-t.

Valószínűleg hamarosan megindul a komoly bombázás.
A napsugarak szőkébbek, a hegyek lilábbak voltak, mint valaha. Alan rágyújtott és

beszívta a füstöt. Kóválygott tőle a feje, de azért csak szívta állhatatosan, és ágyában
ülve nézte a tavat.

– Mikor kell indulnod? – kérdezte Alan nagy sokára.
– Azt hiszem, még ma este.
– Akkor nincs vesztegetni való időnk. Minél hamarabb sikerül becsomagolnom, annál

jobb. Remélem, kapunk majd szomszédos hálófülkét. Itt már úgyis megtettünk mindent,
amit tehettünk, s ez amúgy se volt sok. Az ügy hivatalosan lezárult. De azért... szerettem
volna látni, mi lesz az igazi befejezés, ha lesz egyáltalán.

– Lehet, hogy még meglátod – mondta Kathryn, és elfordult az ablaktól.
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Dr. Fell még itt van. Mikor elmondtam neki, hogy ma este vissza kell utaznom, azt

felelte, hogy minden valószínűség szerint ő is velem utazik. Erre megkérdeztem: „De mi
van a... tudja micsodával?” Azt felelte: „Az a »tudom micsoda« most már boldogul
nélkülem is.” De olyan furcsán mondta,hogy az az érzésem támadt, valami történni fog.
Valami – szörnyűség. Már majdnem hajnalodon, amikor hazajött. Különben beszélni
szeretne veled.

– Egy fél pillanat alatt felöltözöm. A többiek hol vannak?
– Colin még alszik. Elspat és Kirstie elmentek hazulról. Senki sincs idehaza, csak te, én

és Dr. Fell. Alan, nem a másnaposság miat t van, nem Swan miatt és nem, mert rosszak
az idegeim. De... én félek. Légy szíves, gyere le, amilyen gyorsan csak tudsz.

Mikor borotválkozás közben megvágta arcát, Alan meggyőzte magát, hogy ez csak az
előző esti ivás következménye. Meggyőzte magát, hogy aggodalmainak kizárólag
felzaklatott gyomra és Swan balul sikerült kalandja az oka.

Mikor lement reggelizni, ott találta Dr. Fellt a nappali szobában: a kanapén üldögélt.
Ott ült a meleg, aranyló napsütésben, foga közt tajtékpipájával, és tűnődött. Mintha
valamilyen veszedelmes dolgon töprengene, de nem tudná elszánni magát.

Alan és Kathryn újra vajas pirítóst és feketekávét reggelizett. Nem sokat beszéltek.
Egyikük sem tudta egészen pontosan, mitévő legyen.

De a kérdést valaki megoldotta helyettük.
– Jó reggelt! – kiáltott be egy hang.
Kisiettek a nagyterembe.
Alistair Duncan állt a nyitott ajtóban, nyárias és szinte gigerlis öltönyben. Fején

puhakalap, kezében irattáska.



– Azt hittem, senki sincs itthon.
– Szabad belépnem? – kérdezte Duncan udvariasan.
– K-kérem, tessék – dadogta Kathryn.
– Köszönöm.
– Kérem, jöjjön be – mormogta Dr. Fell. – És önök is, ha tetszik. És csukják be az ajtót.
A napsütésben még erősebben érződött a szellőzetlen szoba kő-, öreg fa- és nedves

viaszosvászon-szaga. A kandalló párkányáról Angus lefátyolozott fényképe nézett rájuk.
– Tisztelt uram... – kezdte az ügyvéd, s lerakta kalapját és irattáskáját az asztalra,

amin a biblia feküdt. Ügy ejtette ki a szavakat, mintha levelet diktálna.
– Kérem, foglaljanak helyet – mondta Dr. Fell.
Enyhe rosszallás ráncolta Duncan magas, félig kopasz koponyáját.
– Eleget téve telefonhívásának – mondta – itt vagyok. De szabadjon emlékeztetnem

önt, hogy elfoglalt ember vagyok. Az elmúlt hét során különböző ügyekből kifolyólag
csaknem mindennap jártam ebben a házban. És bármilyen súlyos volt is az ügy, most,
hogy már lezárult...

– Még nem zárult le – vágott közbe Dr. Fell.
– De hiszen...?!
– Kérem, üljenek le mindnyájan – mondta Dr. Fell. Hátradőlt, visszadugta a pipát a

szájába, és megszívta.
– Uraim, Miss Campbell – mondta Dr. Fell, nagyot szipákolva. – Tegnap délután, ha

emlékeznek, bizonyos millió az egyhez esélyről beszéltem. Nem is mertem sokat remélni
tőle. De minthogy Angus Campbell esetében bevált, reménykedtem, hogy talán Forbes
esetében is így lesz. És így is lett.

Szünetet tartott, aztán egykedvűen hozzátette:
– Kezemben az az eszköz, amellyel bizonyos értelemben megölték Alec Forbest.
A halotti csend csak néhány másodpercig tartott.
– Megölték? – robbant ki az ügyvédből.
– Igen.
– Ne haragudjon, ha azt mondom, hogy...
– Uram – szólt közbe Dr. Fell, kivéve a pipát szájából a szíve mélyén ön is tudja, hogy

Alec Forbest meggyilkolták, mint ahogy azzal is tisztában van, hogy Angus Campbell
öngyilkos lett. Nincs igazam?

Duncan gyorsan körülpillantott.
– Nyugodt lehet – biztosította a doktor. – Magunkban vagyunk, egyelőre. Erről

gondoskodtam. Szabadon beszélhet.
– Nem szándékozom nyilatkozni – Duncan hangja ingerült volt. – Az ön állítása

képtelenség.
Dr. Fell felsóhajtott.
– Nem tudom, vajon akkor is olyan képtelenségnek fogja-e tartani, ha elmondom,

milyen megállapodást akarok ajánlani.
– Megállapodást?
– Alkut, ha úgy tetszik.
– Kedves uram, szó sem lehet semmiféle alkuról. Ön maga mondta nekem, hogy az



ügy egyszerű és világos. A rendőrség is így véli. Ma reggel beszéltem Mr. Maclntyre-rel, a
Prokurátorral.

– Igen. Ez is része az alkunak.
Duncan alig tudott uralkodni magán.
– Lenne olyan kedves, doktor úr, és megmondaná, mit óhajt tőlem? És főleg azt, hogy

mire alapozza ezt az ártalmas és veszedelmes gondolatot, hogy Alec Forbest megölték?
Dr. Fell kifejezéstelen tekintettel nézett rájuk.
– Először – mondta, felfújva orcáját –, csak egy elsötétítőre alapoztam – fakeretre

szegeit kátránypapír, aminek ott kellett volna lennie Forbes házának ablakán, de nem
volt.

– Pedig az elsötétítő az éjjel igenis ott volt az ablakon, különben a Honi Gárda járőre
észrevette volna a lámpa fényét. Ugyanis a lámpa (ha még emlékeznek a bizonyítékokra)
égett. Valamilyen okból azonban el kellett oltani a lámpát, és le kellett venni az
elsötétítőt az ablakról.

– Miért? Ez volt a kérdés. Felvetődött, hogy miért nem hagyta a gyilkos egyszerűen
égve a lámpát, és miért nem hagyta helyén az elsötétítőt, amikor eltávozott.

– Kínálkozott a megoldás, hogy azért kellett levennie az elsötétítőt, hogy el tudjon
menekülni, és mikor kívül volt, már nem tudta újra visszatenni az ablakra. De vajon
elképzelhető-e, hogy valamiképpen átbújhatott az acéldróthálón, és hogy utána
valamiképpen visszahelyezte?

Duncan felmordult.
– Mikor a háló belülről van felszegezve?
Dr. Fell komolyan bólintott.
– Igen. Fel van szegezve. De hát az iménti megoldás nem nagyon valószínű.
Duncan felkelt.
– Nagyon sajnálom, uram, de nincs időm arra, hogy ezeket a légből kapott

feltevéseket végighallgassam. Doktor úr, ön megdöbbent. Maga a gondolat, hogy
Forbes...

– Nem is kíváncsi rá, hogy milyen alkut kínálok? – kérdezte Dr. Fell. Elhallgatott. –
Önnek nagyon előnyös lenne. – Újra elhallgatott. – Nagyon is előnyös.

Duncan már éppen a kis asztalon heverő kalapjáért és irattáskájáért nyúlt, amikor
egyszer csak lehanyatlott a keze, és kiegyenesedett. Dr. Fellre meredt. Arca falfehér volt.

– Mennybéli isten! – suttogta. – Csak nem azt akarja mondani... hogy én vagyok a
gyilkos?

– Ó, dehogy – felelte Dr. Fell. – Ugyan, ugyan! Dehogyis.
Alan megkönnyebbülten sóhajtott fel.
– Igazán nagyon örülök – mondta Duncan szárazon. – De talán szíveskedjék most már

közölni, miféle ajánlata van, ami esetleg érdekelhetne engem?
– Olyan, ami kliensei jólétére vonatkozik. Egyszóval, az egész Campbell családra. – Dr.

Fell újra szórakozottan lefújta a hamut pipájáról. – Abban a helyzetben vagyok ugyanis,
hogy bizonyítani tudom: Alec Forbest meggyilkolták.

– Bizonyítani? Hogyan?
– Kezemben van az az eszköz, amivel bizonyos értelemben megölték Alec Forbest.



– De hiszen Forbes a házikabátja övével akasztotta fel magát!
– Mr. Duncan, ha áttanulmányozza a legjobb kriminológiai szerzőket, látni fogja, hogy

egy dologban egyetértenek. Semmi sem körülményesebb, mint eldönteni, vajon
felakasztották-e az áldozatot, vagy pedig előzőleg megfojtották, és csak azután
akasztották fel, hogy öngyilkosság látszatát keltsék. Forbes esetében is ez történt.

– Hátulról rátámadtak és megfojtották. Hogy mivel, nem tudom. Egy nyakkendővel.
Vagy talán egy sállal. Aztán a gyilkos, aki értette a dolgát, elrendezte a színt. Ha ezt a
munkát kellő gondossággal végzik, meg sem lehet különböztetni a valódi öngyilkosságtól.
A gyilkos csak egy hibát követett el, ami viszont elkerülhetetlen volt. De végzetes.

– Gondolja át még egyszer, gondoljon arra a berácsozott ablakra...
– És mi az a titokzatos „bizonyítás”? És ki ez a titokzatos „gyilkos”? – Összehúzta a

szemét. – Tudja, ki az?
– Természetesen – mondta Dr. Fell.
– De, ugye, azt már nem tudja bizonyítani – mondta az ügyvéd, ujja bütykével

kopogtatva az asztalon –, hogy Angus Campbell öngyilkos lett?
– Nem. De ha Forbes haláláról kiderül, hogy gyilkosság volt, ez természetesen

érvényteleníti a hátrahagyott hamis tanúvallomást – amit igen alkalmas módon írógéppel
írtak, és így természetesen bárki írhatta, és amit valójában a gyilkos írt. Vajon mit fog a
rendőrség gondolni?

– Tulajdonképpen mit akar ezzel mondani?
– Tehát meghallgatja az ajánlatomat?
– Bármit meghallgatok – felelte az ügyvéd; egy székhez lépett, és leült ha ad valami

támpontot. Ki a gyilkos?
– Tulajdonképpen – válaszolt Dr. Fell –, azt hiszem, már itt is van a házban, és

bármely percben bekopoghat.
Kathryn rémült pillantást vetett Alanra.
Nagyon meleg volt a szobában. Egy megkésett légy zümmögött az egyik fénylő

ablaktáblán a kikeményített függönyök mögött. A csendben jól kivehetően lépések zaját
hallották, amint valaki végigment a nagytermen, a kijárat felé.

– Ez csak a barátunk lehet – folytatta Dr. Fell ugyanolyan szenvtelenül. Aztán felemelte
hangját és kikiáltott. – Itt vagyunk a nappaliban! Jöjjön be!

Duncan görcsös izgalmában felállt. Összekulcsolta kezét, Alan hallotta, hogy
megroppannak ízületei.

Tehát öt, vagy hat másodperc telt el aközött, hogy meghallották a lépéseket, és hogy
elfordult az ajtó gombja, és kinyílt az ajtó. De Alan azóta is úgy emlegeti, mint élete
leghosszabb várakozását. Mintha a szobában minden szál deszka külön reccsent volna,
mintha minden tárgy eleven lett volna és olyan kitartó várakozással teli, mint az ablakon
döngő légy.

Nyílt az ajtó, és valaki belépett.
– Ő a gyilkos – mondta Dr. Fell.
És Mr. Walter Chapmanre, a Herkules Biztosító Társaság emberére mutatott.
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A napfény minden apró részletet megvilágított rajta. Sötétkék ruhába bújtatott alacsony,
zömök alakját, szőke haját, pirospozsgás arcát, világoskék szemét. Egyik kezében
keménykalapját tartotta, a másikkal nyakkendőjét markolta. Fejét félrehajtotta, mintha
ütés elől akarna kitérni.

– Hogy mondta? – kérdezte hangosan.
– Azt mondtam, jöjjön be, Mr. Chapman – felelte Dr. Fell. – Vagy mondjak inkább Mr.

Campbellt? Mert hiszen Campbell az igazi neve, igaz?
– Mi az ördögről beszél? Nem értem!
– Két nappal ezelőtt – folytatta Dr. Fell mikor először láttam önt, nagyjából ugyanazon

a helyen állt, mint most. Én ott álltam, annál az ablaknál (emlékszik?) és Angus Campbell
fényképét tanulmányoztam.

– Akkor még nem mutattak be minket egymásnak. Felemeltem szemem a fényképről,
és olyan döbbenetes, szembeszökő családi hasonlatosságba ütköztem, hogy így szóltam
önhöz: „ön melyik Campbell?”

Alan emlékezett rá.
Az előtte álló alacsony, köpcös alak képzeletében Colin vagy Angus alacsony, köpcös

alakjává változott. Szőke haja és világos szeme – megvan! – átváltozott Róbert Campbell
szőke hajává és világos szemévé, amit a családi albumban látott a fényképen. Mindez
átalakult, szétfoszlott, mint tükörképek a víz színén, de végül mégiscsak egységes
egésszé rendeződött az előtte álló alakban.

– Most sem emlékezteti valakire, Mr. Duncan? – érdeklődött Dr. Fell.
Az ügyvéd erőtlenül visszasüllyedt székébe. Tapogatózva megtalálta a szék karfáját, és

megkapaszkodott benne.
– Robert Campbell – mondta. Nem hangzott felkiáltásként, sem kérdésként:

egyszerűen megállapította a tényt. – Ön Robert Campbell fia – tette még hozzá.
– Ragaszkodom hozzá... – kezdte az állítólagos Chapman.
De Dr. Fell közbevágott. – Engedjék meg, hogy még valamire emlékeztessem önöket.
Kathrynre és Alanra pillantott.
– Azt hiszem, önöknek mondta Elspat, hogy Angus Campbellnek tévedhetetlen érzéke

volt a családi vonások felismerésére; akkor is felismerte a családnak ehhez az ágához
tartozókat, ha „bekormozták a képük, és idegen nyelven beszéltek is”. Noha kisebb
mértékben, de Elspat is rendelkezik ugyanezzel a képességgel.

Most Duncanra nézett Dr. Fell.
– Ezért tűnt nekem olyan furcsának, hogy amint öntől értesültem, Mr. Chapman mindig

elkerülte Elspatot. Ügy gondoltam, ennek érdemes lesz utánajárni.
– A skót rendőrség nem használhatja a Scotland Yard eszközeit. Én viszont egy

barátom, Hadley főfelügyelő révén, igen. Csak néhány órába telt kideríteni az igazságot
Mr. Walter Chapman felől, habár Hadley tengeren túli telefonhívására csak ma hajnalban
érkezett válasz.

Dr. Fell zsebéből kusza írással telefirkált borítékot vett elő, rápislantott, aztán feltette
szemüvegét és Chapmanra nézett.



– Az ön valódi neve Walter Chapman Campbell. Útlevelének, vagy volt útlevelének a
száma 609 348 és a Dél-Afrikai Köztársaság bocsátotta ki. Ön nyolc évvel ezelőtt érkezett
Angliába Port Elizabethből, ahol az ön édesapja, Robert Campbell még most is él, noha
már nagyon gyenge és súlyos beteg. A Campbellt azért hagyta el a nevéből, mert az ön
édesapjának neve kellemetlen emlékeket ébresztett volna a Herkules Biztosító
Társaságnál, ahol ön dolgozik.

– Két hónappal ezelőtt (amint azt értesüléseim szerint ön személyesen mondta) önt
Angliából Glasgow-ba helyezték, hogy cége egyik fiókjának vezetője legyen.

– Itt Angus Campbell természetesen felismerte.
Walter Chapman megnyalta szája szélét.
Arcán merev, hitetlenkedő mosoly ült. De a szeme gyorsan Duncanra siklott, mintha

kíváncsi lenne, hogy fogadja mindezt az ügyvéd. Aztán újra Dr. Fellre nézett.
– Ne beszéljen képtelenségeket – mondta Chapman.
– Uram, ön kétségbe vonja ezeket a tényeket?
– Azonkívül – kérdezte Chapman, szemmel láthatólag kényelmetlenül –, azonkívül,

hogy csakis rám tartozó okokból nem a teljes nevemet használtam, az ég szerelmére, mit
követtem el ön szerint? Valamint arra is kíváncsi lennék, Dr. Fell, hogy ön és két
katonatiszt miért zavartak fel dunooni szállodámban az éjszaka kellős közepén csak
azért, hogy feltegyenek néhány biztosítással kapcsolatos ostoba kérdést? De ezt hagyjuk.
Ismétlem: az ég szerelmére, mit követtem el ön szerint?

– Segített Angus Campbellnek kitervelni öngyilkosságát – felelte Dr. Fell –, kísérletet
tett Colin Campbell megölésére, és megölte Alec Forbest.

Chapman arcából kiszaladt a vér.
– Nevetséges. Nem is ismertem Alec Forbest.
– Soha nem járt a környékén se a coe-i vízesés melletti házának?
– Soha.
Dr. Fell szeme lecsukódott. – Ebben az esetben talán nem haragszik, ha elmondom,

hogy szerintem mi mindent követett el.
– Amint azt ön maga mondta, Angus, amikor kiváltotta utolsó biztosítási kötvényét,

felkereste önt glasgow-i irodájában. Nekem meggyőződésem, hogy már előzőleg is látta
önt. Azzal támadt önre, hogy ön az ő öccsének a fia, amit ön tagadott, majd végül
kénytelen volt elismerni.

– Ezzel Angus természetesen háromszorosan is biztosítottnak látta tervét. Angus
semmit sem bízott a véletlenre. Az ön apjáról tudta, hogy megátalkodott gazember; és
elég jó emberismerő volt, hogy megállapítsa: ön is éppen olyan megátalkodott
gazember. így tehát, amikor kiváltotta azt az utolsó, meglehetősen felesleges biztosítást,
mintegy csak ürügyként arra, hogy önnel találkozhasson, elmagyarázta önnek pontosan,
hogy mi a szándéka. Tudta, hogy a biztosító részéről ön fogja kivizsgálni a meglehetősen
furcsa halálesetet. Ha bármi félresikerülne, ön itt lesz kéznél, hogy rendbe hozza, és
bebizonyítsa, hogy gyilkosságról van szó, hiszen ön tudja, hogy valójában hogyan történt.

– Önnek minden indoka meg is volt arra, hogy segítségére legyen Angusnak. Ő
megmagyarázta, hogy ezzel ön csak a családját segíti. Ha egyszer ő már halott, csak a
hatvanöt éves Colin áll a csaknem tizennyolcezer fontos örökség, és az ön apja, illetve



végső soron természetesen ön között. Angus hivatkozhatott a családi összetartásra, ami
az ő szemében szent volt.

– Önnek viszont, Mr. Chapman Campbell, nem volt szent. Ugyanis ön azonnal
felismerte, hogyan süthetné meg a saját kis pecsenyéjét: ha egyszer Angus halott, és
Colin is halott...

Dr. Fell elhallgatott.
– Mint látják – tette hozzá, a többiek felé fordulva –, a Colin elleni gyilkossági kísérlet

eléggé nyilvánvalóvá tette, hogy barátunk lehet a bűnös. Nem emlékeznek, hogy éppen
Mr. Chapman hajszolta bele Colint abba, hogy a toronyban aludjon?

A szobában forróság volt; Chapman homlokán kiütött a verejték.
– Emlékezzenek vissza két beszélgetésre. Az egyik a toronyszobában folyt le hétfő

este, és nekem csak elmesélték. A másik ebben a szobában, kedd délután, és én magam
is jelen voltam.

– Ki volt az, aki kimondta a „természetfeletti” szót? Azt a szót, ami Colinra mindig
olyan hatással van, mint a vörös kendő a bikára? Mr. Chapman volt az, ha vissza tudnak
emlékezni. Hétfőn este a toronyban ráterelte a beszélgetést, holott azelőtt senki sem
gondolt semmi effélére.

– Colin megesküdött, hogy nincs ott semmiféle kísértet. így tehát zseniális barátunk
kénytelen volt szállítani neki egyet. A minap azt kérdeztem, mi volt az értelme annak a
hókuszpókusznak a félarcú skót kísértetvitézzel, aki hétfő este jelent meg a torony
ablakában. Egyszerű a válasz. Végső ösztönzésként kellett hatnia Colinra.

– A maskarádét nem volt nehéz megrendezni. A torony különálló része a háznak.
A külső udvarból is van bejárata, úgyhogy az is járhat-kelhet kedvére, aki nem tartozik a
házhoz. Az ajtó rendszerint nyitva van, de ha nincs, még egy közönséges lakatkulcs is
elégséges hozzá. Egy skótkockás takaró, egy sapka, némi viasz és festék segítségével Mr.
Flemingnek „megjelent” a kísértet. Ha Fleming nem lett volna ott, bárki más is éppúgy
megfelelt volna.

– És aztán?
– Szerda reggel Mr. Chapman készen állt. A kísértet-történet futótűzként terjedt.

Chapman idejött, és (nem emlékeznek?) csaknem megbolondította szegény Colint a
kísértetekre tett célozgatásaival.

– Mi volt az a megjegyzés, amitől Colin annyira dühbe gurult? Melyik megjegyzésre
mondta Colin azt, hogy „Ez már több a soknál”? Mire föl esküdött meg, hogy fenn alszik a
toronyban? Mr. Chapman sunyi, ravasz kis megjegyzései, amik azzal végződtek, hogy
„Különös ország ez, és ez egy különös ház; és megmondom őszintén, nekem sem lenne
kedvem eltölteni egy éjszakát odafönn, abban a szobában.”

– Feltétlenül szükséges volt – folytatta Dr. Fell Colint rávenni, hogy a toronyban
aludjék. Igaz, hogy a műjégfogást bárhol lehetett volna alkalmazni. Csak éppen Chapman
nem tudta volna bárhol alkalmazni.

– A házban nem ólálkodhatott volna. Tettét a különálló toronyban kellett
végrehajtania, aminek külső bejáratán kedvére jöhetett, mehetett. Mielőtt Colin
elköszönt és feltántorgott azon a rengeteg lépcsőn, Chapman nyugodtan elhelyezhette a
műjeget tartalmazó dobozt, és el is osonhatott.



– Mindaddig persze Chapman egyetlen pillanatra sem árulhatta el, hogy akár a
leghalványabb sejtelme is van, hogyan halhatott meg Angus. Azt kellett tettetnie, hogy ő
is éppen olyan tanácstalan, mint mindenki más. Ragaszkodnia kellett hozzá, hogy
szerinte csakis öngyilkosság lehet; és igazán nagyon szép alakítást nyújtott ebben a
szerepben.

– Természetesen egyelőre említés sem eshetett műjégről. Egyelőre. Máskülönben nem
tudná felcsalogatni Colint a toronyba. Tehát továbbra is azt mondta, hogy Angus igenis
öngyilkos lett, azaz minden ok nélkül kivetette magát az ablakon, vagy, ha mégis volt
valami oka, akkor az csak holmi kárhozatos, iszonytató dolog lehetett.

– Így keverte volna a lapokat addig, amíg Colint sikerül eltenni láb alól.
– A tündöklő igazság azonnal napnál fényesebben ragyogott volna. Halva találják

Colint, és kiderül, hogy széndioxid mérgezésben halt meg. Rögtön mindenkinek eszébe
jut a műjég. És ha nem, zseniális barátunk fel volt rá készülve, hogy akkor neki eszébe
jut: homlokára csap, és kijelenti, persze hogy gyilkosság volt és persze hogy ki kell fizetni
a biztosítást; meg hogy hol van az az ördögi Alec Forbes, aki kétségtelenül mindezt
elkövette?

– Ezért azonnal, még ugyanazon az éjszakán, amikor Colint eltette láb alól, meg kellett
szabadulnia Alec Forbestől is.

Dr. Fell pipája kialudt. Zsebre tette, hüvelykujját mellénye karöltőjébe akasztotta, és
szenvtelenül méregette Chapmant.

Alistair Duncan nyelt egyet-kettőt; ádámcsutkája fel-alá futkosott hosszú nyakán.
– Tudja... tudja mindezt bizonyítani is? – kérdezte az ügyvéd halkan.
– Nem szükséges bizonyítanom – mondta Dr. Fell –, mivel Forbes meggyilkolását

bizonyítani tudom. Ha az embert felakasztják, édes mindegy, hogy egy gyilkosságért
kerül akasztófára vagy kettőért. Nem igaz, Chapman?

Chapman visszakozott.
– Le-lehet, hogy egyszer-kétszer beszéltem Forbesszel – kezdte rekedten és óvatlanul.
– Még hogy beszélt vele! – kiáltott fel Dr. Fell. – Hiszen még figyelmeztette is, hogy ne

nagyon mutatkozzék! Amikor már késő volt.
– Egészen addig a pontig az ön terve bombabiztos volt. Ugyanis mint tudjuk, Angus

Campbell valóban öngyilkos lett. És mikor gyilkosságra kezdtek gyanakodni, az egyetlen
személy, akit véletlenül sem lehetett gyanúsítani, éppen ön volt, mén nem is volt bűnös.
Hajlandó vagyok fogadni, hogy Angus halálának éjjelére kifogástalan alibije van.

– Kedd este viszont nem maradt itt addig, amíg megbizonyosodhatott volna, hogy
Colin valóban szörnyethalt-e, s ezzel hatalmas baklövést követett el. És még ennél is
nagyobb baklövés volt, amikor ezután beült a kocsijába, és elment a Coe vízeséshez,
hogy utolsó látogatást tegyen Alec Forbesnél. Mr. Chapman, mi a kocsija rendszáma?
Nem MGM 1911 véletlenül?

– Nem... nem is tudom. Igen, azt hiszem annyi...
– Egy MGM 1911-es rendszámú autót láttak parkolni az útszélen pontosan Forbes

házával szemben, hajnali kettő és három óra között. A Honi Gárda egy tagja látta, aki
hajlandó ezt eskü alatt vallani.

– Ez minden bizonyítéka? – kérdezte az ügyvéd.



– Ó, dehogy – mondta Dr. Fell. – Ez még csak a kezdet.
A mennyezet egyik sarkát nézegette elgondolkozva.
– Most elérkeztünk Forbes megölésének kérdéséhez – folytatta –, valamint ahhoz,

hogy miként sikerült a gyilkosnak kijutnia egy belülről bezárt szobából. Mr. Duncan, ért ön
valamit a geometriához?

– Geometriához?
– Sietek kijelenteni – magyarázta Dr. Fell –, hogy én magam már csak nagyon keveset

tudok abból, amit valaha megtanultattak velem. Azon kívül, hogy az átfogóra rajzolható
négyzet egyenlő a derékszögű háromszög két befogójára rajzolható négyzetek
összegével, – szerencsésen sikerült megszabadítanom az agyamat ettől a zagyvaléktól.

– Tagadhatatlanul lehet azonban némi haszna, ha most úgy gondolunk Forbes házára,
mint mértani testre. – Ceruzát vett elő a zsebéből, és lerajzolta a ház alaprajzát a
levegőbe. – A ház alapterülete háromszor három méteres négyzet. Képzelje el, hogy az
önnel szemközti fal közepén van az ajtó. Képzelje el, hogy az öntől jobbra eső fal
közepén van az ablak.

– Tegnap ott ácsorogtam a házban, és majd összetörtem a fejem azon az ördögi
ablakon.

– Miért kellett levenni az elsötétítőt? Azért semmi esetre sem, mert a gyilkosnak
sikerült valamilyen úton-módon átpréselnie vaskos testét a berácsozott ablakon. Ez
ugyebár képtelenség.

– Ezenkívül az az egyetlen magyarázat, hogy az ablakot valamilyen más módon kellett
használnia. Tüzetesen megvizsgáltam az acéldrót hálót; hogy kipróbáljam szilárdságát,
bedugtam ujjamat az egyik lyukon, és megráztam. Még ekkor sem járta át a felismerés
egyetlen fénysugara sem a fölém boruló sűrű ködfelhőt. Továbbra is sötétben
tapogatóztam, mindaddig, amíg öntől – fordult Kathryn felé – olyan adatot nem
hallottam, ami még a magamfajta tökfilkónak is szöget ütött a fejébe.

– Tőlem? – kiáltott fel Kathryn.
– Igen. Ön mondta, hogy a fogadósné elmesélte: Forbes gyakran járt horgászni.
Dr. Fell széttárta karját. Dörgő hangja valósággal mentegetőző volt.
– Természetesen minden bizonyíték ott volt előttünk. A kunyhó, hogy úgy mondjam

szinte bűzlött, olyan gyanús volt. Ott volt Forbes halaskosara. Ott voltak a legyei.
A gumicsizmája is ott volt. És mégis csak akkor, csakis akkor tűnt fel nekem, hogy sehol,
az egész házban nyomát sem láttam horgászbotnak!

– Nem láttam olyan horgászbotot, mint például ez itt.
Feltápászkodott, és lenyúlt a kanapé mögé. Nagy méretű kézitáskát vett elő, és

kinyitotta.
A táskában egy feketére festett fém horgászbot szétszedett darabjai feküdtek;

nikkelezett, parafabetétes fogantyújába az „A.M.F.” betűk voltak vésve. De a csévéről
hiányzott a zsinór. Ehelyett a bot végére, a kis fém gyűrűhöz dróttal egy horgot
erősítettek.

– Nagyon ügyes szerszám – magyarázta Dr. Fell. – A gyilkos hátulról támadt Forbesre,
és megfojtotta. Aztán felkötötte, és elrendezte a színt, hogy minden az öngyilkosság
látszatát keltse. Eloltotta a lámpát és kiöntötte a maradék olajat, hogy olyan legyen,



mintha magától égett volna ki. Levetette az elsötétítőt.
– Azután pedig, mint aki dolgát jól végezte, kezében a horgászbottal kisétált a házból

– az ajtón át. Becsukta az ajtót, de úgy, hogy a zárat legmagasabb állására fordította.
– Odament az ablakhoz. A horgászbotot bedugta a rácson – bőven átfért rajta, hiszen

én is könnyedén be tudtam rajta dugni a mutatóujjam –, és átlós irányban az ablaktól az
ajtóhoz tolta.

– A bot végére erősített horoggal megfogta a zár gombját, és maga felé húzta. A zár
fényes és új (emlékeznek?), a holdfényben bizonyára megcsillant, vagyis jól láthatta.
Imigyen tehát egyszerűen és könnyűszerrel maga felé húzta a gombot, és ezzel bezárta
az ajtót.

Dr. Fell óvatosan a kanapéra helyezte a kézitáskát.
– Ehhez természetesen le kellett vennie az elsötétítőt, és mint meggyőződhettek róla,

nem tudta visszahelyezni. Szintén létfontosságú volt, hogy a horgászbotot magával vigye.
Fogantyúja és csévéje már semmi esetre sem fért volna át a dróthálón; és ha csak a
többi részét dobja be az ablakon, abból már az első ember, aki észreveszi, rögtön rájött
volna a trükkre.

– Ezután távozott a helyszínről. Ugyanaz a Honi Gárdista, akinek felkeltette
kíváncsiságát az autó, látta beszállni kocsijába, és fel is ismerte.

Chapmanből elfojtott kiáltás tört fel.
– A visszaúton szétszedte a horgászbotot, és darabjait egymástól távol az útmenti

páfrányosba dobta. Remélni sem mertem, hogy ráakadhatok a botra, de az argyllshire-i
rendőrség kérésére a Honi Gárda helyi egysége átkutatta a környéket.

Dr. Fell Chapmanre pillantott.
– A bot darabjait szinte elborítják az ön ujjlenyomatai – amint arra talán ön is

emlékszik. Mikor az éjszaka közepén felkerestem önt a szállodában, hogy egy
cigarettásdobozon megszerezzem az ujjlenyomatát, egyúttal fel is ismerték, mint azt az
embert, akit Forbes házától láttak elhajtani, közvetlenül a gyilkosság időpontja után.
Tudja, mi fog történni önnel, barátom? Lógni fog.

Walter Chapman még mindig állt, és nyakkendőjét babrálta. Arca olyan volt, mint egy
kisfiúé, akit azon kaptak, hogy a kamrában pákosztoskodik.

Keze feljebb csúszott, megérintette nyakát, szája megrándult. A forró levegőjű
szobában arcáról csurgott a verejték.

– Blöfföl – mondta bizonytalanul, miután megköszörülte torkát. – Egyetlen szó sem
igaz abból, amit mond.

– Ön is tudja, hogy nem blöffölök. A bűntény, elismerem, méltó a család legokosabb
tagjának fiához. Ha Angus és Colin halott lenne, és mindezt sikerült volna Forbes nyakába
varrni, most nyugodtan visszamehetne Port Elizabethbe. Az ön édesapja már nagyon
gyenge, és súlyos beteg. Már nem sokáig élvezhetné az örökölt tizenhét és félezer fontot.
Akkor aztán az egész önre szállna, és még csak el sem kellene jönnie sem Angliába, sem
Skóciába, és senki sem ismerné fel.

– De így most már feladhatja az igényét, fiam. Gondolja, hogy van valami halvány
reménye arra, hogy megúszhatja a kötelet?

Walter Chapman Campbell arcához emelte kezét.



– Én nem akartam semmi rosszat – motyogta – Istenem, én nem akartam semmi
rosszat! – Elhallgatott. – Csak nem akar feladni a rendőrségnek...?

– Nem – mondta Dr. Fell nyugodtan. – Nem ha aláírja azt a dokumentumot, amit most
fogok diktálni önnek.

Chapman elrántotta kezét arcáról, és felködlő reménnyel nézett Dr. Fellre. Alistair
Duncan közbelépett.

– Uram, mit jelentsen ez? – kérdezte nyers hangon.
– Ez kérem azt jelenti – válaszolta Dr. Fell hogy hagyjuk Elspatot leélni hátralevő éveit,

és meghalni abban a boldog hitben, hogy Angus lelke nem ég a pokol tüzében. A célja
pedig az, hogy gondoskodjunk Elspatról és Colinról életük végéig, úgy, amint az Angus
akarata volt. Ennyi az egész.

– Lemásolja ezt – kérdezte Dr. Fell, és zsebéből papírlapokat húzott elő –, vagy pedig
diktáljam a következő vallomást? Ön beismeri, hogy előre megfontolt szándékkal ön ölte
meg Angus Campbellt...

– Micsoda?
– Hogy ön követett el gyilkossági kísérletet Colin Campbell ellen, és hogy ön ölte meg

Alec Forbest. Ez, az általam szolgáltatandó bizonyítékkal együtt kielégíti majd a biztosító
társaságokat, és a pénzt ki fogják fizetni. Én is tudom, hogy ön nem ölte meg Angust!
Mégis azt fogja vallani, hogy megölte.

– Nem tudnám fedezni önt, még ha akarnám se. De ez nincs is szándékomban. Ennyit
azonban megtehetek: ezt a vallomást negyvennyolc óráig nem adom át a rendőrségnek,
ami elég arra, hogy elmeneküljön. Normális körülmények között kilépési engedélyre
lenne szüksége, hogy elhagyhassa az országot. De közel vagyunk a Clyde-hoz, és
szerintem biztosan talál egy segítőkész kapitányt, aki megfelelő ellenszolgáltatás fejében
hajlandó lesz fölvenni egy távozó hajó fedélzetére. Márpedig akkor nyugodt lehet, hogy
ezekben a zavaros időkben nem fogják visszahozni.

– Ha megteszi, amit mondok, egérutat biztosítok magának. Ha visszautasítja,
bizonyítékaim félórán belül a rendőrségen vannak. Mi a válasz?

Chapman szótlanul meredt rá.
Rémület, zavar és bizonytalanság vegyült arcán gyanakvó hitetlenkedéssé.
– Nem hiszek magának! – rikácsolta. – Honnan tudjam, hogy nem viszi-e el azonnal a

vallomást, és nem ad-e át a rendőrségnek?
– Mert ha olyan ostoba lennék, akkor ön fölboríthatná az egészet azzal, hogy elmondja

az igazságot Angus haláláról. Mindkettejüket megfoszthatná a pénztől, és Elspat
megtudná, hogy szeretett Angusa valójában mit tett.

Chapman újra a nyakkendőjét babrálta. Dr. Fell hatalmas arany zsebórát vett elő, és
megnézte.

– Ez az eljárás minden ízében törvénytelen – mondta Alistair Duncan remegő hangon
–, és tisztességtelen!

– Különben sem merne elereszteni! – kiáltotta Chapman. – Be akar ugratni! Ha
kezében a bizonyíték, és felmutatja a vallomást, akkor magát is letartóztatják a tett
elkövetése utáni bűnpártolásért!

– Nem hiszem – mondta Dr. Fell udvariasan. – Ha megkérdezi Mr. Duncant, ő



tájékoztathatja önt, hogy a skót törvény nem ismeri a tett elkövetése utáni bűnrészesség
fogalmát.

Duncan szólásra nyitotta száját, de aztán újra becsukta.
– Legyen nyugodt – folytatta Dr. Fell –, gondosan megfontoltam csalárd és gaz tervem

minden részletét. Továbbá javasolom, hogy mivel a való igazságot csak mi ismerjük, akik
most ebben a szobában együtt vagyunk, fogadjunk ezennel titoktartást életünk végéig.
Elfogadják ezt?

– Én elfogadom! – kiáltotta Kathryn.
– Én is – mondta Alan.
Duncan a szoba közepén állt, hevesen hadonászott. Arca gyötrelmes, szinte halálos

kínszenvedésről tanúskodott.
– Kérem önt, uram – kiabált rekedten –, kérem önt, uram, még mielőtt késő, hagyjon

fel ezzel, és gondolja meg még egyszer, mi az, amit javasol! Hiszen ez, ez... minden
határon túlmegy! Beleegyezhetem én ebbe, én mint tisztes ügyvéd... egyáltalában
meghallgathatok én ilyen javaslatot?!

Dr. Fell nem hatódott meg.
– Remélem, hogy igen – felelte nyugodtan. – És bízom benne, hogy nem fogja

felborítani elképzelésemet éppen ön, Mr. Duncan, aki mostanáig támogatott, és annyi
fáradsággal segített. Uram, önt, aki skót, nem lehetne rávenni, hogy viselkedjék józanul?
Egy angoltól kell gyakorlatiasságot tanulnia?

Duncan felnyögött.
– Akkor tehát úgy veszem – mondta Dr. Fell –, hogy feladta romantikus elképzeléseit,

és csatlakozik a javaslatomhoz. A döntés életről és halálról most már csakis Mr. Walter
Chapman Campbell kezében van. Uram, én nem fogom magának sokáig kínálgatni ezt a
megoldást. Nos, mi a válasza? Beismer két gyilkosságot, és megússza? Vagy tagadja
mindkettőt, és lógni fog egyért?

Chapman lehunyta szemét, aztán újra kinyitotta.
Úgy nézett körül a szobában, mintha most látná először. Kinézett az ablakon a tó

csillogó vizére; végigpillantott a kezei közül kicsúszó birtokon, a megbékélt házon.
– Beismerem – mondta.
 
A 9.15-ös glasgow-i vonat mindössze négy órás késéssel futott be a Euston

pályaudvarra. Az aranyló napsütéses reggel még a pályaudvar kormos barlangját is
földerítette.

A vonal befutott, és gőzt sóhajtva megállt. Ajtók csapódtak. A hordárnak, aki bedugta
fejét az egyik első osztályú hálókocsifülkébe, azonnal lelohadt a lelkesedése, amint
megpillantotta odabenn a két legaffektáltabb, legkínosabban udvarias és legbeképzeltebb
teremtményt (akik valószínűleg még borravalót is csak keveset adnak), akiket valaha
látott.

Egyikük ifjú hölgy volt, szigorúan összeszorított ajakkal, fennkölt arccal, és roppant
komoly szarukeretes szemüveggel. A másik professzoros külsejű férfiú volt, még
fennköltebb arckifejezéssel.

– Hordárt, asszonyom? Hordárt, uram?



Az ifjú hölgy hidegen ránézett.
– Kérem – mondta. Azután zavartalanul folytatta:
– Bizonyára ön előtt is nyilvánvaló, Dr. Campbell, hogy az Earl of Danbynek a francia

királyhoz intézett memorandumát, amit maga a király láttamozott, és amire rá is írta,
hogy „Helyeslem: C.R.” semmiképpen sem inspirálhatta olyasfajta hazafias megfontolás,
amit az ön sajnálatos tory értelmezése sejtet.

– Ez a vadászpuska az öné, asszonyom? Vagy az úré?
A professzoros külsejű férfiú igen tétován nézett a hordárra.
– Ööö... igen – mondta. – Eltávolítjuk a bűnjelet a hatóságok keze ügyéből.
– Mit mond, uram?
De a professzoros külsejű férfiú már nem figyelt rá.
– Ha visszagondol, kedves hölgyem, arra a beszédre, amit Danby 1689 decemberében

mondott el az Alsóházban, úgy érzem, bizonyos ebben foglaltatott ésszerű megfontolások
át fogják törni még az előítéletnek azt a ködét is, amivel ön, úgy látszik, körülvette
magát. Például...

A hordár csomagokkal megrakodva lehangoltan baktatott mögöttük végig a peronon.
Floreat scientia! A kerék ismét fordult egyet.
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