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Rex Stout állandó nyomozója a túlsúlyos, 
rigolyás és zseniális orchideatermesztő, Nero 
Wolfe, akit talpraesett és ironikus barátja-
titkára, Archie Goodwin kísér. 

Most Archie a főszereplő, ahol egy estélyen 
látszólag öngyilkos lesz egy leányanya. 

A jelenlévők, és a rendőrség is 
öngyilkosságnak véli az esetet, kivéve Archie 
Goodwint, aki váltig állítja, hogy gyilkosság 
történt. 

Végül sikerül is állítását bebizonyítania a 
zseniális logikával rendelkező Nero Wolfe 
segítségével… 

 

 



 

 

1. 

Ha azon a goromba márciusi kedd reggelen nem esik az 

eső és nem fúj a szél, éppen nem lettem volna otthon, 

mikor Austin Byne telefonált – elsétáltam volna a bankba 

a csekkekkel és akkor lehet, hogy Austin valaki mással 

próbálkozott volna. Ámbár nem valószínű. Sokkal 

valószínűbb, hogy később újra felhívott volna, vagyis nem 

kenhetem a dolgot csupán az időjárásra. Tény az, hogy ott 

ültem az irodában, és ugyanabból az olajoskannából 

olajoztam az írógépet, mint a két 38-as Marley pisztolyt, 

amelyre engedélyünk volt, amikor megszólalt a telefon, én 

meg fölvettem a kagylót, és beleszóltam. 

– Nero Wolfe irodája. Archie Goodwin beszél. 

– Szevasz. Itt Byne. Dinky Byne. 

Önök e szavakat nyomtatásban látják, én azonban 

nem láthattam, így aztán nem is értettem meg őket. A 

hang nem is emberi hangnak hallatszott, hanem egy 

döglődő kecskebéka brekegésének. 

– Köszörülje meg a torkát – javasoltam –, vagy 

tüsszentsen, vagy mit tudom én, és próbálja meg még 

egyszer. 

– Reménytelen. Teljesen bedugult az orrom. Bedugult! 

Az orrom! Érted? Dinky Byne vagyok! B-Y-N-E. 

– Á, szevasz. Nem kérdem, hogy vagy, hallom a 

hangodon. Részvétem. 

– Elkél. Sőt többre van szükségem részvétnél. – Ezt 

már kicsit jobban lehetett érteni. – Segítség kellene. 

Megtennél nekem egy borzasztó nagy szívességet? 



 

 

Elfintorítottam az arcom. – Esetleg. Ha ülve is 

megtehetem, és nem törik bele egyetlen fogam sem. 

– Nem esik semmi bajod. Ugye, ismered Louise nénit, a 

nagynénémet, Mrs. Robert Robilottit? 

– Csak üzletileg. Mr. Wolfe dolgozott neki egyszer, 

valami ékszert szerzett neki vissza. Jobban mondva ő 

kapta Louise nénédtől a megbízást, a munkát viszont én 

végeztem el, de nemigen nyertem el a nénikéd tetszését. 

Rossz néven vette egy megjegyzésemet. 

– Nem érdekes. A megjegyzéseket el szokta felejteni. 

Gondolom, hallottál már a nagynéném estélyéről, amelyet 

minden évben megrendez a boldogult Albert bácsi 

születésnapján, isten nyugosztalja szegényt. 

– Persze. Ki ne hallott volna? 

– Nahát, erről van szó. Az estély ma lesz, hétkor. És én 

lennék az egyik gavallér, de hát hallod, milyen a hangom, 

meg aztán lázam is van. Nem tudok elmenni. Louise néni 

pokolian dühös lenne, ha most kellene helyettes után 

szaladgálnia, szóval ha telefonálok neki, már azt is 

szeretném bejelenteni, hogy nem kell keresgélnie, én már 

találtam valakit. Mr. Archie Goodwint. Te különben is 

sokkal jobb gavallér leszel nálam. A nénikém ismer, és a 

megjegyzésedet már rég elfelejtette. Különben is, én már 

legalább száz olyan megjegyzést tettem, amelyet rossz 

néven vett. És te pontosan tudod, hogyan kell bánni a 

hölgyvendégekkel. Szóval ma este hétkor, szmokingban, a 

címet tudod. Miután én fölhívtam, persze majd Louise 

néni is fel fog csengetni téged, hogy megerősítse a 

meghívást. A feladat ülve is elvégezhető, és garantálom, 

semmi olyat nem tálalnak eléd, amibe beletörik a fogad. A 

nagynénémnek jó szakácsa van. Te jó ég, nem is 



 

 

gondoltam volna, hogy ilyen hosszan tudok beszélni. 

Szóval vállalod, Archie? 

– Még gondolkozom rajta – válaszoltam. – Elég későn 

szólsz. 

– Igen, tudom, de hát amíg ma reggel ki nem nyitottam 

a szemem, azt hittem, el tudok menni. Majd egyszer 

viszonzom a szívességedet. 

– Nem lesz módodban. Nekem nincs multimilliomos 

nagynénikém. És kétlem, hogy a nénikéd elfelejtette a 

megjegyzésemet, ugyanis meglehetősen csípős volt. Mi 

lesz, ha megvétózza a választásodat? Akkor majd megint 

ide kell telefonálnod, hogy lemondd a dolgot, aztán valaki 

mást kell felhívnod, pedig nem volna szabad sokat 

beszélned, ráadásul én meg is sértődöm. 

Csak az időt húztam, ugyanis beszéltetni akartam még 

egy kicsit. Gyanús volt nekem a rekedtség. A bedugult orr 

nem befolyásolja az „sz” hangot, például a „szívességiben 

vagy a „születésnapéban, ő mégis selypített, a nagynénit 

meg „natynéni”-nek ejtette, holott „dagydédi”-nek kellett 

volna. Szóval gyanakodtam, hogy csak megjátssza a 

rekedtet. És ha csak egy kicsit is kevesebb önbizalom 

szorul belém, nyilván arra is kíváncsi lettem volna, miért 

éppen engem választott, mikor nem is vagyunk olyan jó 

haverok, de hát ez a gondolat persze föl se merült bennem. 

Ha az embernek elegendő az önbizalma, akkor legföljebb 

színleli a meglepetést, ha például fölhívja egy pártvezér, és 

közli vele, hogy pártja az Egyesült Államok elnökének 

akarja jelölni, de igazából nem lepődik meg. 

Csak addig húztam az időt, amíg teljességgel meg nem 

bizonyosodtam róla, hogy Byne rekedtsége tettetett, aztán 

elvállaltam a dolgot. Tulajdonképpen tetszett az ötlet. 

Szokatlan élményben lesz részem, mely szélesíteni fogja 



 

 

emberismeretemet. Lehet, hogy kissé csiklandós, sőt 

lehangoló élmény lesz, de érdekes lesz megfigyelni, hogyan 

fognak a jelenlevők viselkedni. Arról nem is beszélve, hogy 

én hogyan fogok viselkedni. Szóval közöltem Byne-nal, 

hogy várom Louise néni hívását. 

Nem telt bele félóra, a hívás máris befutott. Éppen 

befejeztem az olajozást, és beraktam a pisztolyokat az 

íróasztalom fiókjába, mikor megszólalt a telefon. Egy hang, 

melyet fölismertem, közölte, hogy ő Mrs. Robilotti 

titkárnője, és hogy Mrs. Robilotti kíván beszélni velem. – 

Megint valami ékszerügy, Miss Fromm? – érdeklődtem. – 

Majd Mrs. Robilotti megmondja, miről van szó, Mr. 

Goodwin – válaszolta Miss Fromm. 

Aztán megszólalt egy másik, szintén ismerős hang. 

– Mr. Goodwin? 

– Személyesen. 

– Az unokaöcsém, Austin Byne azt mondja, hogy 

beszélt magával. 

– Lehetséges. 

– Hogyhogy lehetséges? 

– A hang azt mondta, hogy Byne beszél, de én inkább 

fókaugatásnak véltem. 

– Légcsőhurutja van. Ezt magának is megmondta. De 

úgy látszik, maga nem sokat változott. Az unokaöcsém azt 

mondja, hogy megkérte magát, helyettesítse őt ma az 

estélyemen, és maga azt mondta, hogy hajlandó rá, ha én 

is meghívom magát. Így van? 

Mondtam, hogy így. 

– Az unokaöcsém szerint maga tisztában van az ügy 

természetével és jelentőségével. 

– Természetesen. Mint ahogy rajtam kívül még 

ötvenmillióan, ha nem többen. 



 

 

– Tudom. Sajnálom, hogy annak idején olyan nagy 

feltűnést keltett a dolog, de most már nem hagyhatom 

abba. Tartozom vele drága első férjem emlékének. Ezennel 

meghívom az estélyre, Mr. Goodwin. 

– Rendben van. A meghívást elfogadom, hogy 

szívességet tegyek az unokaöccsének. És köszönöm. 

– Helyes. – Szünet. – Persze az estélyre való 

meghíváskor általában nem szokás figyelmeztetni a 

vendéget, hogyan viselkedjék, ezúttal azonban nem árt 

némi elővigyázat. Tisztában van vele? 

– Természetesen. 

– Tapintatra és diszkrécióra van szükség. 

– Magammal viszem, amennyim csak van – 

biztosítottam a hölgyet 

– És persze jó modorra. 

– Azt majd kölcsönkérek. – Aztán úgy éreztem, 

valamelyest meg kell nyugtatnom. – Ne aggódjék, Mrs. 

Robilotti. Értem az ábrát, és nyugodtan számíthat rám, 

egészen a feketéig, sőt még tovább is. Legyen nyugodt. 

Mindennel tisztában vagyok. Tapintat, diszkréció, jó 

modor, szmoking, hétkor. 

– Akkor hát várom. Kérem, tartsa a vonalat. A 

titkárnőm megadja a meghívottak nevét. Egyszerűbb lesz a 

bemutatkozás, ha előre ismeri a neveket. 

Megint Miss Fromm szólt a telefonba. – Mr. Goodwin? 

– Még mindig. 

– Kerítsen papírt és ceruzát. 

– Mindig van nálam. Kezdheti. 

– Szóljon, ha túl gyorsan mondom. Tizenketten lesznek 

az asztalnál. Mr. és Mrs. Robilotti. Miss Celia Grantham és 

Mr. Cecil Grantham. Ők Mrs. Robilotti első házasságából 

való gyerekei. 



 

 

– Egen, tudom. 

– Miss Helen Yarmis. Miss Ethel Varr. Miss Faith 

Usher. Nem mondom túl gyorsan? 

– Nem. 

– Miss Rose Tuttle. Mr. Paul Schuster. Mr. Beverly 

Kent. Mr. Edwin Laidlaw. És maga. Ez összesen tizenkettő. 

A jobbján Miss Varr fog ülni, a balján Miss Tuttle. 

Megköszöntem, és letettem a kagylót. Most, hogy már 

elköteleztem magam, nem voltam olyan biztos benne, hogy 

tetszik a dolog. Lehet, hogy érdekes lesz az estély, de az is 

lehet, hogy megerőltető. Mindegy, most már elígérkeztem, 

tehát fölhívtam Byne-t az általa megadott számon, és 

közöltem vele, hogy otthon maradhat gargalizálni. Aztán 

Wolfe íróasztalához léptem, és felírtam a naptárjára Mrs. 

Robilotti nevét és telefonszámát. Wolfe szereti tudni, hol 

érhet el, ha nem vagyok otthon, még ha nincs is semmi 

fontos ügyünk, mert hátha valaki segítségért kiált, és 

hajlandó fizetni is érte. Aztán kimentem az előszobába, 

balra fordultam, és beléptem a lengőajtón a konyhába. 

Fritz a nagy asztalnál állt, és halikrát kevert szardellás 

vajba. 

– Rám ne számítson a vacsoránál – mondtam neki. – Az 

évi jó cselekedetemet készülök végrehajtani, hadd essem 

túl rajta. 

Fritz abbahagyta a keverést, és rám nézett. – Kár. 

Serpenyős borjúszelet lesz, gombával meg fehér borral. 

– Ne fájdítsa a szívem. De talán akad valami ehető ott 

is, ahova megyek. 

– Netán ügyfélhez? 

Fritz Brenner nem szokott kíváncsiskodni. Nem üti 

bele az orrát mások magánügyeibe, még az enyémbe sem. 

De jogos érdeklődéssel viseltetik az iránt, hogy megy az 



 

 

üzlet, hogyan élnek a Nyugati Harmincötödik utca eme 

ódon téglaházának a lakói, és csupán annyit akart 

megtudni, vajon a vacsorameghívásom lendít-e az üzleten. 

Vállalkozásunk nem kis pénzbe került. Először is fizetni 

kellett engem. Aztán fizetni kellett őt. És fizetni kellett 

Theodore Horstmannt is, aki a napjait, sőt néha az 

éjszakáinak egy részét is odafent a télikertben tölti a 

tízezer orchidea társaságában, és valamennyiünket 

táplálni is kellett, méghozzá olyan koszttal, amilyet 

Wolfe szeretett és előteremtett, Fritz meg elkészített. 

Sőt az orchideákat nemcsak táplálni kellett, hiszen Wolfe 

épp a héten vásárolt Burmából egy coelogyne-t nyolcszáz 

dollárért, és ez nem volt rendkívüli eset. És így tovább, és 

így tovább, márpedig egyedüli bevételi forrásunkat azok az 

emberek jelentették, akiknek valamilyen problémájuk 

akadt, és képesek meg hajlandók is voltak 

magánnyomozót bérelni, hogy a problémájukat megoldja. 

Fritz tudta, hogy pillanatnyilag egyetlen ügyünk sincs, és 

csak az érdekelte, hogy a vacsorameghívásomból 

kikerekedhetik-e valami. 

Megráztam a fejem. – Nem, nem ügyfélhez. – Leültem 

egy székre. – Egy volt ügyfelünkhöz megyek, Mrs. 

Robilottihoz – két évvel ezelőtt egymillió dollár értékű 

gyűrűt meg karperecet fújt meg tőle valaki, és mi 

szereztük vissza és tanácsra van szükségem. Lehet, hogy 

maga nők dolgában nem olyan szakértő, mint az 

ételekében, de ha jól tudom, azért nem egészen 

tapasztalatlan, és nagyon örülnék, ha tanácsot adna, 

hogyan viselkedjem velük a mai estélyen. 

Fritz fölhorkant. – Hogyan viselkedjék a nőkkel? Maga? 

Ha! Aki ezernyi diadalt aratott? Tőlem kér tanácsot? 

Archie, maga viccel velem. 



 

 

– Köszönöm a bókot, Fritz. De most nem mindennapi 

hölgyekről van szó, – Az ujjammal fölszedtem egy darabka 

szardellapasztát, ami az asztalra pottyant, és lenyaltam az 

ujjam. – Éppen ez a probléma. Ennek a Mrs. Robilottinak 

az első férje Albert Grantham volt, aki életének utolsó tíz 

esztendejét azzal töltötte, hogy a három- vagy 

négyszázmillió dollárnyi örökségének egy részén a világot 

meg a benne élő embereket jobb útra térítse. Gondolom, 

azzal maga is egyetért, hogy az olyan nőkre, akiknek 

gyerekük van, de férjük nincs, ráfér, hogy jobb útra 

térítsék őket. 

Fritz elbiggyesztette az ajkát. – Előbb látnom kéne a 

nőket is meg a gyerekeket is. Lehet, hogy bájosak. 

– Nem a báj itt a kérdés, legalábbis Grantham esetében 

nem az volt. A lányanyák problémáival való foglalkozás 

nem tartozott az igazán nagy ügyletei közé, de ez iránt 

mégis kivételesen érdeklődött. Ritkán engedte, hogy a 

nevét bármelyik ötletével kapcsolatba hozzák, ezzel 

azonban kivételt tett. Építtetett számukra Dutchess 

Countyban egy otthont, amelyet Grantham Háznak 

neveztek el, és még most is így neveznek. Most meg mit 

tesz bele? 

– Majoránnát. Első ízben próbálom ki. 

– Ne árulja el a főnöknek, kíváncsi vagyok, megérzi-e. 

Amikor a jobb útra térített lányanyák kikerülnek a 

Grantham Házból, anyagi támogatásban részesülnek 

mindaddig, amíg állást vagy férjet nem találnak, sőt még 

azután sem feledkeznek meg róluk. A kapcsolattartás 

egyik módját még maga Grantham eszelte ki néhány évvel 

a halála előtt. A születésnapján minden évben meghívatott 

a feleségével négy lányanyát vacsorára, az ötödik Avenue-n 

levő palotájába, és meghívatott négy fiatalembert is 



 

 

partnernak. Grantham öt évvel ezelőtt meghalt, de a 

felesége megtartotta ezt a szokást. Azt mondja, tartozik 

vele néhai férje emlékének, noha azóta már hozzáment egy 

Robert Robilotti nevű díszpéldányhoz, aki sosem 

foglalkozott mások jobb útra térítésével. Ma van Grantham 

születésnapja, és erre a vacsorára megyek. Én vagyok a 

négy fiatalember közül az egyik. 

– Az nem lehet! – mondta Fritz. 

– Miért nem? 

– Maga, Archie? 

– Miért ne? 

– Mindent tönkre fog tenni. Nem telik bele egy év, és a 

lányok megint ott találják magukat a Grantham Házban. 

– Nem – mondtam zordonan. – Köszönöm a bókot, de 

az ügy komoly, és tanácsra van szükségem. Gondolja csak 

meg: ezek a lányok anyák, de már jobb útra tért anyák. 

Elvárják tőlük, hogy próbálják megvetni a lábukat az 

életben. Tegyük fel, hogy próbálják is. De meghívni őket 

vacsorára abba az istenverte palotába, melléjük ültetni 

négy olyan fiatalembert, aki Mrs. Robilotti köréből kerül 

ki, és akit a lányok most látnak először és valószínűleg 

utoljára, pokoli ötlet. Mindegy, ezen már nem segíthetek. 

Granthamet már nem lehet jobb útra téríteni, mivel halott, 

Mrs. Robilotti jobb útra térítésére pedig – akár él, akár 

halott – egy világért sem vállalkoznék. De itt van az én 

személyes problémám: hogyan viselkedjem? Szívesen 

venném a javaslatait. 

Fritz fölnézett. – Minek megy el? 

– Mert egy ismerősöm megkért rá. Más kérdés, hogy 

miért éppen engem, de ezt most hagyjuk. Belementem, 

mert azt hittem, szórakoztató élmény lesz, de már 

rájöttem, hogy szörnyen nyomasztó is lehet. Most már 



 

 

benne vagyok, de hogyan viselkedjem? Vegyem vidámra a 

dolgot, bohóckodjam, vagy beszéltessem őket a 

gyerekükről, vagy szívjak be, és fütyüljek az egészre, vagy 

inkább álljak föl, és tartsak szónoklatot a híres anyákról, 

például Vénuszról meg Mrs. Shakespeare-ről meg arról a 

római nőről, akinek ikrei voltak? 

– Ne. Azt ne csinálja. 

– Hát mit? 

– Nem tudom. Különben is csak a száját jártatja. 

– Jó, akkor most jártassa maga. 

Fritz nekem szegezte a kését. – Ismerem én magát, 

Archie. Legalább annyira, amennyire maga engem. Most 

csak a száját jártatja, én meg jól szórakozom. Nincs 

magának tanácsra szüksége. Hogyan viselkedjen? – 

Lecsapott a késével. – Ha! Odamegy, megnézi őket 

magának, és úgy viselkedik, ahogy jólesik. Mindig ezt 

teszi. Ha nagyon kínos, eljön. Ha valamelyik lány elbűvölő, 

és a férfiak körüludvarolják, maga félrecsalja, és holnap 

már ebédelni viszi. Ha meg unatkozik, telezabálja magát, 

mindegy, hogy milyen a koszt. Ha megsértődik… Itt a lift! – 

Az órára nézett. – Úristen, már tizenegy óra! A spékelés! – 

És a hűtőszekrény felé indult. 

Nem ugrottam föl. Wolfe szereti ugyan, ha az irodában 

talál, amikor lejön, és ha nem talál ott, kicsit fölpezsdül a 

vérkeringése, ami jót tesz neki, így hát megvártam, amíg 

kiszáll a liftből, végigmegy az előszobán, majd belép az 

irodába. Sose fért a fejembe, miért nem csap nagyobb zajt 

járás közben. Azt hinné az ember, hogy a lába, mely nem 

nagyobb az enyémnél, meglehetősen nehezen boldogul az 

ő másfél mázsás súlyával, de nem. Mintha feleannyi súlyt 

hordozna. Engedtem még neki annyi időt, hogy odaérjen 

az íróasztalához, és elhelyezkedjék méretre készült, óriási 



 

 

karosszékében, aztán utánamentem. Mikor beléptem, 

dünnyögött egy jóreggeltet, én meg viszonoztam. Közös jó 

reggeljeink rendszerint ilyentályt szoktak kezdődni, mivel 

a reggelit Fritz tálcán szokta fölvinni Wolfe-nak a 

szobájába, és ő a kilenc és tizenegy közötti két órát 

minden áldott nap, a vasárnapot is beleértve, Theodore 

meg az orchideák társaságában szokta tölteni a 

télikertben. 

Amikor az íróasztalomhoz értem, bejelentettem: – Nem 

vittem be a bankba a tegnapi csekkeket, mert rossz az idő. 

Háromig talán még megjavul. 

Wolfe a postáját nézte át, amelyet előzőleg az 

íróasztalára készítettem. – Hívja föl Vollmer doktort – 

utasított. 

Ezzel azt akarta mondani, hogy ha olyan semmiség 

miatt, mint egy kis hideg, szeles márciusi eső, nem viszem 

el a csekkeket a bankba, akkor nyilván beteg vagyok. 

Tehát köhintettem, aztán tüsszentettem egyet. – Szó sem 

lehet róla – mondtam határozottan. – Még ágyba 

parancsolna, az pedig nem jönne jól ebben a nagy 

rohammunkában. Maga nem bírná egyedül az iramot. 

Rám villantotta a szemét, és bólintott, jelezvén, hogy 

vette a lapot, de ejti is, majd az asztali naptára után nyúlt. 

A posta átnézése után mindig az következett. 

– Mi ez a telefonszám? – kérdezte. – Mrs. Robilotti? Az 

a nőszemély? 

– Igen, uram. Aki nem akart húszezret fizetni, aztán 

mégis fizetett. 

– Most mit akar? 

– Engem. Ma este héttől nála leszek elérhető. 

– Ma este jön Mr. Hewitt, egy dendrobiumot hoz, és 

megnézi a renantherát. Maga azt mondta, hogy itthon lesz. 



 

 

– Tudom, itthon is akartam lenni, de váratlanul 

közbejött valami. A hölgy csak ma reggel telefonált. 

– Nem is tudtam, hogy ilyen jóban vannak. 

– Szó sincs róla. Azóta se láttam, és nem is hallottam 

róla, amióta kifizette azt a számlát. Egy különleges ügyről 

van szó. Talán emlékszik rá, hogy amikor Mrs. Robilotti 

megbízta magát, és beszélgettünk róla, említettem, hogy 

olvastam róla egy cikket egy képes újságban, illetve arról, 

hogy minden évben vacsorapartit rendez néhai első férje 

születésnapján. Meghív rá négy nőt és négy fiatalembert. A 

nők lányanyák, akiket rehabili… 

– Igen, emlékszem. Tiszta komédia. A vendéglátás 

paródiája. Csak nem azt akarja mondani, hogy maga is 

bűnrészességet vállal ilyesmiben? 

– Azt nem mondanám, hogy önként vállalok. De 

fölhívott egyik ismerősöm, Austin Byne, és megkért, hogy 

ugorjak behelyette, mert ő náthás, ágyban fekszik, és nem 

tud elmenni, Akárhogy is, az estély föl fogja frissíteni az 

életszemléletemet, erősíteni fogja az idegeimet és 

szélesíteni a látókörömet. 

Wolfe szeme elkeskenyedett. – Archie. 

– Igen, uram. 

– Bele szoktam én avatkozni a magánügyeibe? 

– Igen, uram. Gyakran. Csak maga hiszi, hogy nem. De 

azért csak folytassa. 

– Nem szoktam beleavatkozni. Ha az a hóbortja 

támadt, hogy közreműködik ebben a különös 

színjátékban, ám legyen. Én csupán arra figyelmeztetem, 

hogy lealacsonyítja magát. Azokat a szerencsétlen 

teremtéseket egészen nyilvánvaló céllal hívják meg oda. 

Azt remélik, hogy találkoznak, vagy legalábbis 

valamelyikük találkozik egy férfival, akit annyira meghat a 



 

 

lány, hogy tovább ápolja vele az ismeretséget, és végül is 

törvényesíti, ha nem is a már meglevő gyermeket, de az 

anyaöl jövendő gyümölcseit. Ennélfogva a maga ottani 

jelenléte szélhámosság lesz, és ezt maga is tudja. Kezdem 

kétségbe vonni, akad-e valaha is nő, aki egyszer majd a 

maga nyakába varrhatja magát, de ha akadt, akkor az 

olyan tulajdonságokkal fog rendelkezni, amelyek 

lehetetlenné teszik, hogy ezeknek a szerencsétlen 

teremtéseknek a sorsában osztozzék. Maga egy csalás 

résztvevője lesz. 

Megráztam a fejem. – Nem, uram. Rosszul hiszi. Csak 

azért hagytam, hogy végigmondja, mert kíváncsi voltam. 

Ha Mrs. Robilottinak az volna a célja, hogy 

partnerválasztási lehetőséget adjon a lányoknak, azt 

mondanám, háromszoros hurrá neki, de nem mennék el. 

Épp az a feneség benne, hogy egyáltalán nem erről van 

szó. A férfiak Mrs. Robilotti társadalmi köréből valók, 

olyanok, akik a hét hat estéjén szmokingot öltenek. Nem, 

a dolog mögött az az elképzelés áll, hogy az estély lelket 

önt a lányokba, jót tesz nekik, hogy elit társaságban 

töltenek egy estét, belekóstolnak a kaviárba, és olyan 

széken ülnek, amelyet Congreve készített. Persze… 

– Congreve nem készített székeket. 

– Tudom, de nekem csak egy név kellett, és éppen ez 

ugrott be. Persze hogy nagy blöff az egész, de én akkor 

sem leszek semmiféle csalás részese, és ne vegye olyan 

biztosra, hogy nem találkozhatom a végzetemmel. 

Tudományosan bizonyított tény, hogy vannak nők, akik 

szebbek, okosabbak és elragadóbbak, ha már gyereket 

szültek. Aztán annak is megvannak az előnyei, ha a család 

már beindult. 

– Pfuj. Szóval elmegy. 



 

 

– Igen, uram. Fritznek már szóltam is, hogy nem 

vacsorázom itthon. – Fölálltam. – Utána kell néznem 

valaminek. Ha még ebéd előtt levelekre akarna válaszolni, 

pár perc múlva ismét lenn leszek. 

Eszembe jutott ugyanis, hogy szombaton este a 

Flamingóban valaki rálöttyintett valamit a szmokingom 

ujjára, itthon folttisztítót kentem rá, és azóta meg se 

néztem. Fölmentem az emeletre a szobámba, szemügyre 

vettem a szmokingot, és megállapítottam, hogy semmi 

baja. 



 

 

2. 

Az ötödik Avenue és a 80. utca sarkán álló Grantham 

palotát, amelyben most Robilottiék laktak, belülről is jól 

ismertem, mivel annak idején, az ékszervadászat 

alkalmával minden zegét-zugát bejártam, beleértve a 

személyzeti szobákat is. A taxiban ülve gondolatban 

fölkészültem a helyszínre, és feltételeztem, hogy vacsora 

előtt a második emeleten, az úgynevezett zeneszobában 

gyülekeznek majd a vendégek. De nem. A lányanyák 

kedvéért mindent beleadtak. 

Hackett engedett be, és gyönyörűen viselkedett. Annak 

idején mint fölfogadott nyomozóval is kifogástalanul bánt 

velem, és most, hogy gálaruhás, meghívott vendég voltam, 

szemrebbenés nélkül váltott. Úgy látszik, hogy aki 

föltornázza magát a komornyikságig, képes megtanulni a 

különböző rendű és rangú emberekkel való bánásmód 

minden csínját-bínját, pedig olyan pokolian fortélyos az 

egész, hogy valószínűleg születni kell rá. Ahogy jó estét 

kívánt, összehasonlítva azzal, ahogy annak idején 

üdvözölt: iskolában lehetett volna tanítani. 

Elhatároztam, hogy kizökkentem a nyugalmából. Mikor 

elvette a kalapomat és kabátomat, gőgösen megkérdeztem: 

– Hogy s mint, Hackett? 

Nem jött zavarba. Ennek a fickónak acélidegei voltak, 

pusztán ennyit mondott: – Köszönöm, Mr. Goodwin, 

remekül. Mrs. Robilotti a szalonban várja. 



 

 

– Nyert, Hackett. Gratulálok. – Átvágtam a hallon, ami 

tíz lépésembe került, és a boltív alatt elhaladva beléptem a 

szalonba. 

A szalon hét méter magas volt, és ötven táncospár is 

könnyen elfért volna benne, a zenekarnak szánt alkóv 

pedig legalább akkora, mint a hálószobám. Ott függött a 

három kristálycsillár, amelyet még Albert Grantham anyja 

rakatott föl, és ott állt a harminchét, különféle formájú és 

méretű szék is – egyszer megszámoltam őket melyeket 

meglehet, hogy nem Congreve készített, de nem is Cedar 

Rapidsben gyártották őket. Az általam látott szobák közül 

– márpedig rengeteget láttam – ezt választottam volna 

legutolsónak arra a célra, hogy egy lányanya-kvartett egy 

csomó idegennel találkozzék benne, és jól érezze magát. 

Beléptem, körülnéztem, majd gyalogtúrára indultam – 

mert annak is beillett – a helyiség másik végébe, ahol egy 

csoport közepén ott állt Mrs. Robilotti. Amikor odaértem, 

felém fordult, és kezet nyújtott. 

– Mr. Goodwin. örülök, hogy eljött. 

Ő nem váltott olyan tökéletesen, mint Hackett, de azért 

elég jól csinálta. Végtére is úgy tukmáltak rá. 

Világosszürke szeme, mely olyan mélyen ült, hogy a 

szemöldöke hegyesszögben állt tőle, nem ragyogott föl a 

boldogságtól, hogy újra lát, de kérdés volt, hogy ezek a 

szemek föl tudnak-e egyáltalán ragyogni bárki és bármi 

láttán. A szögek nemcsak a szemöldökre szorítkoztak. 

Akárki tervezte is ezt a nőt, jobban szerette a szögeket a 

gömbölyúségeknél, nem mulasztott el egyetlen lehetőséget 

sem, és ezen a múló évek sem változtattak, pedig Mrs. 

Robilotti már a hatvanadik közelében járt. De legalább 

nyaktól lefelé nem lehetett látni, mivel a szeme színével 

egyező világosszürke ruhája ráncos nyaka tövéig ért, az 



 

 

ujja meg könyékig. Az ékszerügy során kétszer láttam Mrs. 

Robilottit estélyi szerelésben, de mondhatom, nem okozott 

nagy gyönyörűséget. Ma este ékszer gyanánt csupán egy 

gyöngysort meg néhány gyűrűt viselt. 

Mindenkinek bemutattak, aztán kaptam egy 

pezsgőkoktélt. Már az első korty után éreztem, hogy itt 

valami nincs rendjén, és közelebb is húzódtam az 

italpulthoz, hogy megnézzem, micsoda. Az italokat Cecil 

Grantham, az első házasságból származó fiú keverte, és 

amit művelt, rosszabb volt a gyilkosságnál. Megfigyeltem. 

Úgy tartotta a poharat, hogy a pult eltakarja, beletett egy 

fél kockacukrot, egy-két csepp gyomorkeserűt meg egy 

darabka citromhéjat, félig töltötte szódavízzel, aztán 

feltette a poharat a pultra, és színültig töltötte egy Cordon 

Rouge-os palackból. Jó pezsgőt olyan szeméttel 

tönkretenni, mint a cukor, gyomorkeserű és citromhéj, 

már önmagában is bűncselekmény, de szódavízzel hígítani 

már különleges kegyetlenséggel elkövetett 

emberölésszámba megy. Az indíték világos volt: 

csökkenteni kell a feszültséget a díszvendégek érdekében, 

én azonban, szembenézve a kísértéssel és mérlegelve a 

választási lehetőségeket, miszerint vagy megőrzőm az 

önuralmamat, vagy szódás pezsgőt iszom, inkább 

összeszorítottam a fogam. Szemmel akartam tartani Cecilt, 

hogy vajon ugyanazt műveli-e a saját italával is, mint a 

másokéval, de új vendég érkezett, és oda kellett mennem 

bemutatkozni. A jövevénnyel a vendégek száma 

tizenkettőre emelkedett. 

Mire háziasszonyunkkal az élen a boltív alatt elhaladva 

fölmentünk a széles márványlépcsőn az emeleti ebédlőbe, 

már tudtam, melyik archoz melyik név tartozik. 

Robilottival meg az ikrekkel – Celiával és Cecillel – persze 



 

 

annak idején már találkoztam. A keskeny orrú, élénk, 

sötét szemű férfi Paul Schuster volt. A hosszúkás, keskeny 

arcú és nagy fülű Beverly Kent. Edwin Laidlaw pedig az a 

kistermetű pasas, aki nem fésülködött, vagy ha igen, a 

haja ellenállt a kísérletnek. 

Ekkorra már kialakult bennem az az elgondolás, hogy 

a lányokat legjobb lesz úgy kezelni, mintha szerető fivérük 

volnék, aki szívesen eltréfálgat velük, persze tapintatosan 

és finoman, és a lányok eléggé kielégítően is reagáltak a 

viselkedésemre. A magas, karcsú, talán kissé túlságosan 

is karcsú Helen Yarmis, akinek nagy barna szeme és telt, 

ívelt szája volt – ez lett volna rajta a legszebb, ha a két 

sarkát állandóan mosolyra húzza –, méltósággal 

viselkedett, és a jelek szerint volt is benne méltóság. 

Végzetemnek Ethel Varrt választottam volna, ha ezzel a 

céllal megyek oda. Nem az a nő volt, akinek a férfiak 

utánafordulnak az utcán, de a fejét öntudatosan tartotta, 

és az arcára mindig újra rá kellett nézni, mert ahogy a 

fény és árnyék különböző szögekben esett rá, állandóan 

változott. 

Faith Ushert nem a végzetemnek, hanem a húgomnak 

választottam volna, mert úgy nézett ki, mint akinek a 

többieknél nagyobb szüksége van egy fivérre. 

Tulajdonképpen ő volt a legcsinosabb a társaságban; 

pikáns kis arca volt, szemében zöld pettyek, s az alakja is 

finoman formált, noha igyekezett tőle telhetőleg titkolni az 

előnyeit, ugyanis leejtette a vállát, és arcizmait úgy 

megfeszítette, hogy félő volt, hamar megráncosodik. Egy 

megfelelő fivér csodákat művelhetett volna vele, a vacsora 

alatt azonban nem volt alkalmam elkezdeni, mivel az 

asztal szemközti oldalán ült, balján Beverly Kenttel, 

jobbján meg Cecil Granthammel. 



 

 

Tőlem balra Rose Tuttle ült, aki semmiféle jelét nem 

mutatta, hogy fivérre volna szüksége. Kerek arcában kék 

szemek csillogtak, haja lófarokba volt fogva, és annyi volt 

rajta a gömbölyűség, hogy nyugodtan adhatott volna 

belőlük Mrs. Robilottinak, s még bőven maradt volna neki 

is. Azonkívül annyi vidámság szorult bele, amennyinek az 

elfojtásához egy véletlen gyerek meg se kottyant. Miként 

hamarosan megtudtam, még kettő sem. Villáján egy 

osztrigát egyensúlyozva felém fordult, és megkérdezte: – 

Goodwin? Ugye, ez a neve? 

– Igen. Archie Goodwin. 

– Épp ezen csodálkoztam – mondta mert az a nő azt 

mondta, hogy Mr. Edwin Laidlaw és Mr. Austin Byne közt 

fogok ülni, de a maga neve Goodwin. A múltkor egyik 

barátnőmnek elmeséltem, hogy ide jövök erre az estélyre, 

mire azt mondta, hogy itt nyilván nőtlen apák is lesznek, 

és maga, úgy látszik, nevet változtatott… Maga véletlenül 

nem nőtlen apa? 

Ne feledkezzünk meg a tapintatról, figyelmeztettem 

magam. 

– Félig-meddig – mondtam. – Nőtlen vagyok, de 

amennyire tudom, apa nem. Mr. Byne meghűlt, nem 

tudott eljönni, és megkért, hogy helyettesítsem. Neki 

pechje volt, nekem meg mázlim. 

Rose bekapta az osztrigát, majd még egyet – enni is 

nagyon vidáman tudott és ismét hozzám fordult. – Akkor 

azt mondtam a barátnőmnek, hogy ha minden jó 

társaságbeli férfi olyan, mint amilyenekkel a múltkor 

találkoztam itt, akkor semmit se mulasztunk, de úgy 

látszik, nem mind olyan. Maga legalábbis nem. 

Észrevettem, hogy megnevettette Helent. Helen Yarmist. 

Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna őt nevetni. 



 

 

Ugye, nem haragszik, ha mesélek magáról a 

barátnőmnek? 

– Egyáltalán nem. – Ideje volt bekapnom egy osztrigát. 

– De nem szeretném félrevezetni magát. Én nem vagyok 

társaságbeli férfi. Én dolgozó ember vagyok. 

– Ó! – mondta és bólintott. – Akkor már értem. És mit 

dolgozik? – Ne feledkezzünk meg a diszkrécióról, 

figyelmeztettem magam. Nem szabad fölkelteni Miss Tuttle 

gyanúját, hogy Mrs. Robilotti egy nyomozót is meghívott, 

csak azért, hogy szemmel tartsa a díszvendégeket. – Azt 

mondhatnám – feleltem –, hogy problémákat oldok meg. 

Egy Nero Wolfe nevű embernél dolgozom. Talán hallott 

már róla. 

– Azt hiszem, igen. – Az osztrigák eltűntek, Rose letette 

a villáját. – Sőt egészen biztos… ó, már emlékszem, valami 

gyilkosság volt. Egy nő, valamilyen Susan. Az a Wolfe nevű 

ember detektív. 

– Pontosan. Nála dolgozom. De… 

– Szóval maga is! Maga is detektív! 

– Az vagyok, mikor dolgozom, de ma este nem 

dolgozom. Most játszom. Csak szórakozom, és nagyon jól 

érzem magam. Szeretném tudni, mit értett azon, hogy… 

Hackett az osztrigás tálakat szedte össze két nő 

segédletével, de nem ez szakított félbe, hanem Robert 

Robilotti, aki. az asztal túlsó oldalán ült Celia Grantham 

és Helen Yarmis között, és általános figyelmet kért. Mikor 

a többiek hangja elcsendesedett, Mrs. Robilotti fölemelte a 

magáét: – Muszáj, Robbie? Már megint azok a bolhák? 

Mr. Robilotti rámosolygott. Attól, amit az 

ékszervadászat idején láttam belőle, nemigen nőtt a 

szívemhez, akár mosolygott, akár nem. Megpróbálok 

igazságos lenni iránta, és tudom, nem tiltja törvény, hogy 



 

 

egy férfinak ki legyen szedve a szemöldöke, hogy vékony 

bajusza meg hossz#, (fényes körme legyen, és az a gyanúm 

is, hogy fűzőt hord, pusztán csak gyanú volt. ÉS ha a 

pénzéért vette el Mrs. Alber Granthamet, készségesen 

elismerem, hogy nincs férfi, aki ok nélkül házasodna, és 

Mrs. Albert Grantham esetében egyéb okot találni a 

lehetetlenséggel lett volna határos, s még azt is 

megengedem, hogy Robilottinak meg lehetnek általam 

ismeretlen erényei. De egy biztos: ha engem Robertnak 

hívnának, és valamilyen oknál fogva elvettem volna egy 

nálam tizenöt évvel idősebb és csupa hegyesszögből álló 

nőt, nem engedtem volna, hogy Robbie-nak szólítson. 

De javára legyen mondva: nem hagyta, hogy a felesége 

belefojtsa a szót. Azért kért általános figyelmet, hogy 

elmondhasson egy történetet a hirdetési ügynökről, aki 

bolhákkal kísérletezett, aztán nem bírt megszabadulni 

tőlük. Hallottam már jobb előadásban is, Saul Panzertól, 

de Robilotti is kihozta a csattanót, és meglehetős sikert 

aratott vele. A három férfi tapintatosan, diszkréten és jó 

modorúan nevetett. Helen Yarmis is hagyta fölkunkorodni 

a szája sarkát. A Grantham-ikrek együttérző pillantást 

váltottak. Faith Usher elkapta a szemközt ülő Ethel Varr 

tekintetét, alig észrevehetően megcsóválta a fejét és 

lesütötte a szemét. Aztán Edwin Laidlaw vette át a szót, és 

egy íróról mesélt egy történetet, aki láthatatlan tintával 

írta a regényét, aztán Beverly Kent következett egy 

tábornokról szóló adomával, aki elfelejtette, melyik oldalon 

harcol. Mire a galambot fölszolgálták, már olyanok 

voltunk, mint egy nagy, boldog – azaz aránylag boldog – 

család. Ekkor egy kis problémám támadt. Wolfe asztalánál 

mindig kézzel esszük a galambot, ami természetesen az 

egyedül praktikus módja, itt viszont nem akartam 



 

 

tönkretenni az estélyt. De aztán Rose Tuttle nekilátott, 

egyik kezével beledöfte a galambba a villát, a másikkal 

meg megragadott egy combot és kirántotta. Ezzel 

megoldódott a problémám. 

Előzőleg Miss Tuttle mondott valamit, ami felől 

tapintatosan szerettem volna kikérdezni, de most épp a 

balján ülő Edwin Laidlaw-val beszélgetett, így hát a 

jobbomon ülő Ethel Varr-ra néztem. Az ő arca még mindig 

újabb és újabb meglepetést okozott. Profilból, közelről 

nézve is más volt, és mikor felém fordult, és szemtől 

szembe láttam, ismét más arc nézett rám. 

– Remélem – mondtam –, nem haragszik meg, ha 

teszek egy személyes megjegyzést. 

– Igyekszem nem megharagudni – mondta. – De addig 

nem ígérhetek semmit, amíg nem hallom a megjegyzést. 

– Vállalom a kockázatot. Szeretném megmagyarázni, 

miért bámulok magára, ha ugyan észrevette. 

– Nem is tudom – mondta mosolyogva. – De inkább ne 

bámuljon. Még lejárat vele. Szerintem csak azért bámul 

rám, mert bámulni akar. 

– Gondolhatja ezt is. Hát persze, hogy ha nem akarnék, 

nem bámulnék. Én azonban azért bámulok, mert 

szeretném látni, vajon egymás után kétszer ugyanolyan-e 

az arca. Akármerre fordítja a fejét, ha csak egy picit is, az 

arca mindig más és más. Tudom, hogy vannak ilyen arcú 

emberek, de ennyire változékony arcot, mint a magáé, még 

sose láttam. Még senki se mondta ezt magának? 

Ethel Varr kinyitotta a száját, aztán becsukta, és 

hirtelen elfordult. Mit tehettem volna, a tányérom fölé 

hajoltam, egy pillanat múlva azonban Ethel ismét 

visszafordult. – Tudja – mondta én még csak tizenkilenc 

éves vagyok. 



 

 

– Én is voltam annyi valamikor – nyugtattam meg. – 

Bizonyos tekintetben jó volt, más tekintetben meg rémes. 

– Igen, valóban így van – ismerte el. – Még nem 

tanultam meg, hogyan kell fogadni a dolgokat, de azt 

hiszem, majd beletanulok. Ostobán viselkedtem… csak 

mert azt mondta, amit mondott. Azt kellett volna felelnem, 

hogy igen, már mondta ezt valaki az arcomról. Nem is 

egyszer. 

Hát ebbe jól belegyalogoltam. Hogy a pokolba lehet 

valaki tapintatos, ha fogalma sincs, hol vannak a határok? 

Attól még senki sem esik teherbe, ha állandóan változik az 

arca. Megbuktam. – Hát tudom, hogy személyes 

megjegyzés volt – mondtam –, de csak azt akartam 

megmagyarázni, miért bámulok folyton magára. Ha 

tudom, hogy érzékeny pontot érintek, nem hozom szóba. 

Azt hiszem, egyenlítenie kellene. Nekem a lovak az 

érzékeny pontom, mert egyszer lóról szállás közben 

beleakadt a lábam a kengyelbe. Talán próbálkozzék ezzel. 

Kérdezzen valamit a lovakról, akkor majd az én arcom 

változik el. 

– Gondolom, a Central Parkban szokott lovagolni, ott 

történt. 

– Nem, a nyugati parton, nyáron. Folytassa csak. Kezd 

belejönni. 

A lovaknál időztünk egészen addig, amíg a jobbján ülő 

Paul Schuster bele nem szólt. Nem hibáztathattam érte, 

hiszen neki Mrs. Robilotti ült a másik oldalán. Edwin 

Laidlaw azonban még mindig szóval tartotta Rose Tuttle-t, 

úgyhogy a desszert, a tejszínhabos cseresznyepuding 

megérkeztéig nem volt alkalmam kikérdezni a lányt a 

megjegyzése felől. 



 

 

– Mondott valamit az előbb – szóltam akkor hozzá. – 

Lehet, hogy nem jól értettem. 

Miss Tuttle bekapott egy jó adag pudingot. – Talán én 

nem beszéltem elég világosan. Gyakran megesik. – 

Odahajolt hozzám, lehalkította a hangját. – Ez a Mr. 

Laidlaw a barátja? 

Megráztam a fejem. – Most látom először. 

– Nem sokat vesztett. Könyvkiadó. Ha rám néz, mit 

gondol, vajon meghalok a kíváncsiságtól, hogy megtudjam, 

hány könyvet adtak ki tavaly Amerikában, Angliában meg 

egy csomó más országban? 

– Dehogy gondolom. Szerintem enélkül is egészen jól 

megvan. 

– Mindig is megvoltam. De mi az, amit rosszul 

mondtam? 

– Nem azt mondtam, hogy rosszul mondta. Ha jól 

értettem, a társaságbeli férfiakról mondott valamit, akikkel 

a múltkor találkozott itt, de nem vagyok benne biztos. Azt 

akarta mondani, hogy már máskor is volt itt, egy 

ugyanilyen estélyen? 

Bólintott. – Igen, azt. Három éve. Ugyanis Mrs. 

Robilotti minden évben rendez egy ilyen estélyt. 

– Igen, tudom. 

– Én már másodszor vagyok itt. A barátnőm, akit már 

említettem, azt mondja, csak azért szültem még egy 

gyereket, hogy ismét meghívjanak ide, és még több pezsgőt 

ihassak, de higgye el, hogy ha szeretném a pezsgőt, sokkal 

könnyebben és gyakrabban is tudnék szerezni, és 

különben is, halvány fogalmam se volt róla, hogy még 

egyszer meg fognak hívni. Mit gondol, hány éves vagyok? 

Vizsgálódva néztem rá. – Hát… huszonegy. 



 

 

Elégedettnek látszott. – Persze udvariasságból 

leszámított öt évet, vagyis eltalálta. Huszonhat éves 

vagyok. Vagyis nem igaz, hogy a gyerekszüléstől 

idősebbnek látszanak a nők. Persze ha sok gyermeket 

szülnek, nyolcat vagy tízet, akkor igen, de hát addigra már 

valóban idősebbek is lesznek. Én nem hiszem, hogy 

fiatalabbnak látszanék, ha nem szültem volna két 

gyereket. Maga azt hiszi? 

Pácban voltam. Érzékeim teljes birtokában fogadtam el 

a meghívást. Azt mondtam a háziasszonynak, hogy 

tisztában vagyok az ügy természetével és jelentőségével, és 

hogy számíthat rám. Vállamra vettem a társaság erkölcsi 

és társadalmi helyzetének a felelősségét, vagy legalábbis 

annak egy részét, és most itt van ez a vidám lányanya, aki 

az egész problémát egyetlen kérdésre egyszerűsíti: vajon 

idősebbnek látszik-e a gyerekszüléstől vagy sem. Ha csak 

annyit válaszolok, hogy nem, nem látszik idősebbnek, ami 

igaz is lenne, meg tapintatos is, az azt jelentené, hogy 

szerintem a boldogulásának egyik akadálya álakadály. 

Nemet mondani, s aztán fölsorolni a többi akadályt, amely 

nem álakadály, akkor lett volna helyénvaló, ha pap lettem 

volna, de nem voltam az, meg különben is, a lány már 

biztos hallott ezekről, és nem tettek rá különösebb 

benyomást. Három másodperc alatt kitaláltam a választ, 

azon az alapon, hogy noha semmi közöm hozzá, hány 

gyereket szül még, bátorítani semmi esetre sem fogom. Így 

hát hazudtam. 

– Igen – mondtam. 

– Micsoda? – kérdezte felháborodva. – Maga azt hiszi? 

Tántoríthatatlan voltam. – Azt. Maga mondta, hogy 

huszonhat évesnek néztem, csak udvariasságból vontam 

le öt évet. Ha csak egy gyereke volna, akkor huszonhárom 



 

 

évesnek néztem volna, ha meg egy se, akkor húsznak. 

Bizonyítani persze nem tudom, bár lehet, hogy tudnám. 

De inkább együk tovább a pudingot. Egyesek már meg is 

ették. 

Rose Tuttle vidáman hozzálátott. 

A díszvendégeket nyilvánvalóan kioktatták a dolgok 

menetéről, mert amikor Hackett mintegy jeladásul 

hátrahúzta Mrs. Robilotti székét, és ő fölállt, mi gavallérok 

meg ugyanezt tettük hölgyeink székével, a lányok 

csatlakoztak az ajtó felé tartó háziasszonyhoz. Mikor 

kimentek, mi férfiak újra leültünk. 

Cecil Grantham zajosan és viharosan kifújta magából a 

levegőt, és megszólalt. – Az utolsó két óra a legnehezebb. 

– Konyakot, Hackett! – mondta Robilotti. 

Hackett abbahagyta a kávétöltést, és ránézett. – Zárva 

a bárszekrény, uram. 

– Tudom, de magánál a kulcsa. 

– Nem, uram, a kulcs Mrs. Robilottinál van. 

Azt hittem, ezt zavart csönd fogja követni, de Cecil 

Grantham fölnevetett, és azt mondta: – Akkor kerítsen 

fejszét. 

Hackett kitöltötte a kávét. 

A hosszú, keskeny arcú, nagy fülű Beverly Kent 

megköszörülte a torkát. – Nem árt meg nekünk egy kis 

nélkülözés, Mr. Robilotti. Végül is a meghívás 

elfogadásakor tisztában voltunk a protokollal. 

– Ez nem protokoll – vetette ellen Paul Schuster. – A 

protokoll egészen más. Csodálkozom rajtad, Bev. Sose lesz 

belőled nagykövet, ha nem tanulod meg, mi a protokoll. 

– Nem is akarok nagykövet lenni – jelentette ki Kent. – 

Harmincéves vagyok, nyolc éve végeztem az egyetemet, és 

mire vittem? Kifutófiú vagyok az ENSZ-missziónál. Ez tán 



 

 

diplomáciai karrier? De egy sokat ígérő ifjú vállalati 

jogásznál azért bizonyára jobban tudom, mi a protokoll. Te 

mit tudsz róla? 

– Nem sokat. – Schuster belehörpölt a kávéjába. – Róla 

nem sokat, de azt tudom, hogy mi, és te rosszul 

használtad a szót. És tévedsz, ha azt hiszed, hogy sokat 

ígérő ifjú vállalati jogász vagyok. Ügyvéd vagyok, és az nem 

sokat ígér. De egy évvel fiatalabb vagyok nálad, úgyhogy 

még van remény. 

– Remény, de kinek? – kérdezte Cecil Grantham. – 

Neked vagy a vállalatoknak? « 

– Ami a „protokoll” szót illeti – szólt közbe Edwin 

Laidlaw eldönthetem a kérdést. Most, hogy kiadó lettem, a 

szavak dolgában én vagyok az illetékes. A „protokoll” két 

görög szóból származik: protos-ból, ami azt jelenti, „első”, 

és a kollá-ból, ami azt jelenti, hogy „ragasztani”. Hogy 

miért éppen ragasztani? Mert a régi görögöknél a 

protokollon az első lap volt, amely ismertette a kéziratot, és 

hozzá volt ragasztva a papirusztckercshez. Manapság a 

protokoll sokféle dokumentumot jelenthet: valaminek az 

eredeti vázlatát, vagy valami eljárás leírását, vagy egy 

megállapodás írásbeli rögzítését. Ez mintha a te 

véleményedet támasztaná alá, Paul, de Bev se fogott mellé, 

mert a protokoll lehet az etikett szabálygyűjteménye is. 

Szóval mind a kettőtöknek igazatok van. Ez a mai estély 

valóban különleges etikettet kíván. 

– Én Paul véleményét osztom – jelentette ki Cecil 

Grandiam. – Italt elzárni nem az etikett szabályai közé 

tartozik, hanem egyszerűen zsarnokság. 

Kent odafordult hozzám. – Maga mit szól hozzá, 

Goodwin? Úgy tudom, detektív, talán ki tudja nyomozni a 

választ. 



 

 

Letettem a kávéscsészémet. – Kicsit ködös – mondtam 

–, hogy tulajdonképpen mit akarnak. Ha csak azt akarják 

eldönteni, hogy maga helyesen használta-e a „protokoll” 

szót, akkor a legcélszerűbb megnézni a szótárban. Szótár 

van oda- fönt a könyvtárban. Ha viszont konyakot 

akarnak, akkor a legokosabb, ha valamelyikünk lemegy az 

italboltba. Van egy a Nyolcvankettedik utca és Madison 

Avenue sarkán. Döntsük el fej vagy írással, ki menjen le. 

– Lám, a gyakorlati ember – mondta Laidlaw. – A tettek 

embere. 

– Észrevettétek? – mondta Cecil. – Tudja, hol a szótár, 

meg azt is tudja, hogy hol az italbolt. A detektívek mindent 

tudnak. – Odafordult hozzám. – Apropó, ha már szóba 

került, hogy detektív, hivatalból van itt? 

Nem sokat törődtem a hangsúlyával, csak fölhúztam a 

szemöldököm. – Mit mondanék, ha hivatalból volnék itt? 

– Gondolom, azt, hogy nem. 

– ÉS mit mondanék, ha nem hivatalból volnék itt? 

Robert Robilotti horkantott egyet. – Telitalálat, Cece. 

Próbáld meg még egyszer – „Szisz-nek ejtette a nevet. Az 

anya „Szeszir”-nek szólította, a nővére meg „Szesz”-nek. 

Cecil figyelemre se méltatta mostohaapja megjegyzését. 

– Csak kérdeztem – mondta nekem. – Talán nem szabad? 

– Dehogynem, miért ne lenne? Én meg csak 

válaszoltam. 

– Megcsóváltam a fejem. – Mivel a kérdés elhangzott, 

valószínűleg valamennyien kíváncsiak a válaszra. Ha 

hivatalból volnék itt, annyiban hagytam volna, amivel 

Granthamnek válaszoltam. De mivel nem hivatalból 

vagyok itt, talán jobb, ha tudják. Ma reggel fölhívott 

Austin Byne, és megkért, hogy jöjjek el helyette. Ha nem 

sajnálják a fáradságot, ellenőrizhetik. 



 

 

– Azt hiszem – mondta Robilotti semmi közünk hozzá. 

Annyi biztos, hogy nekem semmi. 

– Nekem sem – hagyta rá Schuster. 

– Ugyan, hagyjuk a fenébe az egészet – csattant föl 

Cecil. 

– Csak kíváncsi voltam. Ne menjünk át az anyákhoz? 

Robilotti kurta, nem túl barátságos pillantást vetett rá. 

Végül is ki a házigazda? – Épp azt akartam kérdezni – 

mondta, hogy kér-e még valaki kávét. Senki? – Fölállt. – 

Akkor csatlakozunk hozzájuk a zeneszobában, lekísérjük 

őket a földszintre, és természetes, hogy először mindenki 

az asztaltársával táncol. Mehetünk, uraim? 

Fölálltam és leráztam a nadrágszáramat. 



 

 

3. 

Akármi legyek, ha nem igazi zenekar játszott az alkóvban: 

egy zongorista, egy szaxofonos, két hegedűs, egy klarinétos 

meg egy ütőhangszeres. Én lemezjátszóra meg mikrofonra 

számítottam, de nem, ha a lányanyákról volt szó, nem 

spóroltak. Persze, ami a költségeket illeti, a zenekar 

gázsiját megtakarították az italokon – a koktélba öntött 

szódavízen, a vacsorához bor gyanánt fölszolgált 

rózsaszínű löttyön, no meg az elzárt konyakon – vagyis 

azért nem estek túlzásba. Ital-ügyben igazi fölhajtás csak 

akkor következett, amikor már vagy egy órája táncoltunk: 

Hackett megjelent a bárpultnál, és Cordon Rouge pezsgőt 

bontott, ráadásul tisztán töltötte a poharakba, mindenféle 

hígítás vagy pancsolás nélkül. Mivel már csak egy óra volt 

hátra az estélyből, úgy látszik, Mrs. Robilotti hajlandó volt 

vállalni ennyi gondosan kiszámított kockázatot. 

Táncpartnernek Rose Tuttle nem volt éppenséggel 

főnyeremény. Alkatilag semmi sem hibádzott nála, a 

ritmus felől is volt némi fogalma, nem is erről van szó, 

hanem a hozzáállásáról. Vidáman táncolt, és ez persze 

helytelen. Vidáman nem lehet táncolni. A tánc komoly 

dolog. Táncolni lehet vadul, lehet ünnepélyesen, élénken 

vagy buján, lehet l’art pour l’art, csak vidáman nem. 

Először is, ha valaki vidám, akkor túl sokat beszél. Helen 

Yarmis már jobb volt, vagyis jobb lett volna, ha nem olyan 

fenemód ünnepélyes. Alighogy ráálltunk a ritmusra és 

szépen belejöttünk volna, hirtelen megmerevedett, és úgy 

mozgott, mint egy próbabábu. Magasságban éppen illett 



 

 

hozzám, mert a feje búbja az orromig ért, és minél 

közelebbről láttam széles, ívelt száját, annál jobban 

tetszett – már amikor fölhúzta egy kicsit a szája sarkát. 

Robilotti kérte föl Helent a következő táncra, és amikor 

körülnéztem, láttam, hogy minden díszvendég foglalt, és 

Celia Grantham tart felém. Nem mozdultam, hadd jöjjön, ő 

meg karnyújtásnyira megállt, és hátrahajtotta a fejét. 

– Nos? – kérdezte. 

Véleményem szerint a tapintat a lányanyákat illette, 

közönséges lányokra pazarolni nem lett volna semmi 

értelme, így hát ezt feleltem: – Okos dolog, ha egymással is 

táncolunk? 

– Nem – mondta és soha nem is lesz az. De hogy bújjak 

ki alóla, hogy táncoljon velem? 

– Könnyen. Azt mondom, hogy fáj a lábam, és levetem 

a cipőm. 

Bólintott. – Magától az is kitelik. 

– Ki bizony. 

– Persze hogy ki. Csak azért, hogy szenvedjek. Soha 

nem ölel át többé? A sírig kell cipelnem szívfájdalmamat? 

No de azt hiszem, hamis benyomást keltek önökben, 

pedig hűen számolok be a történtekről. Találkoztam én 

már ezzel a lánnyal – lányt mondok, noha valószínűleg pár 

évvel idősebb volt a kétszeres anya Rose Tuttle-nál 

találkoztam, méghozzá négyszer. Háromszor ugyanebben a 

házban, az ékszervadászat során, és a harmadik 

alkalommal, amikor rövid időre magunkra maradtunk, 

valahogy oda lyukadtunk ki, hogy megbeszéltük, 

elmegyünk vacsorázni és táncolni a Flamingóba, és ezt 

meg is tettük. Balul ütött ki a dolog. Celia jól táncolt, igen 

jól, csakhogy jócskán ivott is, és éjfél felé nézeteltérése 

támadt egy hölggyel, a veszekedés odáig fajult, hogy végül 



 

 

is kitessékeltek bennünket. A következő hónapokban Celia 

időnként fölhívott – legalább hússzor – és ismétlést 

javasolt, de nekem valahogy mindig éppen dolgom akadt. 

Szerintem az egész városban a Flamingóban a legjobb a 

zenekar, és semmi szükségét nem éreztem, hogy a 

történtek után hűvös pillantásokkal fogadjanak. Ami Celia 

kitartását illeti, szeretném azt hinni, hogy ha már egyszer 

belém kóstolt, más íz nem volt elég jó neki, de attól tartok, 

hogy egyszerűen csak csökönyösebb volt, semhogy föladja. 

Azt hittem, régen elfelejtkezett a dologról, és most tessék, 

megint előállt vele. 

– Nem a szívéről van szó – mondtam – hanem a fejéről. 

Túlságosan makacs. Két akarat csap össze az esetünkben, 

ennyi az egész. Különben is az a gyanúm, hogy ha 

átkarolnám, és táncolni kezdenék magával, egy-két forduló 

után kiszakítaná magát a karomból, tombolni kezdene 

miattam, és megjegyzéseket tenne, amivel tönkretenné az 

egész estélyt. Látom a szemében. 

– Amit a szememben lát, az szenvedély. Ha nem ismeri 

föl a szenvedélyt azonnali látásra, többször kellene 

találkoznia vele. Van Bibliája? 

– Elfelejtettem magammal hozni. De a könyvtárban 

van. 

– Elővettem a mellényzsebemből a noteszomat, amelyet 

mindig magamnál hordok. – Ez megteszi? 

– Remek. Tartsa vízszintesen. – Úgy tartottam, ő meg 

rátette a tenyerét. – Becsületszavamra esküszöm, hogy ha 

hajlandó táncolni velem, kezesbárány leszek, akármit 

csinál is. 

– Én semmi olyat nem teszek, ami miatt megbánná, 

hogy fölkért. 



 

 

Egyébként minket nézett már Mrs. Robilotti is, aki Paul 

Schusterral táncolt. Zsebre vágtam hát a noteszomat, 

átkaroltam a lányát, és három percen belül 

megállapítottam, hogy ha egy lány így táncol, annak 

mindent meg lehet bocsátani. 

A zenekar szusszanásnyi szünetet tartott. Celiát egy 

székhez kísértem, és éppen azon gondolkodtam, tapintatos 

dolog lenne-e még egy fordulót táncolni vele, mikor 

odalépett hozzánk Rose Tuttle, egyedül, és megállt 

mellettem. Celia úgy szólt hozzá, mint nő a nőhöz. 

– Nem hibáztatom, hogy Mr. Goodwinra vetett szemet. 

Ő itt az egyetlen, aki tud táncolni. 

– Nem azért jöttem, hogy táncoljak vele – mondta Rose. 

– Nem lenne még egyszer merszem hozzá, mert én 

egyáltalán nem táncolok jól. Csak mondani szeretnék neki 

valamit. 

– Rajta – mondta. 

– Négyszemközt. 

Celia nevetett. – Így kell ezt csinálni. – Fölállt. – Én ezt 

legalább száz szóban mondtam volna el, maga meg 

elmondja eggyel. – A bárpult felé indult, ahol éppen 

megjelent Hackett és pezsgőt bontott. 

– Üljön le – mondtam Rose-nak. 

– Á, nem lesz hosszú. – Állva maradt. – Olyasmiről van 

szó, amiről szerintem tudnia kell, mivel maga detektív. 

Tudom, hogy Mrs. Robilotti nem szeretné, ha valami baj 

történne, és neki akartam elmondani, de aztán úgy 

gondoltam, okosabb, ha magának mondom el. 

– Nem detektívként vagyok itt, Miss Tuttle. Ahogy már 

mondtam. Hanem azért, hogy jól érezzem magam. 

– Tudom, tudom, de hát mégiscsak detektív, és maga 

elmondhatja Mrs. Robilottinak, ha szükségesnek tartja. 



 

 

Én nem akarom elmondani neki, mert ismerem, milyen, 

de ha valami szörnyűség történnék, és én nem szóltam 

senkinek, azt hinném, én vagyok a hibás. 

– De hát miért történnék valami szörnyűség? 

Rose a karomra tette a kezét. – Nem azt mondtam, 

hogy feltétlenül történik, csak azt, hogy történhetik. Faith 

Usher még mindig magánál hordja azt a mérget, most is 

nála van. A kézitáskájában. De persze maga nem tud róla. 

– Nem, nem tudok. Miféle mérget? 

– Az önmagának szánt mérget. Még annak idején, a 

Grantham Házban mondta nekünk, hogy cián, és 

néhányunknak meg is mutatta; egy kis üvegcsében 

tartotta. Mindig magánál hordta, egy kis zsebben, amelyet 

a szoknyájára varrt, minden ruhájára varrt zsebeket. Azt 

mondta, még nem döntötte el, hogy megöli-e magát, de 

lehet, hogy megteszi, és ha igen, akkor ezt a mérget fogja 

bevenni. Némelyik lány azt hitte, Faith csak megjátssza 

magát, és egyikük-másikuk ugratta is érte, de én soha. Én 

úgy gondoltam, lehet, hogy egyszer csakugyan megteszi, és 

ha igen, és én ugrattam érte, akkor szégyellném magam. 

Most már kikerült a Grantham Házból, dolgozik, és én azt 

hittem, már túl van rajta, de az imént, fönt az emeleten, 

Helen Yarmis együtt volt kint vele a mosdóban, és 

meglátta az üvegcsét Faith táskájában, és meg is kérdezte 

tőle, hogy a méreg van-e benne, és Faith azt felelte, hogy 

igen. – Elhallgatott. 

– És? – kérdeztem. 

– Mi és? – kérdezett vissza Rose. 

– Ennyi az egész? 

– Szerintem ennyi is elég. Ha maga is úgy ismerné 

Faith Ushert, mint én, magának is elég volna. Itt van 

ebben az előkelő házban, ahol komornyik van, elegáns 



 

 

férfiak, olyan mosdó meg pezsgő: ha valaha megteszi, hát 

akkor ez az a hely, ahol megteheti. – Hirtelen megint 

fölvidámodott. – Én is itt tenném meg – jelentette ki. – 

Beletenném a mérget a pezsgőmbe, fölállnék vele egy 

székre, jó magasra emelném a poharat, és elkiáltanám 

magam: „Igyunk, hogy ne sírjunk!” – ezt szokta mondani 

az egyik lány, amikor kólát ivott aztán fölhajtanám a 

pezsgőt, eldobnám a poharat, leszállnék a székről, lassan 

a padlóra rogynék, a férfiak meg odarohannának, hogy 

elkapjanak… Mennyi idő alatt halnék meg? 

– Két perc alatt, vagy még hamarabb, ha elég mérget 

tenne a pohárba. – A keze még mindig a karomon volt, és 

én megpaskoltam. – Oké, most már elmondta. Én a maga 

helyében elfelejteném. Látta maga is azt az üvegcsét? 

– Igen, nekem is megmutatta. 

– Bele is szagolt? 

– Nem. Nem nyitotta ki. Rácsavarható kupakja van. 

– Üvegből? Látszott, hogy mi van benne? 

– Nem üvegből. Azt hiszem, valami műanyagból. 

– Azt mondja, hogy Helen Yarmis látta a 

kézitáskájában. Miféle kézitáska az? 

– Fekete bőr. – Megfordult és körülnézett. – Ott van 

azon a széken. Nem akarok odamutatni… 

– Már odamutatott a szemével. Látom. Felejtse el. Majd 

vigyázok, hogy semmi szörnyűség se történjék. 

Felkérhetem? 

Igent mondott, így aztán beálltunk a vidám 

kavargásba, és mikor a zenekar szünetet tartott, a 

bárpulthoz mentünk pezsgőzni. Faith Ushert kértem föl a 

következő táncra. 

Mivel Faith Usher már több mint egy éve megmutatta 

azt az üvegcsét, és abban a műanyag kupakos üvegcsében 



 

 

lehetett aszpirin vagy sós mogyoró is, de még ha cián volt 

is benne, nem értettem egyet Rose Tuttle megállapításával 

az öngyilkosság ideális helyét illetőleg. Annak az esélye, 

hogy valami történik, egy volt a tízmillióhoz, a felelősséget 

azonban már rám tukmálták, így aztán szemmel tartottam 

Faith Ushert is, meg a kézitáskáját is. Amikor vele 

táncoltam, könnyű volt, mert a táskát nem kellett 

figyelnem. 

Mondtam már, hogy őt választottam volna húgomnak, 

mert olyan volt, mint akinek fivérre volna szüksége, de a 

választásomban talán az is szerepet játszott, hogy ő volt a 

legcsinosabb a társaságban. Föl is vidámodott egy kicsit, 

arcvonásai ellágyultak, s noha időnként kiesett a 

ritmusból, élvezet volt táncolni vele. Aztán meg időnként, 

amikor tetszett neki valami, amit csináltam, zöld pettyes 

szeme fölcsillant, és mire a tánc véget ért, már nem is 

voltam olyan biztos benne, hogy fivérre volna szüksége. 

Talán egy unokafivér jobban megtenné. 

Mindazonáltal úgy látszott, megvannak a maga 

elképzelései, ha nem is a fivérekről meg unokafivérekről, 

hanem a táncpartnerekről. Az ablaknál álltunk, mikor 

odajött hozzánk Edwin Laidlaw, a kiadó, meghajolt előtte, 

és megkérdezte: 

– Táncolna velem, Miss Usher? 

– Nem – válaszolta a lány. 

– Nagyon megtisztelne. 

– Nem. 

Természetesen szerettem volna tudni, miért nem. 

Laidlaw csak néhány centivel volt magasabb nála, és talán 

a magasabb férfiak tetszenek „neki – például én. Vagy 

talán azért mondott nemet, mert Laidlaw nem fésülködött 

meg, vagy ha igen, nem látszott meg rajta. Ha valami 



 

 

személyes oka volt rá, ha például Laidlaw valami sértőt 

mondott neki, az nem az asztalnál történt, mert nem ültek 

elég közel egymáshoz, de persze történhetett a dolog előtte 

vagy utána is. Laidlaw sarkon fordult és elment, és amikor 

a zenekar megint rákezdte, én éppen kinyitottam a 

számat, hogy még egy fordulót javasoljak, amikor odajött 

Cecil Grantham, és fölkérte Faitht. Cecil körülbelül velem 

egymagasságú volt, és minden haja szála a helyén, vagyis 

lehet, hogy mégiscsak erről volt szó. Odamentem Ethel 

Varrhoz, fölkértem, és egy szót sem szóltam a változékony 

arcáról. Tánc közben igyekeztem nem forgatni folyton a 

fejem, de muszáj volt tovább figyelnem Faith Ushert, meg 

a széken heverő táskáját is. 

Amikor a szörnyűség mégis bekövetkezett, halvány 

sejtelmem se volt róla, hogy be fog következni. Szeretem 

azt hinni, hogy számíthatok a megérzéseimre, és gyakran 

valóban számíthatok is, ezúttal azonban nem így történt, 

és ami még rosszabb: mialatt Ethel Varr-ral álldogálnunk 

és beszélgettünk, állandóan szemmel tartottam Faith 

Ushert. Ha közeledett a halála, és a megérzéseim csak egy 

icipicit is jók, legalább valamivel gyorsabban kellett volna 

lélegeznem, de még csak ez sem történt. Láttam, hogy 

Cecil Grantham odakíséri egy székhez, öt méterre attól, 

amelyen a táskája hevert, láttam, hogy a lány leül, láttam, 

hogy Cecil elmegy, és két perc múlva két pohár pezsgővel 

tér vissza, és az egyiket a lány kezébe adja, láttam, hogy 

Cecil fölemeli a saját poharát, és mond valamit. Csak a 

szemem sarkából figyeltem, nehogy udvariatlannak tűnjek 

Ethel Varr-ral szemben, abban a pillanatban azonban 

mind a két szememmel egyenesen Faith Usherra néztem. 

Nem akarom azt állítani, hogy balsejtelmeim voltak. 

Egyszerűen csak arról volt szó, hogy emlékezetemben még 



 

 

friss volt Rose Tuttle ötlete a mérgezett pezsgőről, és erre 

reagáltam. Szóval mind a két szemem Faith Usheron volt, 

amikor az kortyolt egyet, aztán megmerevedett, egész 

testében összerándult, félig fölemelkedett, valami félig 

sikoly-, félig nyögésféle hangot hallatott, aztán összeesett. 

Estében egy pillanatig a szék szélén billegett, majd a 

padlóra zuhant volna, ha Cecil Grantham el nem kapja. 

Amikor odaértem, Cecil megpróbálta fölállítani. 

Rászóltam, hogy engedje el, megfogtam a lány vállát, és azt 

kiáltottam, hogy kerítsenek orvost. Mikor leengedtem a 

padlóra, a lány rángatózni kezdett a padlón, verdeste a 

fejét, kapálódzott a lábával, és amikor Cecil megpróbálta 

elkapni a bokáját, rászóltam, hogy semmi értelme, és 

megkérdeztem, hívtak-e már orvost. Mögöttem azt mondta 

valaki, hogy igen. Ott térdeltem a lány mellett, próbáltam 

megakadályozni, hogy a fejét a padlóba verje, de közben 

sikerült felpillantanom, és láttam, hogy Robilotti, Kent 

meg a zenekar vezetője távol tartja a többieket. A rángás 

hamarosan szűnni kezdett, majd abbamaradt. Faith 

nehezen, kapkodva szedte a levegőt, és amikor a légzése 

lelassult és elgyöngült, és éreztem, hogy merevedik a 

nyaka, már tudtam, hogy beállt a bénulás, és nincs orvos, 

aki időben segíthetne rajta. 

Cecil rám kiáltott valamit, és mások is hangoskodtak, 

mire fölnéztem és fölcsattantam: – Lenne szíves mindenki 

befogni a száját? Itt már se én, se más nem tehet semmit. 

– Megláttam Rose Tuttle-t. – Rose, menjen és vigyázzon 

arra a táskára. Ne nyúljon hozzá. Maradjon mellette, és 

tartsa rajta a szemét. – Rose elindult. 

Mrs. Robilotti közelebb lépett és megszólalt. – Maga az 

én házamban van, Mr. Goodwin. Ezek az emberek az én 

vendégeim. Mi történt a lánnyal? 



 

 

Pontosan meg tudtam volna mondani, mert éreztem 

Faith Usher leheletének a szagát, de ez várhatott a lány 

haláláig, így hát elengedtem a kérdést a fülem mellett, és 

megkérdeztem: – Ki hívja az orvost? 

– Celia telefonál – mondta valaki. 

Még mindig térdelve visszafordultam Faith Usherhoz. A 

karórámra pillantottam: öt perccel múlt tizenegy. A lány 

hat perce feküdt már a padlón. A szája habzott, a szeme 

üveges lett, a nyaka megmerevedett. Még két percig nem 

mozdultam, csak néztem, nem törődtem a többiek 

jelenlétével, aztán megfogtam a kezét, és keményen 

megszorítottam a középső ujja körmét. Amikor 

elengedtem, a köröm fehér maradt, s még harminc 

másodperc múlva sem változott vissza rózsaszínűvé. 

Fölálltam, és odaszóltam Robilottinak. – Én 

telefonáljak a rendőrségnek, vagy telefonál maga? 

– A rendőrségnek? – Alig tudta kimondani. 

– Igen. A lány meghalt. Én inkább itt maradnék, de 

magának azonnal telefonálnia kell. 

– Nem – szólalt meg Mrs. Robilotti. – Már hívtunk 

orvost. Itt én parancsolok. Akkor hívom a rendőrséget, ha 

úgy látom, hogy szükséges. 

Bosszús voltam. Ez persze baj; mindig hiba, ha nehéz 

helyzetben bosszús lesz az ember, különösen ha saját 

magára, de nem tehettem róla. Alig félórája mondtam Rose 

Tuttle-nak, hogy bízza csak rám, majd én vigyázok, hogy 

ne történjék semmi szörnyűség, és tessék. Körülnéztem. 

Egyetlen biztató arcot sem láttam, se a nők, se a férfiak 

közt. Senkin se látszott, hogy hajlandó volna 

szembeszegülni Mrs. Robilottival, se a férjén, se a fián, se 

a két díszvendégen, se a komornyikon, se a három 

gavalléron. Celia nem volt ott. Rose meg a táskát őrizte. 



 

 

Ekkor a zenekar vezetőjére esett a tekintetem, egy széles 

vállú, szögletes állú fickóra, aki az alkóv bejáratának 

támaszkodva nyugodtan szemlélte a jelenetet. 

Odakiáltottam neki. 

– A nevem Goodwin. A magáé micsoda? 

– Johnson. 

– Mr. Johnson, itt akar éjszakázni? 

– Nem. 

– Én sem. Szerintem ezt a lányt meggyilkolták, és ha a 

rendőrség szerint is, akkor maga tudja, hogy ez mit jelent, 

tehát minél hamarább ideérnek, annál jobb. Engedéllyel 

működő magándetektív vagyok, és a holttest mellett kell 

maradnom. A bejárati hallban talál egy telefont egy 

állványon. A szám: SPRING hetes-hármas-egyes-százas. 

– Rendben. – Elindult az ajtó felé. Amikor Mrs. 

Robilotti álljt parancsolt neki és eléje is állt, Johnson 

egyszerűen kikerülte és továbbment, nem állt le vitatkozni. 

Mrs. Robilotti erre odakiáltott a család férfitagjainak: – 

Robbie! Cecil! Állítsátok meg! 

Amikor azok nem reagáltak, odakanyarodott hozzám. – 

Hagyja el a házamat! 

– Örömmel elhagynám – mondtam neki –, de ha 

megtenném, a zsaruk hamarosan visszahoznának. Egy 

ideig senki sem hagyhatja el a házát, asszonyom. 

Robilotti odalépett a feleségéhez, és megfogta a karját. 

– Semmi értelme, Louise. Szörnyűség, de semmi értelme. 

Gyere és ülj le. – Rám nézett. – Miből gondolja, hogy a 

lányt meggyilkolták? Miért mondja ezt? 

Paul Schuster, a sokat ígérő ifjú ügyvéd is megszólalt. – 

Éppen ezt akartam kérdezni én is, Goodwin. Ennek a 

lánynak egy üvegcse méreg volt a táskájában. 

– Honnan tudja? 



 

 

– Az egyik vendég mondta. Miss Varr. 

– Nekem is az egyik vendég mondta. Ezért kértem meg 

Miss Tuttle-t, hogy vigyázzon a táskára. Ennek ellenére azt 

hiszem, hogy megölték, de hogy miért hiszem ezt, csak a 

rendőrségnek mondom el. Maguk esetleg… 

Celia Grantham rohant be kiabálva: – Hogy van? – 

Mikor odaért, megállt mellettem, és lenézett Faith Usherra. 

– Jóságos isten – suttogta, majd megragadta a karom, és 

számonkérőn megkérdezte: – Miért nem tesz valamit? – 

Majd megint lenézett, szája tátva maradt, én meg 

átkaroltam a vállát és elfordítottam. – Köszönöm – 

mondta. – Istenem, olyan csinos lány volt. Meghalt? 

– Igen. Sikerült orvost kerítenie? 

– Igen, már jön. A mi orvosunkat nem találtam, így 

hát… De hát minek orvos, ha már halott? 

– Senki se halott, amíg egy orvos meg nem állapítja 

róla. Ez törvény. – A többiek összevissza beszéltek, feléjük 

fordultam, és fölemeltem a hangom. – Maguk akár ki is 

nyúj tóztathatják a lábukat, van szék elég, de amelyiken a 

táska van, ahhoz ne közelítsenek. Nem akadályozhatom 

meg, hogy ne menjenek ki a szobából, de azt tanácsolom, 

hogy ne tegyék. A rendőrség még képes félreérteni, és 

akkor még több kérdésre kell válaszolniuk. – Megszólalt a 

kapucsengő, és Hackett elindult, de megállítottam. – Nem, 

Hackett, okosabb, ha itt marad, mert maga is közénk 

tartozik. Majd Mr. Johnson beengedi őket. 

A zenész el is ment. Ajtócsapódás nem hallatszott, mert 

a paloták ajtajai nem csapnak zajt, de a bejárati hallból 

hangok hallatszottak, és mindenki az ajtó felé fordult. 

Aztán megjelent két egyenruhás rendőr a kerületi őrsről. 

Bemasíroztak, megálltak, és az egyik megkérdezte: 

– Mr. Robert Robilotti? 



 

 

– Én vagyok – mondta az. 

– Ez az ön háza? Fölhívtak… 

– Nem – vágott közbe Mrs. Robilotti. – Ez az én házam. 



 

 

4. 

Amikor szerda reggel hét óra tizenkét perckor fölmentem 

az ódon téglaház bejárati lépcsőjének hét fokán, és 

kinyitottam a kaput, olyan fáradt voltam, hogy majdnem 

az előszobai padra dobtam a felöltőmet és a kalapomat, de 

győzött a jólneveltség, így hát a kabátot a fogasra 

akasztottam, a kalapot föltettem a polcra, és bementem a 

konyhába. 

Fritz, aki a hűtőszekrénynél állt, megfordult, és még a 

hűtőszekrény ajtaját is nyitva felejtette, úgy bámult rám. 

– Íme! – mondta. Egyszer elmesélte, hogy ezt a szót egy 

francia-angol szótárból kereste ki évekkel ezelőtt, mint a 

voilá megfelelőjét. 

– Kérek egy liter narancslevet, három pár kolbászt, hat 

tojást, húsz palacsintát és öt liter kávét – mondtam. 

– Mézes fánkot nem? 

– De igen, csak kifelejtettem. – Nyögve rogytam le a 

székre, amelyen reggelinél szoktam ülni. – Ha már szóba 

került a méz, amennyiben sírig hű barátot akar szerezni, a 

tojásokat almafölfújtban készítse el, bőséges… de nem. Túl 

sokáig tartana. Csak süsse meg őket. 

– Én sose sütöm a tojást. – Fritz egy tál kelt tésztát 

kevergetett. – Jól szórakozott? 

– Remekül. Egy gyilkosság történt, az összes kellékkel. 

– Ah! Szörnyű! Tehát ügyfél a láthatáron? 

Nem teszek úgy, mintha megérteném Fritz hozzáállását 

á gyilkosságokhoz, ő igenis helyteleníti a gyilkosságot. 

Számára elviselhetetlen a gondolat, hogy egy emberi lény 



 

 

megölhet egy másikat, ezt egyszer közölte is velem, és 

komolyan is gondolja. A részletek viszont soha egy csöppet 

sem érdeklik, még az sem, hogy ki az áldozat és ki a 

gyilkos, és ha megpróbálok beszámolni neki az efféle 

apróbb finomságokról, unatkozik. A puszta tényen túl, 

hogy egy emberi lény már megint valami tűrhetetlent 

cselekedett, csupán arra a kérdésre vár feleletet, hogy 

jelent-e az eset ügyfelet vagy sem. 

– Nincs ügyfél – mondtam neki. 

– De még lehet, ha maga ott volt. Enni nem adtak? 

– De igen. Három órával ezelőtt fölajánlották a kerületi 

ügyészségen, hogy hoznak nekem egy szendvicset, de a 

gyomrom tiltakozott ellene. Inkább várt, hogy olyasmi 

kerüljön bele, ami benne is marad. – Fritz a kezembe 

nyomott egy pohár narancslevet. – Ezer köszönet. A 

kolbász illata csodálatos. 

Fritz szakácskodás közben, lett légyen az olyan 

egyszerű művelet, mint a kolbászsütés, nem szeretett se 

beszélni, se másokat hallgatni, így hát kezembe vettem a 

Times-t – ott volt az asztalon, mint mindig és ránéztem. 

Hogy egy gyilkosság a Times címoldalára kerüljön, nem 

mindennapinak kell lennie. Ez az eset ilyennek minősült, 

hiszen a Mrs. Robjlotti-nál rendezett híres lányanya-

estélyen történt. Ott is volt, a címoldal alsó felén, 

háromhasábos cikkben, folytatás a 23. oldalon. A 

beszámolóból azonban nem sokat lehetett megtudni, mivel 

az eset késő este történt, és képet sem közöltek, meg 

rólam sem. Miután ezt megállapítottam, az újságot az 

újságtartóba tettem, és nekiláttam a kolbásznak meg a 

palacsintának. 

Épp a negyedik palacsintán igazgattam el két 

buggyantott tojást, amikor megszólalt a házitelefon. 



 

 

Fölvettem a kagylót, jó reggelt kívántam, és meghallottam 

Wolfe hangját. 

– Szóval megjött. Mikor ért haza? 

– Félórája. Éppen reggelizem. Gondolom, bemondták az 

esetet a fél nyolcas krónikában. 

– Igen. Épp most hallottam. Miként tudja, ki nem 

állhatom a „krónika” szót. Muszáj ezt használnia? 

– Helyesbítek. Legyen fél nyolcas hírszolgálat. Nincs 

kedvem vitatkozni, meg aztán a palacsintám is kihűl. 

– Jöjjön föl, ha megreggelizett. 

Mondtam, hogy fölmegyek. Amikor visszatettem a 

kagylót, Fritz megkérdezte, jó hangulatban van-e a főnök, 

mire én azt mondtam, hogy nem tudom, és nem is érdekel. 

Még mindig magamra haragudtam. 

Szép kényelmesen ettem, a szokásos két csésze kávé 

helyett hármat engedélyeztem magamnak, és éppen az 

utolsó kortyot nyeltem le, amikor Fritz visszajött az 

emeletről a reggelis tálcával. Letettem a csészét, fölálltam, 

nyújtózkodtam egyet, aztán ásítottam, majd kimentem az 

előszobába, onnan minden sietség nélkül felmentem az 

emeletre, balra fordultam, és bekopogtattam egy ajtón. 

Kiszóltak, hogy beléphetek. 

Beléptem és hunyorogtam. A reggeli napfény besütött, 

és visszaverődött Wolfe sárga pizsamájának terjedelmes 

felületéről. Az ablak mellett ült egy asztalnál, mezítláb, és 

egy tál friss tejszínes fügével foglalkozott. Amikor 

intézményünk készpénzszükségletét összeírtam, 

megemlíthettem volna, hogy márciusban Dél-Amerikából 

légi úton szállított friss füge nem éppen bagóba kerül. 

Wolfe végignézett rajtam. – Rendetlen – állapította meg. 

– Igen, uram. Azonkívül rosszkedvű, és kialvatlan. 

Mondták a hírekben, hogy gyilkosság történt? 



 

 

– Nem. Azt mondták, hogy a nő mérgezésben halt meg, 

és hogy a rendőrség vizsgálatot indított. Magát nem 

említették. Belekeveredett? 

– A fejem búbjáig. Az áldozat egyik barátnője 

figyelmeztetett, hogy a lány ciánt tart a kézitáskájában, és 

én szemmel is tartottam öt. Együtt voltunk a szalonban 

mind a tizenketten, és táncoltunk, nem számítva az inast 

meg a zenekar tagjait, amikor az egyik férfi odaadott neki 

egy pohár pezsgőt, a lány kortyolt egyel belőle, és nyolc 

perc múlva halott volt. Azt már megállapították, hogy cián 

végzett vele, és abból, ahogy a dolog történt, azt is, hogy a 

ciánt a pezsgőben itta meg. De nem ő tette bele. Én 

figyeltem őt, és állítom, hogy nem ő tette bele. A többiek 

közül sokan, ha ugyan nem valamennyien, azt szeretnék 

hinni, hogy maga a lány tette bele. Mrs. Robilotti a 

legszívesebben megfojtana, és többen is készségesen 

segítenének neki. Egy ilyen estélyen már egy öngyilkosság 

is elég kellemetlen, hát még egy gyilkosság! Egyszóval 

belekeveredtem. 

Wolfe bekapott egy fügét. – Valóban. Föltételezem, 

meggondolta, hogy mert ragaszkodik a konklúziójához. 

Ez jólesett – mármint hogy nem vonja kétségbe a 

megfigyelőképességemet. Ez igazi dicséret volt, és amilyen 

lelkiállapotban voltam, szükségem is volt rá. Azt 

mondtam: – Persze hogy meggondoltam. De kénytelen 

voltam elmondani a rendőrségnek, hogy tudtam az áldozat 

kézitáskájában levő ciánról, mivel a lány, aki 

figyelmeztetett rá, bizonyára nekik is elmondja, és Cramer, 

Stebbins meg Rowcliff jól tudják, hogy ilyen esetben nyitva 

tartom a szemem, így hát nem volt más választásom. Nem 

mondhattam nekik, hogy igen, figyeltem a lányt is, meg a 

táskáját is, hogy igen, láttam, mikor Grantham pezsgőt 



 

 

vitt neki, és ő megitta, és hogy igen, beletehetett valamit a 

pezsgőbe, mielőtt megitta – mikor minden kétséget 

kizáróan biztos vagyok benne, hogy nem tett bele semmit. 

– Hát ezt tényleg nem mondhatta – ismerte el Wolfe. 

Végzett a fügékkel, és kivette a melegítőből a kolbászos 

tojáskosarat. – Tehát benne van a pácban. Ha jól értem, 

nem számíthatunk jövedelmező megbízásra. 

– Nem. Mrs. Robilottitól semmi esetre sem. 

– Rendben van. – Egy szelet zsemlyét rakott a 

kenyérpirítóba. – Talán emlékszik még a tegnapi 

megjegyzésemre. 

– Emlékszem. Azt mondta, lealacsonyítom magam. De 

azt nem mondta, hogy esetleg belekeveredem egy mit sem 

jövedelmező gyilkossági ügybe. Ma délelőtt beviszem a 

csekkeket a bankba. 

Wolfe azt mondta, hogy talán inkább le kéne 

feküdnöm, én meg azt, hogy ha lefeküdnék, csak irányított 

rakétalövedékkel tudnának fölkelteni. 

Lezuhanyoztam, megborotválkoztam, fogat mostam, 

tiszta inget és zoknit vettem fel, elsétáltam a bankba meg 

vissza, s ezek után már kezdtem remélni, hogy túlélem a 

napot. Három okom is volt rá, hogy a bankba való 

kiruccanást megejtsem. Először is: az emberek halandók, 

és ha a csekk aláírója meghal, mielőtt a csekk a bankba 

kerül, a bank a csekket nem fizeti ki. Másodszor: levegőzni 

akartam. És harmadszor: az ügyészségen azt mondták, 

hogy olyan helyen kell tartózkodnom, ahol bármelyik 

pillanatban elérhető vagyok, én viszont ragaszkodtam az 

alkotmányban biztosított mozgási szabadságomhoz. Ez a 

probléma azonban nem merült föl, mert amikor 

hazaértem, Fritz közölte, hogy csak egyetlen telefonhívás 

érkezett, Lon Cohen keresett a Gazette-től. 



 

 

Lon sok szívességet tett már nekünk az évek során, 

meg különben is kedvelem, így aztán visszahívtam. Faith 

Usher utolsó óráiról szeretett volna kapni egy szemtanútól 

származó beszámolót. Azt válaszoltam neki, hogy 

gondolkozom a dolgon, és tudatom vele az eredményt, 

ötszáz dollárt kínált, és ez a pénz nem Nero Wolfe-é lett 

volna, hanem az enyém, hiszen az estélyen szigorúan 

magánemberként jelentem meg. Lon persze – mint az 

újságírók általában – sürgetett, de én türelemre intettem. 

A csalétek – öt darab százas meg a fényképem a lapokban 

– csábító volt, de bele kellett írnom a beszámolóba a 

végkifejletet is, és ha erről pontosan úgy számolok be, 

ahogyan történt, és tudatom a világgal, hogy egyedül 

miattam nem lehet öngyilkosságként lezárni az ügyet, 

akkor az ügyésztől kezdve a komornyikig mindenki rám 

mászik. Szomorú szívvel éppen arra az elhatározásra 

kezdtem jutni, hogy elutasítom Lon ajánlatát, amikor 

megszólalt a telefon, fölvettem a kagylót, és Celia 

Grantham hangja jelentkezett a vonalban. Azt akarta 

tudni, hogy egyedül vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, 

de hat perc múlva már nem leszek, mert Wolfe lejön a 

télikertből. 

– Nem tart annyi ideig. – Celia hangja rekedt volt, de 

nem biztos, hogy az ivástól. Akárcsak a többiek, engem is 

beleértve, rengeteget beszélt az elmúlt tizenkét órában. – 

Ha válaszol a kérdésemre. Válaszol? 

– Kérdezzen. 

– Maga mondott valamit tegnap este, mikor én nem 

voltam ott, amikor az orvosért telefonáltam. Anyám azt 

mondja, hogy maga azt monda, hogy maga szerint Faith 

Ushert meggyilkolták. Igaz ez? 

– Igaz. 



 

 

– Miért mondta ezt? Ez a kérdésem. 

– Mert ez volt a véleményem. 

– Kérem, Archie, ne kínozzon. Miért volt ez a 

véleménye? 

– Mert nem lehetett más. A körülmények 

kényszerítettek rá. Ha maga most azt hiszi, hogy 

köntörfalazok, jól hiszi. Sajnálom, hogy nem felelhetek egy 

lány kérdésére, aki olyan jól táncol, mint maga, de nem 

tehetem. Legalábbis most nem. Sajnálom, de nem 

tehetem. 

– És még mindig az a véleménye, hogy meggyilkolták? 

– Az. 

– De miért? 

Nem szoktam telefonkagylót lecsapni, akkor azonban 

azt hittem, kénytelen leszek, de épp mikor a lift zökkenve 

megállt Wolfe-fal, Celia végül is föladta. Wolfe belépett, 

odament az íróasztala mögött álló székhez, hatalmas 

testével kényelmesen elhelyezkedett benne, átfutotta a 

postát, megnézte a naptárát, majd hátradőlt a székén, és 

belekezdett egy új-guineai orchideavadász háromoldalas 

levelének az olvasásába. A harmadik oldalon tartott, mikor 

csengettek. Fölálltam, kiléptem az előszobába, és a 

bejárati ajtónak csak belülről átlátszó üvegtábláján 

keresztül megpillantottam egy testes alakot meg egy kerek, 

vörös arcot. Odamentem és kinyitottam az ajtót. 

– Jóságos isten – mondtam. – Hát maga sose alszik? 

– Nemigen – felelte a férfi, és belépett. 

Lesegítettem róla a kabátját – Micsoda megtiszteltetés, 

hogy maga látogat meg engem. Miért nem hívatott?... 

Cramer! 



 

 

Az iroda felé indult, de olyan váratlanul érte, hogy 

felügyelő úr helyett Cramernek szólítom, hogy megállt és 

visszafordult. 

– Ejnye – kérdeztem –, hát maga sose tanul? Nagyon jól 

tudja, hogy a főnök ki nem állhatja, ha csak úgy 

beállítanak hozzá, legyen az maga, sőt különösen maga. 

Csak megnehezíti vele a dolgát. Hát nem velem akar 

beszélni? 

– Dehogynem, csak azt akarom, hogy ő is hallja. 

– Ez nyilvánvaló, különben nem jött volna ide, hanem 

engem rendelt volna magához. Lenne szíves… 

Wolfe öblös hangja hallatszott odabentről. – Az ördögbe 

is, jöjjenek be! 

Cramer sarkon fordult és bement, én meg utána. Wolfe 

üdvözlés gyanánt csak összevonta a szemöldökét. – Ilyen 

lármában képtelen vagyok elolvasni a postámat – mondta 

hűvösen. 

Cramer a megszokott helyére, a Wolfe íróasztala mellett 

álló piros bőr karosszékbe ült. – Goodwinhoz jöttem – 

mondta de… 

– Hallottam az előszobából. Volna szíves fölvilágosítani, 

miről van szó? Vagy nem azért akarja, hogy én is jelen 

legyek? 

Cramer nagy lélegzetet vett. – Azon a napon, amikor én 

akarnám magát fölvilágosítani, vihetnének a diliházba. 

Csak arról van szó, hogy mivel Goodwin a maga embere, 

szeretném, ha maga is értené a helyzetet. Úgy gondoltam, 

legjobb, ha a maga jelenlétében beszélem meg vele az 

ügyet. Érthető? 

– Talán. Majd megmondom, ha végighallgattam a 

beszélgetést. 



 

 

Cramer rám irányította szúrós tekintetét. – Nem 

óhajtok még egyszer végigmenni az egészen, Goodwin. 

Kétszer is kihallgattam, és olvastam a tanúvallomását is. 

Csupán egy kérdés érdekel, a nagy kérdés. Először is 

mondok magának valamit, amit nem szeretnék 

megismételni. A többiek vallomásában semmi nincs, egy 

árva szó sem, ami arra mutatna, hogy nem öngyilkosság 

történt. Semmi, de semmi az égvilágon. Sőt minden az 

öngyilkosságra enged következtetni, mi több, bizonyossá 

teszi. Ezzel arra akarok kilyukadni, hogy ha maga nem 

volna, akkor az öngyilkosság lenne az egyetlen ésszerű 

magyarázat és valószínűnek látszik – csak azt mondom, 

hogy valószínűnek hogy ez is lesz a végső ítélet. Érti, ugye, 

hogy ez mit jelent? 

Bólintottam. – Aha. Én vagyok a légy a levesben, és ez 

nekem semmivel se tetszik jobban, mint magának. A 

legyek nem szeretnek levesbe fulladni, különösen ha forró. 

Cramer elővett egy szivart a zsebéből, megsodorgatta a 

tenyere közt fehér és szabályos fogai közé dugta, aztán 

ismét kivette. – Kezdem az elején – mondta. – Azon, hogy 

maga ott volt, amikor a dolog történt. Tudom, mit állít – 

benne van a tanúvallomásában: hogy Austin Byne és Mrs. 

Robilotti hívta meg telefonon. Természetesen így is történt. 

Amikor maga olyasmit mond, amit ellenőrizni lehet az 

mindig úgy is van. De vajon nem maga vagy Wolfe tesz-e 

valamit hogy így történjék? Ismerve magát is meg Wolfe-ot 

is, számolnom kell azzal a lehetőséggel, hogy maga akart 

ott lenni, vagy Wolfe akarta, hogy ott legyen, és ennek 

megfelelően rendezték meg a dolgokat. Így volt? 

Éppen ásítottam, és be kellett fejeznem. – Bocsánat. 

Mondhatnék egyszerűen nemet is, de hadd fejtsem ki 

bővebben. A tanúvallomásomban részletesen 



 

 

megmagyaráztam, hogyan és miért kerültem oda. Semmi 

lényegeset nem hallgattam el. Ami Mr. Wolfe-ot illeti, az 

volt a véleménye, hogy nem kellene elmennem, mert 

lealacsonyítom magam. 

– A jelenlevők egyike sem volt Wolfe ügyfele, vagy most 

éppen nem az? 

– Mrs. Robilotti néhány évvel ezelőtt az volt. A munkát 

kilenc nap alatt elvégeztük. Rajta kívül senki. 

Cramer Wolfe-ra nézett – Igaz ez? 

– Igen. Ezt fölösleges megkérdeznie, Mr. Cramer. 

– A maguk esetében nehéz eldönteni, mi fölösleges, és 

mi nem. Újra felém fordult – Most elmondom, mire 

jutottunk eddig. Először is: ciánmérgezés történt. Ezt 

megállapítottuk. Másodszor: a cián a pezsgőben volt. 

Kimutatták abban a pezsgőben is. ami a padlóra loccsant, 

mikor a lány elejtette a poharat, és különben is a méreg 

olyan gyorsan hatott, hogy csakis a pezsgőben lehetett. 

Harmadszor: a lány kézitáskájában levő kétunciás üvegese 

csak félig volt ciánkáliszemcsékkel. A laborosok amorf 

részecskéknek nevezik, én szemcsének. Negyedszer, az 

üvegcsét a lány többeknek is megmutatta, és elmondta, 

hogy meg akarja ölni magát. Több mint egy éve csinálta 

ezt. 

Megfordult a székben. Mindig úgy szokott ülni, hogy 

szembenézhessen Wolfe-fal, de most rám volt kíváncsi. – 

Mivel a táska egy tőle öt méterre álló széken hevert, és az 

üvegcse a táskában volt, a lány sem akkor nem vehetett ki 

belőle egyetlen szemcsét sem, amikor Grantham odavitte 

neki a pezsgőt, sem közvetlenül előtte, de az ezt megelőző 

körülbelül egy óra folyamán bármikor kivehetett és 

elrejthette a zsebkendőjében. A zsebkendőn hiába 

keresnénk a nyomát, mert a zsebkendőt leejtette, s az 



 

 

beleesett a kiloccsant pezsgőbe – jobban mondva 

kereshetnénk, de nem mennénk vele semmire. Így 

jutottunk az öngyilkosság feltevésére. Lát valami hézagot a 

következtetésünkben? 

Elnyomtam egy ásítást. – Szó sincs róla. Tökéletes. Én 

nem is azt mondom, hogy a lány nem követhetett el 

öngyilkosságot, csak azt, hogy nem követett el. Miként 

tudja, jó szemem van, és Faith Usher csak nyolc méterre 

volt tőlem. Amikor Granthamtól jobb kézzel elvette a 

pezsgőt, a bal keze az ölében volt, föl se emelte. A 

pezsgőspoharat a nyakánál fogta meg, és amikor 

Grantham fölemelte a saját poharát és mondott valamit, a 

lány is fölemelte a magáét, a szájánál kicsit magasabbra, 

aztán leengedte és ivott. Mondja, nem rejteget maga 

véletlenül valami adut? Talán Grantham azt állítja, hogy 

amikor átadta a lánynak a poharat, az beletett valamit, 

mielőtt elvette? 

– Nem. Grantham csak azt mondja, hogy a lány 

beletehetett valamit, mielőtt ivott, de tudni nem tudja. 

– Hát én tudom. Nem tett bele semmit. 

– Egen. Hiszen aláírta a tanúvallomását. – Rám bökött 

a szivarjával. – Ide figyeljen, Goodwin. Maga elismeri, hogy 

az öngyilkossági elméletben nincs hézag. No de hogy 

állunk a gyilkosság elméletével? A kézitáska ott hevert a 

széken, mindenki láthatta. Talán odament valaki, fölvette, 

kinyitotta, kivette az üvegcsét, lecsavarta róla a kupakot, 

kirázott belőle egy szemcsét, aztán visszacsavarta a 

kupakot, az üvegcsét visszatette a táskába, a táskát meg a 

székre, és sarkon fordult? Ehhez aztán jó idegek kellettek 

volna. 

– Marhaság. Maga nem keveri becsületesen a 

kártyákat. Az illetőnek mindössze annyit kellett tennie, 



 

 

hogy megszerzi a kézitáskát – persze mielőtt még én 

figyelni kezdtem – bemegy vele valahova, ahol be tud 

zárkózni – volt egy ilyen helyiség a közelben – aztán kiveszi 

a méregszemcsét, elrejti a zsebkendőjében – köszönöm, 

hogy eszembe juttatta a zsebkendőt majd visszateszi a 

táskát a székre. Ehhez nem annyira jó idegzet, mint 

inkább óvatosság kellett, mert ha oka lett volna azt hinni, 

hogy valaki észrevette, hogy elveszi vagy visszateszi a 

táskát, akkor nem használta volna föl a mérget. Különben 

is, vagy adódott volna alkalma fölhasználni, vagy nem. – 

Erőt vett rajtam az ásítás. 

Cramer megint nekem szegezte a szivarját. – Épp ez a 

következő probléma: hogy adódott-e rá alkalma? A két 

pohár pezsgőt, amelyet Grantham elvett, Hackett, a 

komornyik töltötte ki – mindig ő töltött. Az egyik pohár 

már négy-öt perce ott állt a bárpulton, a másikat meg épp 

akkor töltötte tele Hackett, amikor Grantham odalépett. Ki 

járt a bárpultnál az alatt a négy-öt perc alatt? Ezt még 

nem tisztáztuk egészen, de nyilvánvalóan mindenki vagy 

majdnem mindenki járt ott. Maga is. A tanúvallomása 

szerint, amelyet Ethel Varr is megerősít, maguk is 

odamentek, és elvettek a pulton álló öt vagy hat pohár 

pezsgő közül kettőt, aztán odébb mentek, és állva 

beszélgettek, aztán nem sokkal utána – a vallomása 

szerint három perc múlva – látta, hogy Grantham odaviszi 

a két poharat Faith Usherhoz. Vagyis maga is járt a 

bárpultnál. Tehát maga is belepottyanthatta a ciánt az 

egyik pohárba. Nem. Még ha föltételezném is, hogy képes 

volna mérget keverni valakinek a pezsgőjébe, maga 

biztosan úgy intézné, hogy annak jusson, akinek szánja. 

Nem ejtené bele azt a méregszemcsét csak úgy vaktában a 

bárpulton álló egyik pohárba, és nem állna odébb. És 



 

 

ugyanez vonatkozik a többiekre is, kivéve Edwin Laidlaw-t, 

Helen Yarmist meg Mr. és Mrs. Robilottit. Ők ugyanis a 

bárpultnál álltak, amikor Grantham odalépett és elvette a 

két poharat. De két poharat vett el. Ha négyük közül 

valamelyik látja, hogy Grantham odajön, és beledobja a 

ciánt az egyik pohárba, akkor föl kell tételeznünk, hogy az 

illető fikarcnyit sem törődött vele, ki kapja meg a poharat, 

Grantham vagy Faith Usher, ez pedig nekem már túl 

magas. Magának nem? – Ráharapott a szivarra. Sosem 

gyújtotta meg. 

– Így, ahogy mondja, én sem fogadnám el – ismertem 

be. 

– De van két megjegyzésem. Az első az, hogy egyvalaki 

tudta, melyik poharat kapja Faith Usher. Ő adta át neki. 

– Úgy, szóval Granthamre keni a dolgot. 

– Nem kenem senkire. Csak azt mondom, hogy 

kihagyott egy mozzanatot. 

– De egy lényegtelent. Ha Grantham tette volna a 

mérget a pohárba, mielőtt fölvette, amikor öten is álltak a 

bárpultnál, akkor valóban jó idegzete kellett, hogy legyen. 

Ha viszont aközben dobta volna bele, miközben Faith 

Usher felé ment, akkor bűvésznek kellett volna tennie, 

hiszen mind a két kezében poharat tartott. Ha a mérget a 

pohár átadása után dobta volna bele, akkor maga 

meglátta volna. Mi a második megjegyzése? 

– Az, hogy a kihallgatások során sem magának, sem 

másoknak nem céloztam rá. hogy a leghalványabb 

fogalmam is lenne, ki tette, hogyan és miért. Amit maga 

most elmondott, az nekem újság. Az én figyelmem 

megoszlott Ethel Varr, a táska és Faith Usher között. Nem 

tudtam, ki áll a bárpultnál, mikor Grantham odament a 

pezsgőért, vagy hogy ki járt ott attól fogva, hogy Hackett 



 

 

megtöltötte a Grantham által elvitt poharakat. És még 

mindig fogalmam sincs róla, hogy ki tette, miért és 

hogyan. Csak azt tudom, hogy Faith Usher semmit sem 

tett a pezsgőjébe, mielőtt beleivott, következésképpen ha a 

pezsgőben levő méreg ölte meg, akkor nem követett el 

öngyilkosságot. Ez az egy, amit tudok. 

– És nem hajlandó vitatkozni. 

– Hogyhogy nem? Hát most mit csinálunk? 

– Úgy értem, nem hajlandó vitatkozni annak a 

lehetőségén, hogy téved. 

– Azon nem. Nem várhatja el tőlem, hogy vitatkozzam 

annak a lehetőségén, hogy tévedek, ha azt hiszem, hogy 

maga Cramer felügyelő és nem Willie Mays. 

Cramer egy ideig összehúzott szemmel figyelt, aztán 

visszafordult szokott pozíciójába a piros bőr karosszékben, 

hogy Wolfe arcába nézzen. – Most el fogom mondani 

magának, hogy pontosan mi a véleményem – közölte. 

Wolfe fölhorkant. – Ezt már miskor is megtette. 

– Tudom, de reméltem, hogy ezúttal nem kerül rá sor. 

Reméltem, Goodwin rájön, hogy ez nem mehet így. Én azt 

hiszem, tudom, mi történt. Rose Tuttle figyelmeztette 

Goodwint. hogy Faith Ushernak egy üvegcse cián van a 

táskájában, és fél, hogy éppen ott fogja bevenni, mire 

Goodwin azt mondta neki, hogy ne törődjön vele, majd 

neki gondja lesz rá, hogy semmi ilyesmi ne történjék, és 

attól fogva állandóan figyelte Faith Ushert meg a táskáját. 

Ezt be is ismerte. 

– Benne van a tanúvallomásomban. 

– Oké, benne van. Aztán mikor Goodwin látja, hogy a 

lány pezsgőt iszik, összeesik és meghal, és ő megérzi a 

cián szagát, vajon hogyan reagál rá? Maga is ismeri őt, én 

is. Tudja mennyire önimádó. A dolog a legérzékenyebb 



 

 

pontján érinti, és ezt nem bírja elviselni. Így hát végig sem 

gondolja az ügyet, hanem közli a társasággal, hogy 

szerinte gyilkosság történt. Mikor megérkezik a rendőrség, 

Goodwin tudja, hogy jelenteni fogják, amit mond, tehát a 

rendőröknek is elismétli, aztán mivel már elkötelezte 

magát, amikor Siebbins őrmester meg én is megérkezünk, 

nekünk is elismétli ugyanezt. Csakhogy nekünk már 

indokot is kell mondania, következésképpen mond is 

egyet, ráadásul egy fene jó indokot, amelyre nagy súlyt is 

helyeztünk, ameddig elfogadható valószínűség volt rá, 

hogy a lányt valóban meggyilkolták. Most viszont… 

Hallották a magyarázatomat. Reméltem, hogy ha Goodwin 

végighallgat. és fölfogja a helyzetet, belátja, a legokosabb 

azt mondania, hogy talán kissé túl határozottan állította, 

amit állított. Hogy nem esküdhet meg rá száz százalékra, 

hogy a lány nem tett valamit a pezsgőjébe. Volt ideje 

végiggondolni a dolgot, és intelligens ahhoz, hogy ezt 

belássa. Nos ez a véleményem. Remélem, egyetért velem. 

– Ez nem egyetértés kérdése, hanem ténykérdés. – 

Wolfe hozzám fordult. – Nos, Archie? 

– Nem uram. Csakugyan önimádó vagyok, de azért 

ennyire nem. 

– Fönntartja az állítását? 

– Igen. Cramer ellentmond önmagának. Először azt 

mondja, hogy úgy viselkedem, mint egy agyalágyult, aztán 

meg azt, hogy intelligens vagyok. Nem tarthatja fenn az 

öngyilkossági elméletét úgy, hogy engem egyszerűen 

semmibe vesz. Én nem tágítok. 

Wolfe fél centire fölhúzta a vállát, aztán leejtette, és 

Cramerhez fordult. – Attól tartok, csak az idejét vesztegeti. 

Mr. Cramer. Meg az enyémet is. 

Ásítottam egyet. 



 

 

Cramer vörös képe még jobban elvörösödött, ami biztos 

jele annak, hogy valaminek a határához étkezett, és 

kitörni készül, de csoda történt: még idejében lefékezett. 

Öröm látni, ha az önuralom győzedelmeskedik némi 

tusakodás után. Rám nézett. 

– Álláspontját nem tekintem véglegesnek, Goodwin. 

Gondolja végig még egyszer. A nyomozást természetesen 

folytatjuk. Ha bármit találunk, ami gyilkosságra utal, a 

végére járunk. Ezt maga is tudja. De az a becsületes, ha 

figyelmeztetem. Amennyiben az lesz a határozott, végleges 

véleményünk, hogy öngyilkosság történt, és ezt ki is 

nyilvánítjuk, maga pedig leközölte! a barátjával, Lon 

Cohennel a Gazette-ben egy beszámolót, melyben azt 

állítja, tudja, hogy gyilkosság történt, meg fogja bánni. 

Akár ezt állítja, akár más ilyesmit. Csak az isten tudja, mi 

a fenének kellett magának is ott lennie. Egy ilyen állítás 

magától, mint szemtanútól… 

Megszólalt a csengő. Fölálltam, udvariasan elnézést 

kértem Cramertől, kiléptem az előszobába, és a csak 

belülről átlátszó üvegtáblán keresztül egyik újdonsült, 

előkelő társaságbeli ismerősömet pillantottam meg, bár 

beletelt néhány másodpercbe, míg fölismertem, mivel 

fésületlen haját negyvendolláros kalap fedte. Kinyitottam 

az ajtót, elébe álltam, mutatóujjamat a számra téve azt 

mondtam: – Ssss – aztán hátraléptem, és intettem neki, 

hogy jöjjön be. Habozott, kicsit zavartnak látszott, aztán 

átlépte a küszöböt. Becsuktam az ajtót, és anélkül hogy 

megszabadítottam volna a kabátjától és a kalapjától, 

kinyitottam az utcai szobába vezető ajtót, mely az 

előszobának ugyanazon az oldalán van, mint az irodáé, 

betessékeltem, magam is utánamentem, és becsuktam az 

ajtót 



 

 

– Itt jó – magyaráztam neki. – Minden hangszigetelt, az 

ajtó is. 

– Jó, de mire? – kérdezte Edwin Laidlaw. 

– Hogy négyszemközt legyünk. Ha csak nem azért jött, 

hogy találkozzék Cramerrel, a gyilkossági csoport 

felügyelőjével. 

– Nem tudom, miről beszél Én magához jöttem. 

– Azt mindjárt gondoltam, mint ahogy azt is, hogy nem 

szeretne belebotlani Cramerbe. Bent van az irodában, Mr. 

Wolfe-fal cseveg, de már menni készül, így hát ide 

irányítottam magát. 

– Örülök, hogy ezt tette. Egy időre elegem van a 

rendőrökből. – Körülpillantott – itt beszélgethetünk? 

– Igen, de előbb ki kell kísérnem Cramert. Mindjárt 

visszajövök. Addig is üljön le. 

Az előszobába vezető ajtót kinyitva megláttam a bejárat 

felé tartó Cramert. Rám se nézett, nem hogy megszólított 

volna. Gondoltam, én is tudok olyan udvariatlan lenni, 

mint ő, így hát hagytam, szedje csak össze a cókmókját és 

engedje ki magát egyedül. Amikor az ajtó becsukódott 

mögötte, bementem az irodába Wolfe-hoz. Wolfe 

megszólalt. 

– Egyetlen megjegyzésem van, Archie. Ha valami célja 

van Mr. Cramer bosszantásával, az rendben, de ha csak 

puszta időtöltésből teszi, az egészen más. 

– Igenis, uram. Az utóbbiról álmodni se mernék, ön 

tulajdonképpen azt kérdezi tőlem, hogy most, 

négyszemközt is ugyanaz-e az álláspontom, mint a 

felügyelő jelenlétében. A válaszom: igen. 

– Helyes. Akkor Cramer pácban van. 

– Az ő baja. De úgy látszik, nemcsak ő van pácban. 

Tegnap, amikor meghívtak az estélyre, és megadták a 



 

 

férfivendégek nevét, szerettem volna tudni, hogy kicsodák, 

és fölhívtam Lon Cohent. Az egyikük, Edwin Laidlaw, 

korához képest eléggé tekintélyes állampolgár. Valaha 

városszerte hírhedt alak volt, de három évvel ezelőtt 

meghalt az apja, tízmillió dollárt örökölt utána, és 

nemrégiben megvásárolta egy könyvkiadó, a Malvin Press 

részvényeinek döntő többségét; nyilvánvalóan meg akart 

javulni, és… 

– Érdekes ez? 

– Talán. Mr. Laidlaw az utcai szobában várakozik. 

Hozzám jött, és mivel csak tegnap este találkoztam vele 

először, lehet, hogy érdekes. Beszélhetek vele ott is, de 

gondoltam, szólok magának, hátha oda akar ülni vagy 

állni… a lyukhoz. Ha netán tanúra lenne szükségem. 

– Pfuj. 

– Jó, tudom. Nem akarom erőltetni, de két hete 

egyetlen esetünk se akadt. 

Wolfe mogorva ábrázatot vágott. Nem azért, mert föl 

kellett állnia a karosszékből, kimennie az előszobába, 

onnan az alkóvba, és odaállnia a lyukhoz – végül is ennyi 

testmozgás csak jót tesz az étvágyának – hanem inkább 

azért, mert a legjobb esetben az sülhetett ki a dologból, 

hogy ügyfelünk lesz, ez azonban egyúttal a legrosszabb 

eset is volt, mivel azt jelentette, hogy kénytelen lesz 

dolgozni. Nagyot sóhajtott, de továbbra is mogorva 

ábrázattal dünnyögte: – Az ördögbe is – majd az íróasztal 

szélére támaszkodva hátratolta a székét, fölállt és kiment. 

A lyuk a falban volt, szemmagasságban, három méterre 

Wolfe íróasztalától jobbra. Az iroda felőli oldalon egy 

vízesés mutatós képe takarta, a másikon, a konyhán túl, 

az előszoba egyik szárnyában semmi, így aztán nemcsak 

látni lehetett rajta keresztül, hanem hallani is. Egyszer 



 

 

kereken négy órát vesztegeltem ott, arra várva, hogy valaki 

megjelenjék az utcai szobából, és elemeljen valamit az 

íróasztalomról. Hagytam Wolfe-nak egy percet, míg 

elhelyezkedik, aztán kinyitottam az utcai szoba ajtaját, és 

beszóltam: 

– Jöjjön át ide, Laidlaw. Itt kényelmesebb. – És az egyik 

sárga széket szembefordítottam az íróasztalommal. 



 

 

5. 

Laidlaw leült, és rám nézett. Három másodperc. Hat 

másodperc. Szemmel láthatólag biztatásra volt szüksége, 

így hát megtettem neki ezt a szívességet. 

– Szerintem egy bizonyos pontig egészen kellemes 

estély volt, igaz? Beleértve még a protokollt is. 

– Arra már nem emlékszem. – Előrehajolt. A haja még 

mindig fésületlen volt – Ide figyeljen, Goodwin. Egy kérdést 

szeretnék feltenni magának, kertelés nélkül, és remélem, 

felelni fog rá. Nem látom okát, hogy miért ne felelne. 

– Lehet, hogy én se fogom látni. Miről van szó? 

– Arról, amit tegnap este mondott. Hogy maga szerint 

azt a lányt meggyilkolták. Nemcsak nekünk mondta ezt, 

hanem a rendőrségnek meg az ügyésznek is. Bizalmasan 

közölhetem, hogy van egy barátom – hogy ki és hol, nem 

érdekes –, aki adott némi információt. Ha jól tudom, a 

hatóságok készek lennének lezárni a nyomozást, és 

megállapítani, hogy öngyilkosság történt, ha maga nem 

volna, tehát jó okának kell lennie, hogy azt higgye, 

gyilkosság történt. Erre vonatkozik a kérdésem. Mi ez az 

ok? 

– Ezt nem közölte a barátja? 

– Nem. Vagy nem akarta, vagy nem tudja, ő azt 

mondja, hogy nem tudja. 

Keresztbe tettem a lábam. – Nos, én ezt nemigen 

mondhatnám, így hát csak annyit mondok, hogy az okot 

csak a rendőrségnek, a kerületi ügyésznek meg Mr. Wolfe-

nak mondtam el, és egyelőre ennyi elég is. 



 

 

– Nekem nem mondja el? 

– Pillanatnyilag nem. Ez hozzátartozik az etiketthez. 

– Nem gondolja, hogy azoknak, akik belekeveredtek a 

dologba, pusztán csak azért, mert ott voltak… nem 

gondolja, hogy azoknak joguk van tudni? 

– De igen. Azt gondolom, joguk van kérni, hogy a 

rendőrség pontosan közölje velük, miért nyomoznak 

emberölés miatt, amikor minden jel öngyilkosságra mutat. 

De nincs joguk azt kérni, hogy ezt én mondjam el. 

– Értem. – Elgondolkozott a dolgon. – De a rendőrség 

nem hajlandó elmondani. 

– Igen, tudom. Volt már dolgom velük. Épp az imént is, 

Cramer felügyelővel. 

Laidlaw négy másodpercig méregetett. – A maga 

szakmája a nyomozás, Goodwin. Az emberek megbízzák, 

hogy szerezzen be nekik bizonyos információkat, és 

megfizetik érte. Én is csak ezt szeretnék: bizonyos 

információt, vagyis választ a kérdésemre, ötezer dollárt 

adok érte. Itt van a zsebemben, készpénzben. 

Természetesen határozott választ várok. 

– Öt mázsáért meg is érdemelné. – Kezdtem úgy érezni, 

némi erőfeszítésembe kerül, hogy a tekintetem ne 

találkozzék az övével. – Őt mázsa készpénzben tényleg 

nagyon jól jönne nekem, mivel a Mr. Wolfe-tól kapott 

fizetésem távolról sem nevezhető túlzottan magasnak. De 

még akkor is kénytelen vagyok nemet mondani, ha az 

összeget megduplázza. Így áll a helyzet. Ha majd 

megszületik a rendőrségi döntés – akár igazat adnak 

nekem, akár nem, mindegy akkor majd szabadon 

elmondhatom magának vagy bárki másnak. De ha fogom 

magam és még előtte elterjesztem a dolgot, azt mondanák 

majd, hogy beleavatkoztam a hivatalos nyomozásba, és 



 

 

képesek lennének az én ügyeimbe avatkozni. A maga 

ötezreséből nem sokáig tudnék megélni, ha bevonnák a 

magánnyomozói engedélyem. 

– Tízből tovább tudna. 

– Nem sokkal. 

– Könyvkiadóm van. Állást adok magának. 

– Hamarosan kirúgna. Pocsék a helyesírásom. 

Laidlaw mereven, állhatatosan nézett rám. – Akkor 

mondja meg nekem a következőt. Mennyire nyomós az oka 

azt hinni, hogy gyilkosság történt? Elég nyomós ahhoz, 

hogy a rendőrség végigvigye az ügyet, még olyasvalakinek 

a befolyása ellenében is, mint Mrs. Robilotti? 

Bólintottam. – Igen, erre válaszolok. Az ok elég nyomós 

ahhoz, hogy idehozza Cramer felügyelőt, pedig ő sem sokat 

aludt. És véleményem szerint elég nyomós ahhoz, hogy ne 

pipálják ki az ügyet öngyilkosságként, míg a lehető 

legmélyebbre le nem ástak. 

– Értem. – Összedörzsölte a kezét. Aztán hozzádörgölte 

a szék karfájához. Pillantását levette rólam, és a szőnyeg 

egy pontjára szegezte, amitől megkönnyebbültem. Eltelt 

egy teljes perc, mielőtt megint rám irányította. – Azt 

mondja, hogy csak a rendőrségnek, az ügyésznek és Nero 

Wolfe-nak mondta el. Szeretnék beszélni Wolfe-fal. 

Fölhúztam a szemöldököm. – Hát, nem tudom. 

– Mit nem tud? 

– Hogy vajon… – hosszan elnyújtottam a szót, és 

elhúztam a számat. – Mr. Wolfe nem szívesen keveredik 

olyan ügyekbe, amelyekben én személy szerint érdekelve 

vagyok. Azonkívül igen elfoglalt. De azért megnézem. – 

Fölálltam. – Nála sose lehet tudni. – Elindultam. 

Amikor az előszobában balra fordultam, Wolfe-ot 

megláttam a szárny sarkában. Állva maradt, amíg el nem 



 

 

haladtam mellette és be nem löktem a lengőajtót, aztán 

utánam jött a konyhába. Amikor az ajtó becsapódott, 

megszólaltam. 

– Elnézést azért az elszólásért a fizetéssel 

kapcsolatban. Elfelejtettem, hogy hallgatózik. 

Wolfe horkantott egyet. – A maga memóriája kitűnő, 

nem kellene lekicsinyelnie. Mit akar tőlem az az ember? 

Elnyomtam egy ásítást. – Fogalmam sincs róla. Ha 

csak egy kicsit is aludtam volna, megkockáztatnék valami 

föltevést, de így minden erőm abban merül ki, hogy elég 

oxigént juttassak a tüdőmbe, az agyamnak már nem jut. 

Lehet, hogy ki akarja adni a maga önéletrajzát. Vagy azt 

akarja, hogy bizonyítsa be, hogy öngyilkosság történt, 

belőlem meg csináljon hülyét. 

– Nem óhajtok találkozni vele. Maga már megmondta, 

hogy miért: mert maga személy szerint érdekelve van az 

ügyben. 

– Igen, uram. Ugyanígy személy szerint érdekelve 

vagyok a nyomozóirodájának a bevételében is. Fritz 

szintúgy. És az a pasas is, aki azt a levelet írta Új-

Guineából. Vagy legalábbis szeretne érdekelve lenni. 

Wolfe fölmordult, ahogy egy oroszlán mordulhat föl, 

mikor ráébred, hogy ott kell hagynia kényelmes barlangját, 

és ennivaló után kell vadásznia. Lehet, hogy Wolfe 

esetében az elefánt találóbb hasonlat lenne, de hát az 

elefántok nem morognak. Fritz, aki kagylókat tisztított az 

asztalnál, halkan dudorászni kezdett, valószínűleg örült, 

hogy ügyfél bukkant föl a láthatáron. Wolfe rámeredt, 

elvett egy kagylót, a szájába dugta, és nyelni kezdte. 

Amikor kilöktem az ajtót, és nyitva tartottam, megvárta, 

amíg a kagyló leér a gyomrába, aztán kiment. 



 

 

Wolfe nem szeret kezet fogni idegenekkel, ezért aztán 

mikor beléptünk az irodába, és én bemutattam őket 

egymásnak, az íróasztal felé haladtában csupán biccentett 

egyet Laidlaw nak. Mielőtt én is odamentem volna az 

íróasztalomhoz, megkértem Laidlaw-t, üljön át a piros bőr 

karosszékbe, hogy ne profilból lássam, amikor szemben ül 

Wolfe-fal. Laidlaw azt mondta Wolfe-nak, hogy föltételezi, 

Goodwin elmondta, hogy ő kicsoda, Wolfe meg azt felelte, 

hogy igen, elmondta. 

Laidlaw kitartó, állhatatos pillantása most Wolfe-ra 

szegeződött, nem rám. – Szeretném magát annak rendje és 

módja szerint megbízni. Készpénzben akarja a foglalót 

vagy csekkben? 

Wolfe megrázta a fejét. – Egyikben sem, amíg el nem 

vállalom a megbízást. Mit kellene csinálnom? 

– Azt akarom, hogy bizonyos információt szerezzen be 

nekem. Maga tudja, mi történt tegnap este Mrs. 

Robilottinál. Tudja, hogy egy Faith Usher nevű lány 

mérget ivott és meghalt. Tudja, hogy a körülmények arra 

engednek következtetni, hogy a lány öngyilkosságot 

követett el. Így van? 

Wolfe igennel válaszolt. 

– Azt is tudja, hogy a hatóságok nem fogadták el 

tényként, hogy a lány öngyilkos lett? Hogy folytatják a 

nyomozást, annak a föltételezésnek az alapján, hogy 

esetleg meggyilkolták? 

Wolfe erre is igennel válaszolt. 

– Tehát nyilván tudomásuk van valami olyan 

körülményből, amiről én meg a többiek nem tudunk. 

Hiszen csak kell lennie valami okának, hogy nem fogadják 

el az öngyilkosság tényét. Nem tudom, mi ez az ok, és a 

hatóságok nem hajlandók megmondani, de mint az 



 

 

érintett személyek egyikének – érintett vagyok egyszerűen 

azért, mert ott voltam –, törvényes jogom van megtudni. 

Ezt az információt szeretném, ha megszerezné nekem. 

Azonnal adok foglalót, a számlája pedig akkora lehet, 

amekkorát tisztességesnek gondol, és én kifizetem. 

Most nem ásítottam. Meg kell mondanom, csodáltam 

Laidlaw arcátlanságát. Noha nem tudta, hogy Wolfe a 

lyuknál hallgatózott, nyilván föltételezte, hogy jelentettem 

neki az ajánlatát, és most tessék, egyenest Wolfe szemébe 

nézett, formális megbízást adva neki, és kijelentve, hogy 

Wolfe jelölheti meg az árat, akármekkora lesz is az, nálam 

viszont tízezer volt a felső határ. Micsoda pimasz fráter! 

Kénytelen voltam csodálni. 

Wolfe szája sarka fölhúzódott. – Nocsak – mondta. 

Laidlaw mély lélegzetet vett, de ez nem szavak, hanem 

csak elhasznált levegő formájában távozott belőle. 

– Mr. Goodwin elmondta nekem, milyen ajánlatot tett 

neki – mondta Wolfe. – Zavarban vagyok, mit tegyek: 

tiszteljem-e a csökönyösségét, tapsoljak-e az 

ügyességének, vagy sajnálkozzam-e a naivitása miatt. A 

megbízást mindenesetre kénytelen vagyok visszautasítani. 

Az az információ ugyanis, amelyet ön kíván, már a 

birtokomban van, de bizalmasan kaptam Mr. Goodwintól, 

és nem árulhatom el. Sajnálom, uram. 

Laidlaw megint vett egy mély lélegzetet. – Én nem 

vagyok olyan csökönyös, mint maga – jelentette ki. – Illetve 

maguk mind a ketten. Az isten szerelmére, mire való ez a 

titkolózás? Mitől félnek? 

Wolfe megrázta a fejét. – Ez nem félelem, Mr. Laidlaw, 

csak diszkréció. Ha egy ügy során, amelyben érdekelve 

vagyunk, illetve amelyben el vagyunk kötelezve, 

kénytelenek vagyunk borsot törni a rendőrség orra alá, 



 

 

akkor egyáltalán nem kéretjük magunkat. Ebbe az ügybe 

azonban Mr. Goodwin csak azért keveredett bele, mert 

véletlenül ott volt, akárcsak maga, én pedig egyáltalán 

nem keveredtem bele. A dolog nem félelem vagy ellenséges 

érzület kérdése. Én egyszerűen csak távol tartom magam. 

Például nem fogom elmondani a rendőrségnek, milyen 

ajánlatot tett maga Mr. Goodwinnak és nekem, mert 

kíváncsiságra ösztönözné őket magával kapcsolatban, és 

mivel föltételezem, hogy az ajánlatokat jóhiszeműen tette, 

nem szeretnék bajt okozni magának. 

– Ugyanakkor viszont elutasít. 

– Igen. Kereken. Az adott körülmények közt nincs más 

választásom. Mr. Goodwin helyett persze nem beszélhetek. 

Laidlaw felém fordította a fejét, tekintete ismét rám 

szegeződött. Kinéztem volna belőle, hogy megismétli az 

ajánlatát, azzal a módosítással, hogy ezúttal az én 

megítélésemre bízza az összeget, de ha ez megfordult is az 

agyában, rendületlen arckifejezésem láttán lemondott róla. 

Amikor nyolc másodpercnyi szemmeregetés után fölállt a 

székéből, azt hittem, elhagyja a terepet, és Wolfe végül is 

munka nélkül marad, de nem. Csak gondolkozni akart, és 

jobban szerette, ha ilyenkor nem látják az arcát. – 

Megbocsátanak egy percre? – kérdezte, és amikor Wolfe 

igent mondott, hátat fordított, és végigcaplatott a 

szőnyegen a távolabbi fal felé, ahol a nagy földgömb áll a 

könyvespolcok előtt. Legalább kétszer annyi ideig állt ott, 

mint amennyit kért, a földgömböt pörgetve. Végre 

visszafordult, és visszatért a piros bőr karosszékhez, de 

most nem caplatott. 

– Bizalmasan kell beszélnem magával – mondta Wolfe-

nak. 



 

 

– Most is azt teszi – felelte Wolfe kurtán. – Ha úgy érti, 

hogy kettesben, arról szó se lehet. Ha valami bizalmas 

közlés nem lenne éppoly biztos helyen Mr. Goodwinnál, 

mint nálam, akkor ő nem lenne itt. Az ő füle az enyém is, 

az enyém pedig az övé. 

– A dolog több mint bizalmas. Olyasvalamit szeretnék 

elmondani, amiről az égvilágon senki se tud, csak én. Azt 

még megkockáztatom, hogy magának elmondom, mert 

kénytelen vagyok, de nem akarom megkétszerezni a 

kockázatot. 

– Nem fogja megkétszerezni. – Wolfe türelmes volt. – Ha 

Mr. Goodwin magunkra hagyna is bennünket, jelt adnék 

neki, hogy hallgatózzék a szomszéd szobából egy szerkezet 

segítségével, tehát akár maradhat is. 

– Nem könnyíti meg a dolgomat, Wolfe. 

– Nem állítom, hogy meg szoktam könnyíteni a 

dolgokat. – Csak irányíthatóvá teszem őket, ha tudom. 

Laidlaw olyan arcot vágott, mintha további 

gondolkodásra volna szüksége, de aztán döntött a 

földgömbbel való tanácskozás nélkül is. – Erről a dologról 

mindent meg fog tudni, ami az irányításához kell – 

jelentette ki. – Nem fordulhatok vele az ügyvédemhez, 

illetőleg nem akarok, de még ha hozzá fordulnék is, túl 

nagy feladat lenne neki. Azt hittem, senkihez sem 

fordulhatok, de aztán eszembe jutott maga. Magáról az a 

vélemény, hogy varázsló, és isten a tudója, hogy nekem 

varázslóra van szükségem. Először csak azt akartam 

tudni, miért hiszi Goodwin, hogy gyilkosság történt, de 

nyilván maga sem fogja… Apropó, erről jut eszembe… 

Egyik zsebéből tollat vett elő, a másikból csekkfüzetet, 

a füzetet a mellette álló kis asztalra tette, és beleírt 



 

 

valamit. Kitépett egy lapot, átfutotta, fölállt, letette Wolfe 

asztalára, majd visszament a székéhez. 

– Ha húszezer nem elég foglalónak meg a költségekre, 

csak szóljon – mondta. – Tudom, hogy még nem vállalta el 

a megbízást, de addig maradok itt, amíg el nem vállalja. 

Azt mondta, maga irányítja a dolgokat. Szeretném, ha ezt 

úgy irányítaná, hogy ha folytatják a nyomozást, ne 

ássanak olyan mélyre, hogy fölfedjenek és nyilvánosságra 

hozzanak egy bizonyos eseményt az életemben. És azt is 

szeretném, ha úgy irányítaná, hogy ne tartóztassanak le, 

és ne állítsanak bíróság elé gyilkosság vádjával. 

Wolfe horkantott egyet. – Garantálni egyik eshetőséget 

sem tudom. 

– Nem is várom el. Azt se várom el, hogy csodákat 

műveljen. És két dolgot világosan meg akarok értetni: 

először azt, hogy amennyiben Faith Ushert megölték, nem 

én öltem meg, és nem is tudom, hogy kicsoda, másodszor 

pedig azt, hogy meggyőződésem szerint öngyilkos lett. Nem 

tudom, miért gondolja Goodwin, hogy meggyilkolták, de 

akármi is az oka rá, szentül hiszem, hogy téved. 

Wolfe megint fölhorkant. – Akkor miért fordul hozzám 

ilyen begyulladva? Ha egyszer meg van győződve róla, hogy 

öngyilkosság történt? Mivel a rendőrök is emberek, 

gyakran csak tapogatóznak, rendszerint azonban eljutnak 

az igazsághoz. A végén. 

– Ez a baj. Hogy a végén. Ezúttal, mielőtt a végére 

jutnának, rábukkanhatnak arra az eseményre, amelyre 

céloztam, és ha rábukkannak, gyilkossággal vádolhatnak. 

Nemcsak vádolhatnak, hanem biztosan fognak is vádolni. 

– Nocsak. Akkor nyilván valami különleges eseményről 

van szó. Ha ez az, amibe bizalmasan bele akar avatni, két 

megjegyzésem van: egy, hogy még nem ügyfelem, és kettő: 



 

 

ha az volna is, az ügyfélnek egy magánnyomozó előtt tett 

kijelentéseit nem lehet szigorúan titkos információnak 

tekinteni. Zsákutcában vagyunk, Mr. Laidlaw. Nem tudom 

eldönteni, elfogadom-e a megbízását, amíg meg nem 

tudom, mi az az esemény; de azt hozzáteszem: 

amennyiben elfogadom, messzemenően védeni fogom 

ügyfelem érdekeit. 

– Kétségbeesett helyzetben vagyok, Wolfe – mondta 

Laidlaw. Hátralökte a haját, de annak ennél többre lett 

volna szüksége. – Bevallom, kétségbeesett helyzetben. El 

fogja fogadni a megbízást, mert semmi oka nincs, amiért 

ne fogadná el. Amit el fogok mondani, arról a világon senki 

se tud, csak én, ezt elég biztosra veszem, de nem abszolút 

biztosra, és ez a feneség a dologban. 

Megint hátralökte a haját. – Nem vagyok büszke arra, 

amit elmondok. Harmincegyéves vagyok. Másfél évvel 

ezelőtt, 1956 augusztusában betértem Cordonihoz a 

Madison Avenue-n virágot vásárolni, és a lány, aki 

kiszolgált, vonzó volt, és még aznap este autón vidékre 

vittem vacsorázni. Faith Ushernak hívták. Tíz nap múlva 

kezdődött a szabadsága, és mire megkezdődött, 

rábeszéltem, hogy töltse velem Kanadában. Nem a saját 

nevemet használtam; majdnem biztos vagyok benne, hogy 

sohase tudta meg az igazi nevemet. Csak egy hét 

szabadsága volt, és mikor hazatértünk, ó visszament 

dolgozni Cordonihoz, én meg Európába utaztam, és két 

hónapig ott maradtam. Amikor hazatértem, eszembe se 

jutott, hogy fölújítsam a kapcsolatunkat, de arra sem volt 

okom, hogy kerüljem őt, így aztán egyik nap megálltam 

Cordoninál. A lány ott volt, de alig akart szóba állni velem. 

Megkért, hogy ha még egyszer betérek az üzletbe, mással 

szolgáltassam ki magam. 



 

 

– Javaslom – vágott közbe Wolfe hogy szorítkozzon a 

lényegre. 

– Azt teszem. Szeretném, ha pontosan tudná, hogy 

történt. Én nem szeretek senkinek se az adósa lenni, 

különösen egy nőnek nem, és kétszer is telefonáltam neki, 

hogy rávegyem, jöjjünk össze és beszélgessünk, de ő nem 

volt hajlandó. Így aztán annyiban hagytam, és utána nem 

is Cordoninál vásároltam virágot, de néhány hónap múlva, 

egy esős áprilisi napon mégis bementem oda, mert útba 

esett, de a lány nem volt ott. Nem kérdezősködtem felőle. 

Azért mondom el ilyen részletesen, mert jó, ha tudják, 

mennyi az esélye, hogy kiássa-e a rendőrség ezt az ügyet. 

– Először a lényeget – dünnyögte Wolfe. 

– Rendben van, de tudniuk kell, hogyan jöttem rá, 

hogy a lány a Grantham Házban van. A Grantham Ház 

olyan intézmény, amelyet… 

– Tudom, milyen. 

– Akkor nem kell magyaráznom. Néhány nappal 

azután, hogy észrevettem, Faith Usher nincs már 

Cordoninál, egyik barátom – Austin Byne a neve, és Mrs. 

Robilotti unokaöccse – elmondta, hogy előző nap Mrs. 

Robilotti kérésére el kellett intéznie valamit a Grantham 

Házban, és látott ott egy ismerős lányt. Azt mondta, 

valószínűleg én is ismerem, mert az a kis ovális arcú, zöld 

szemű lány, aki Cordoninál dolgozott. Azt mondtam neki, 

hogy nem hinném, nem emlékszem rá. De én… 

– Volt valami célzatos Mr. Byne hangjában vagy 

modorában? 

– Nem. Nem hiszem… azazhogy biztos vagyok benne, 

hogy nem. De azért elcsodálkoztam. Hát persze. Nyolc 

hónap telt el a kanadai kirándulás óta, és én nem olyan 

lánynak tartottam Faith Ushert, aki mindenkivel lefekszik. 



 

 

Úgy éreztem, meg kell látogatnom, és beszélnem kell vele. 

Szeretném azt hinni, hogy fő indítékom erre a 

kötelességérzet volt, de nem tagadom, azt is meg szerettem 

volna tudni, vajon rájött-e, hogy ki vagyok, és ha igen, 

elmondta vagy elmondja-e valakinek. A látogatás 

megszervezésekor a lehető legnagyobb elővigyázatossággal 

jártam el. Elmondjam részletesen, hogyan? 

– Talán majd később. 

– Jól van. Tehát meglátogattam. Azt mondta, csak azért 

egyezett bele, hogy találkozzunk, mert meg akarta 

mondani, hogy többé se látni nem akar, se hallani rólam. 

Azt mondta, hogy gyűlölni nem gyűlöl – nem hinném, hogy 

bárkit is képes volt gyűlölni –, de én csak egyetlen dolgot 

jelentek neki, egy tévedést, amelyet sosem fog 

megbocsátani magának, és még az emlékezetéből is ki 

akar törölni. Így mondta: „kitörölni”. Azt is mondta, hogy 

adoptáltatni fogja a gyerekét, és az sohase fogja megtudni, 

kik az igazi szülei. Volt nálam pénz, rengeteg pénz, de egy 

centet sem volt hajlandó elfogadni. Azt a kérdést fel se 

tettem, biztos-e benne, hogy én vagyok a gyerek apja. 

Faith Usher olyan lány volt, hogy az én helyemben ezt a 

kérdést maguk se tették volna fel neki. 

Elhallgatott és összeszorította a száját. Egy pillanat 

múlva megenyhült. – Akkor határoztam el, hogy 

abbahagyom a léha életet. Névtelenül adományt juttattam 

el a Grantham Háznak, és egészen tegnap estig nem 

láttam viszont Faith Ushert. Nem én öltem meg. Meg 

vagyok győződve róla, hogy öngyilkos lett, és istenemre 

mondom, hogy remélem, nem az késztette rá, hogy 

viszontlátott. 

Ismét elhallgatott. Aztán folytatta. – Nem én öltem meg, 

de láthatják, milyen pácba kerülnék, ha a rendőrség 



 

 

folytatná a nyomozást, és valahogy kiásná ezt a… bár nem 

tudom, hogy tudná kiásni. Letartóztatnának. A bárpultnál 

álltam, amikor Cecil Grandiam odajött, elvette a pezsgőt és 

odavitte neki. Még ha nem ítélnének is el gyilkosságért, 

még ha nem állítanának is bíróság elé, minden kiderülne, 

és az majdnem ugyanolyan kellemetlen lenne, és 

nyilvánvaló, hogy ha nem volna Goodwin, meg amit 

elmondott a rendőrségnek, majdnem biztos, hogy 

öngyilkosságot állapítanának meg, és lezárnák az ügyet. 

Csodálkozik, hogy szeretném tudni, mit mondott nekik? 

Bármilyen áron? 

– Nem – vallotta be Wolfe. – Ha elbeszélését őszintének 

fogadom el, nem. De megváltoztatta az álláspontját. Azzal 

akart megbízni, hogy mondjam el, mit mondott Mr. 

Goodwin a rendőrségnek, noha nem így fejezte ki, és én 

elutasítottam. Most mivel akar megbízni? 

– Hogy irányítsa az érdekeimnek megfelelően ezt az 

ügyet. Azt mondja, maga irányítani szereti a dolgokat. Hát 

ezt irányítsa úgy, hogy ezt a históriát ne ássák elő, vagyis 

hogy a Faith Usherral való kapcsolatom ne váljék 

közismertté, és ne engem gyanúsítsanak azzal, hogy 

megöltem. 

– Maga máris gyanús. Hiszen ott volt. 

– Ez badarság. Maga kiforgatja a szavakat. Ha Goodwin 

nem volna, nem lennék gyanús. Senki sem lenne az. 

Elvigyorodtam, bár igaz, hogy csak magamban. 

„Kiforgatja a szavakat” – ez Wolfe egyik kedvenc szólama 

volt. Emberek tucatjai, akik ott ültek a piros bőr 

karosszékben, hallották már a szájából, hogy kiforgatják a 

szavakat, de most visszakapta, és ez nem nagyon tetszett 

neki. 



 

 

Mogorván így szólt: – De hiszen már gyanús, és 

ostobaság lenne, hogy olyasminek a megakadályozásával 

bízna meg, ami már megtörtént. Bevallotta, hogy kétségbe 

van esve, márpedig aki kétségbeesett, az nem tud 

világosan gondolkozni, tehát engedményt kell tennem, és 

teszek is. Arra nem sok reménye lehet, hogy a rendőrség 

nem jön rá a Faith Usherral való kapcsolatára. A lány 

biztosan tudta a maga igazi nevét. Nem ismerték 

Cordoninál? Nem volt folyószámlája? 

– Nem. Folyószámláim természetesen vannak, de nem 

virágüzletekben. Virágért mindig készpénzzel fizettem… 

akkoriban. Ma már nem számít, de régebben… ööö… 

okosabb volt így. Nem hiszem, hogy Faith tudta a nevemet, 

és ha tudta is, szinte biztosra veszem, hogy soha senkinek 

se mesélt rólam, sem a kanadai kirándulásról. 

Wolfe szkeptikus maradt. – Akkor is – dünnyögte 

zsémbesen. – Többször mutatkozott vele nyilvános 

helyeken. Az utcán. Elvitte vacsorázni. Ha a rendőrség 

kitartó, nagyon valószínű, hogy kiássák az ügyet, az 

ilyesmihez rendkívül értenek. Ezt csak úgy tudnánk 

bizonyos mértékig biztosan kivédeni, ha elintézhetnénk, 

hogy ne szívóskodjanak. És ez Mr. Goodwintól függ. – 

Wolfe felém fordította a fejét. – Archie. Mondott olyasmit 

Mr. Laidlaw, ami meggyőzte magát, hogy esetleg téved? 

– Nem – mondtam. – Most, hogy mi szabhatjuk meg az 

árat, bevallom, hogy nagy a kísértés, de el vagyok 

kötelezve. Nem. 

– Mi kötelezi el? – tudakolta Laidlaw. 

– A tanúvallomásom, amely szerint Faith Usher nem 

lett öngyilkos. 

– De miért nem? Az isten szerelmére, miért? 



 

 

Wolfe átvette a szót. – Nem, uram. Ezt egyelőre nem 

áruljuk el, még akkor sem, ha elfogadom az előlegét. Ha 

elfogadom, abból a föltevésből indulok ki, hogy amit a 

Faith Usher-ral való kapcsolatáról elmesélt, az bona fide, 

de csak mint hipotézis. Az évek során már sok hipotézist 

találtam tarthatatlannak. Nagyon is lehetséges, hogy maga 

ölte meg Faith Ushert, és csak azért fordul hozzám, mert 

ez valami körmönfont és ravasz stratégiai lépés. És 

akkor… 

– De nem én öltem meg. 

– Rendben van. Ez a hipotézis egyik része. Tehát a 

helyzet a következő: mivel Mr. Goodwin nem adja be a 

derekát, és mivel a rendőrség, amennyiben kitartó, 

biztosan fölfedezi a maga titkát, és aztán zaklatni fogja, 

csak akkor végezhetem el a rám bízott feladatot, ha a) 

bebizonyítom, hogy Faith Usher öngyilkos lett, ergo Mr. 

Goodwin tévedett, vagy b) ha azonosítom és leleplezem a 

gyilkost. Ez munkás és költséges vállalkozás lesz, és 

megkérem, hogy írjon alá egy nyilatkozatot, amelyben 

kijelenti, hogy amennyiben leleplezem a gyilkost, maga 

kifizeti a számlát, függetlenül attól, hogy ki az illető. 

Laidlaw nem habozott. – Aláírom. 

– És amint mondtam, garanciát nem vállalok. 

– Amint mondtam, nem is kérek garanciát. 

– Akkor megegyeztünk. – Wolfe a csekk után nyúlt. – 

Archie. Ezt helyezze letétbe foglalóként és 

költségelőlegként. 

Fölálltam, elvettem a csekket, és az egyik fiókomba 

dugtam. 

– Szeretnék kérdezni valamit – mondta Laidlaw, rám 

nézve. – Úgy látszik, maga nem mondta el a rendőrségnek, 

mi történt, mikor fölkértem Faith Ushert, és ő 



 

 

visszautasított. Hiszen ha elmondta volna, biztos, hogy 

kikérdeztek volna felőle. Miért nem mondta el? 

Leültem. – Körülbelül ez az egyetlen, amit nem 

mondtam el. Okom volt rá. Kezdettől fogva rám másztak, 

amiért gyilkosságnak tartom az ügyet, és ha elmondtam 

volna nekik, hogy Faith Usher nem volt hajlandó táncolni 

magával, azt hitték volna, hogy én próbálom megkeresni a 

gyilkost is, és néhány múltbéli összeütközés miatt már 

amúgy is vegyes érzelmekkel viseltetnek irántam. Ha maga 

a kihallgatás során letagadja a dolgot, azt hihették volna, 

hogy a bolondját járatom velük. Persze az ügy alakulásától 

függően még mindig eszembe juthat, és utólag is 

jelenthetem nekik. 

Wolfe a homlokát ráncolta. – Erről nekem se számolt 

be. 

– Nem, uram. Miért tettem volna? Maga nem volt 

érdekelve az ügyben. 

– Most már érdekelve vagyok. De most már persze a 

hölgy visszautasítása is kellőképpen meg van magyarázva. 

– Az ügyfélhez fordult. – Tudta, mielőtt odament, hogy 

Miss Usher is ott lesz? 

– Nem – mondta Laidlaw. – Ha tudtam volna, nem 

megyek el. 

– És ő tudta, hogy maga ott lesz? 

– Nem tudom, de nem hinném. Azt hiszem, amit 

mondtam, rá is áll. Ha tudta volna, hogy ott leszek, nem 

jött volna el. 

– Akkor a véletlenek figyelemre méltó egybeeséséről van 

szó. Egy olyan világban, mely jobbára kiszámíthatatlanul 

működik, véletlenek egybeesésére mindig lehet számítani, 

csak bízni nem szabad bennük. Volt már korábban is ilyen 

estélyen? Ilyen születésnapi vacsorán? 



 

 

– Nem. Most is csak Faith Usher miatt fogadtam el a 

meghívást. Nem azért, hogy találkozzam vele – mint már 

mondtam, ha tudom, hogy ott lesz, el se megyek –, hanem 

amiatt, amit a történtek után éreztem. Azt hiszem, egy 

pszichiáter bűntudatnak nevezné. 

– Ki hívta meg? 

– Mrs. Robilotti. 

– Gyakran megfordul nála? 

– Nem, nem gyakran. Néha. A fiát, Cecilt középiskolás 

kora óta ismerem, de sose voltunk közeli barátok. Az 

unokaöccsével, Austin Byne-nal együtt jártam a 

Harvardra. Mi ez, kihallgatás? 

Wolfe nem válaszolt. A faliórára pillantott: tíz perccel 

múlt egy. Beszívott néhány köbméter levegőt az orrán, és 

kiengedte a száján. Aztán ügyfelünkre nézett, nem nagy 

lelkesedéssel. 

– Órákig fog tartani, Mr. Laidlaw. Már az is, hogy 

megtegyük az első lépéseket magával: hogy megállapítsuk, 

mit tud a többiekról – kísérletképpen ugyanis abból a 

hipotézisből kell kiindulnom, hogy Mr. Goodwinnak igaza 

van, Miss Ushert meggyilkolták, de nem maga gyilkolta 

meg, tehát a többiek közül valaki. Az inast is beleszámítva 

tizenegyen vannak… nem, csak tízen, mivel Mr. Goodwint 

önkényesen kizárom. Az ördögbe is, egy egész hadsereg! 

Ideje ebédelni; meghívom, tartson velünk, aztán folytatjuk. 

Kagyló lesz tojással, petrezselyemmel, zöldpaprikával, 

snidlinggel, friss gombával és sherryvel. Mr. Goodwin tejet 

iszik. Én sört. Maga szívesebben inna fehér bort? 

Laidlaw azt mondta, hogy igen, azt inna szívesebben, 

mire Wolfe fölállt, és elindult a konyha felé. 



 

 

6. 

Laidlaw délután negyed hatkor távozott, s én ott álltam a 

jegyzetfüzetemmel, benne harminckét oldal teleírva saját 

találmányú gyorsírásommal. Wolfe persze már négykor 

fölment a télikertbe, tehát az utolsó egy és egynegyed 

órában én voltam a ceremóniamester. Mire Wolfe hatkor 

lejött az irodába, négy oldalt már le is gépeltem a 

jegyzeteimből, és éppen az ötödiket kopogtattam. 

Legnagyobbrészt persze csak idő- és papírpocsékolás 

volt, de bizonyos részletek még kapóra jöhettek. Kezdjük 

azon, hogy az életben maradt három lányanyáról az 

égvilágon semmit sem tudtunk meg. Laidlaw az estély előtt 

soha nem találkozott se Helen Yarmisszel, se Ethel Varr-

ral, se Rose Tuttle-lal, sőt még csak nem is hallott róluk. 

Hackett is fehér folt maradt. Csak annyit tudtam meg róla, 

amennyit már amúgy is tudtam: hogy nagyszerű 

komornyik, meg hogy régóta szolgál a háznál, évekkel 

Grantham halála előtt került oda. 

Mrs. Robilotti. Laidlaw nemigen rajongott érte. Ezt 

persze nem mondta ki, de nyilvánvaló volt. Azt mondta 

róla, hogy parvenü. Első férjében, Albert Granthamben 

valódi ember- baráti érzület lakozott, és tudta is, hogy mit 

kezdjen vele, Mrs. Robilotti azonban csak megjátssza 

magát. Valójában nem folytatja férje emberbaráti 

tevékenységét – arról Grantham gondoskodott a 

végrendeletében de sok időt áldoz arra, hogy eljár az 

igazgatósági ülésekre satöbbi, csak azért, hogy megőrizze a 

helyét a „jobb emberek” közt. A „jobb emberek” Laidlaw 



 

 

értelmezésében nyilvánvalóan azokat jelentették, akik még 

gazdagabbak, ami szerintem egy olyan ember részéről, 

akinek tízmilliója van, nagyvonalúság. 

Robert Robilotti. Őérte Laidlaw még kevésbé rajongott, 

és ezt ki is mondta. Az özvegy Mrs. Albert Grantham 

valahol Olaszországban ismerkedett meg vele, és 

hazahozta a poggyászával együtt. Már magában ez is 

mutatja, hogy parvenü, mármint Mrs. Robilotti; ezen a 

ponton azonban szerintem kicsit összezavarodtak a 

dolgok, Robilotti ugyanis nem volt parvenü. Robilotti jó 

modorú, művelt, tájékozott ember. (E szavakkal én csak 

Laidlaw-t idézem.) És persze élősdi is. Arra a kérdésemre, 

hogy vajon Robilotti nem keres-e másutt üdítő 

hölgytársaságot, amivel otthon ugyancsak szűkösen van 

ellátva, Laidlaw azt felelte, hogy keringenek bizonyos 

pletykák, de hát pletykák mindig keringenek. 

Celia Grantham. Itt meglepetés ért – no, semmi 

megdöbbentő, csak épp annyi, amennyitől fölszaladt a 

szemöldököm. Laidlaw hat hónappal ezelőtt megkérte a 

kezét, Celia azonban kikosarazta. „Ezt azért mondom el – 

tette hozzá Laidlaw hogy lássák: vele kapcsolatban nem 

tudok tárgyilagos lenni. Talán szerencsésebb is, hogy így 

történt a dolog. Akkor volt ez, amikor kezdtem magam 

összeszedni a Faith Usher-ügy után, és talán csak 

segítségre volt szükségem. Celia az a fajta lány, aki tud 

segíteni egy férfin, ha akar. Jelleme van, csak még nem 

döntötte el, mit kezdjen vele. A kikosarazásomat azzal 

indokolta meg, hogy nem táncolok elég jól.” Ekkor, 

Celiáról beszélgetve fedeztem föl, hogy Laidlaw kicsit 

régimódian gondolkodik. Amikor- afelől érdeklődtem, hogy 

mit tud Celia férfikapcsolatairól, meglehetősen bizonytalan 

választ kaptam, s mikor leszűkítettem a kérdést arra, hogy 



 

 

véleménye szerint Celia még lány-e, azt felelte, hogy 

persze, hiszen ó, Laidlaw kérte meg a kezét. Hogy valaki 

harmincegy éves korára ilyen begyöpösödött agyú legyen! 

Cecil Grantham. Vele kapcsolatban az lepett meg, hogy 

Laidlaw milyen diplomatikusan beszél róla, és azt hittem, 

sejtem is, hogy miért. Cecil három évvel fiatalabb volt nála, 

és úgy vettem ki Laidlaw szavaiból, hogy érdeklődési köre 

és tevékenysége ugyanolyan irányú volt, mint hajdan 

Laidlaw-é, mielőtt még az utóbbinak a Faith Usher-ügytől 

be nem nőtt a feje lágya, azzal a különbséggel – egyebek 

közt hogy Laidlaw minden megkötés nélkül örökölte a 

vagyonát, Cecil viszont az anyja ellenőrzése alatt álló letét 

formájában, tehát ügyelnie kellett a kiadásaira. Laidlaw 

szerint elhangzott Cecil szájából egy olyan kijelentés, hogy 

szívesen végezne valami keresettel járó munkát, csak 

nincs rá ideje. Nyaranként három hónapot egy montanai 

farmon szokott tölteni. 

Paul Schuster. Csodagyerek volt. Saját erejéből végezte 

el iskoláit és az egyetemet, és amikor kitüntetéssel 

megszerezte a jogi diplomát, az Egyesült Államok Legfelső 

Bíróságának egyik bírája ügyvédbojtári állást ajánlott fel 

neki, ó azonban inkább az egyik Wall Street-i céghez ment 

dolgozni, egy olyanhoz, amelyiknek a cégjelzéses 

levélpapírján fönt legalább őt név áll, és oldalt még egy 

tucat. Valószínű, hogy körülbelül heti százhúsz dollárt 

keres, és még valószínűbb, hogy ötvenéves korában már 

körülbelül évi félmilliót fog zsebre tenni. Laidlaw csak 

nagyjából ismerte, és nem tudott felvilágosítást adni 

Schuster bármelyik nemhez fűződő meghitt 

kapcsolatainak természetéről és kiterjedéséről. A 

levélpapír fejiccén álló öt név közül az egyiknek ma már 

köztiszteletben álló tulajdonosa annak idején Albert 



 

 

Grantham ügyvédje volt; Schuster valószínűleg ennek 

következtében került Mrs. Robilotti vacsoraasztalához. 

Beverly Kent. A Rhode Island-i Kentek közül való, 

amen nyiben mond ez önöknek valamit. Nekem nem 

mondott semmit. A családjának mind a mai napig a 

birtokában van háromezer hold föld és néhány kilométer 

egy Usquepaugh nevű folyóból, ö Laidlaw évfolyamtársa 

volt a Harvardon, és a családi hagyományt követte, amikor 

a diplomáciai szolgálatot választotta hivatásául. Laidlaw 

szerint egy nővel szemben valószínűleg még indiszkrécióra 

sem volna képes, nemhogy gaztettre. 

Edwin Laidlaw. Jó útra tért ember, vezeklő bűnös, 

megjavult lélek. Azt mondta, vannak még kéznél ennél 

szebb frázisai is, de közöltem vele, hogy ennyivel is 

beérem. Amikor három éve örökölte apja vagyonát, 

ugyanúgy folytatta, mint azelőtt: nők után szaladgált, és 

csak a Faith Usher-ügy után találta meg jobbik énjét. 

Legjobb tudomása szerint senki mást nem tett anyává, se 

férjes asszonyt, se lányt. A Malvin Press kiadóvállalat 

megvásárlása vagyonának több mint a felét elvitte, és négy 

hónapon át a hét öt napján napi tíz órát töltött az 

irodában, nem beszélve az estékről meg a hétvégekről. Úgy 

gondolta, öt év alatt befut a kiadói szakmában. 

Ami Faith Ushert illeti, Laidlaw teljességgel csak a 

benyomásaira hagyatkozott, amikor úgy vélte, hogy a lány 

nem az a fajta, aki válogatás nélkül mindenkivel lefekszik, 

és ezért utolsó találkozásuk alkalmával föl sem vetette a 

kérdést, vajon ó-e a születendő gyermek apja. A lány 

családjáról és neveltetéséről semmit sem tudott. Még azt 

sem tudta, hol lakik: Faith ezt nem volt hajlandó 

megmondani neki. Megadott ugyan egy telefonszámot, és 

Laidlaw többször föl is hívta, de már nem emlékezett a 



 

 

számra, a telefonjegyzékét pedig jó útra térése alkalmából 

egy kis magánceremónia keretében megsemmisítette. Arra, 

hogy szerintem egy teljes hétig tartó kirándulás során 

nagyon sokat lehet beszélgetni, azt felelte, hogy csakugyan 

sokat beszélgettek, de a lány semmit sem volt hajlandó 

elárulni önmagáról. Laidlaw szerint a középiskolát 

valószínűleg elvégezte. 

Egy jó óra hosszat foglalkoztunk az estéllyel, mielőtt 

Wolfe fölment a télikertbe az orchideáihoz. Wolfe 

elmondatta Laidlaw-val az estély minden percét, 

megpróbált legalább a halvány árnyékára bukkanni valami 

nyomnak. Laidlaw biztos volt benne, hogy sem ő, sem 

Faith Usher nem mondott és nem cselekedett semmi 

olyasmit, amiből bárki sejthette volna, hogy régebbről 

ismerik egymást, kivéve azt, hogy Faith visszautasította, 

mikor felkérte táncolni, és annak csak én voltam a tanúja. 

Azért kérte fel, mert úgy gondolta, feltűnő lenne, ha nem 

kérné fel. 

A leglényegesebb pont természetesen az volt, amikor 

Cecil Grantham a bárpulthoz ment a pezsgőért. Laidlaw 

ott állt Helen Yarmisszel, akivel közvetlenül azelőtt táncolt, 

meg Mr. és Mrs. Robilottival. Amikor Helennel a 

bárpulthoz léptek, épp akkor ment el onnan Beverly Kent 

meg Celia Grantham, a Robilotti házaspár maradt ott, no 

meg persze Hackett. Laidlaw szerint több mint egy, de nem 

egészen két perce állhattak ott Helennel, amikor Cecil 

Grantham odalépett; ezt mondta a rendőrségnek is. Azt 

nem tudta megmondani, hogy amikor ő elvett Helen 

Yarmisnek meg magának két pohár pezsgőt a pultról, állt-

e ott még több teli pohár is; egyszerűen nem figyelt rá. A 

rendőrség kérésére megpróbálta emlékezetébe idézni a 

képet, de nem sikerült. Csak abban volt biztos, hogy nem 



 

 

ő mérgezte meg a pezsgőt, és majdnem ugyanolyan biztos 

volt benne, hogy Helen Yarmis sem. A lány szorosan 

mellette állt. 

Még többről is esett szó, sokkal többről, itt azonban 

ennyi is elég lesz. Láthatják, miért mondtam, hogy az 

egész legnagyobbrészt csak idő- és papírpocsékolás volt. 

Még megemlíthetem, hogy Wolfe lediktálta a megbízást, én 

legépeltem, Laidlaw meg aláírta. Meg azt, hogy Wolfe 

utasítására Laidlaw távozása után azonnal felhívtam Saul 

Panzert, Fred Durkint és Orris Cathert, és megkértem 

őket, hogy kilencre jöjjenek hozzánk. 

Wolfe mint mindig, pontban hatkor belépett, és 

odament az íróasztalához. A legépelt négy oldalt 

összeolvastam az eredetivel, aztán odavittem neki, és 

visszaültem az írógéphez. Éppen az ötödik lapot csavartam 

ki a gépből, mikor megszólalt. 

– Archie. 

Hátrafordítottam a fejem. – Igen, uram. 

– Figyeljen ide. 

Megfordultam a székemmel. – Igen, uram. 

– Egyetért vele, hogy pokolian nehéz problémával van 

dolgunk, amelynek kellemetlen összefüggései és iszonyú 

nehézségei vannak? 

– Igen, uram. 

– Háromszor kérdeztem meg magát azzal az állításával 

kapcsolatban, miszerint Miss Usher nem követett el 

öngyilkosságot. Az első alkalommal pusztán 

kíváncsiságból. Másodszor Mr. Cramer jelenlétében, de az 

csak szónoki kérdés volt, hogy alkalmat adjak határozott 

véleménye kinyilatkoztatására. A harmadik alkalommal 

Mr. Laidlaw jelenlétében csak mellékesen tettem föl a 

kérdést, mivel tudtam, hogy az ő jelenlétében úgysem fog 



 

 

visszakozni. Most ismét megkérdezem, tudja, miről van 

szó. Ha elvállalom a munkát, annak a föltételezésnek az 

alapján, hogy Faith Ushert meggyilkolták, mely föltételezés 

kizárólag a maga tanúvallomásán alapul, tudja, hogy a 

dolog időbe, energiába, agymunkába és rengeteg 

vesződségbe fog kerülni. A költségek Mr. Laidlaw-t 

terhelik, a többi viszont engem. Hozzáteszem még: nem 

szeretném megkockáztatni, hogy üres lyukba ássak le. 

Ezért tehát ismét megkérdezem. 

Bólintottam. – Számítottam rá. Természetesen kitartok 

állításom mellett. Ha akarja, kivághatok egy szónoklatot. 

– Nem. Már kifejtette állításának az okát. Csak arra 

szeretném emlékeztetni, hogy a Mr. Cramer által ecsetelt 

körülmények közt senki sem mérgezhette meg azt a pohár 

pezsgőt úgy, hogy bizonyos legyen benne: Miss Usher 

kezébe fog kerülni. 

– Hallottam. 

– Helyes. Ugyanez az ellenvetés áll szemben annak a 

föltételezésével is, hogy a méreg valaki másnak volt 

szánva, és csak balszerencse folytán került Faith 

Usherhoz. 

– Úgy van. 

– Ugyanakkor tény az is, hogy ő volt a legvalószínűbb 

célpont, mivel a méreg az ő kézitáskájában volt, ami 

rendkívül valószínűvé teszi azt a következtetést, hogy 

öngyilkos lett. Csak maga nem következtet erre. Mindegy: 

a mérget szinte bizonyosan neki szánták. 

– Úgy van. 

– Viszont a Mr. Cramer által fölsorolt okok miatt szinte 

lehetetlen, hogy neki szánták volna. 

Rávigyorogtam. – A fene enné meg – mondtam. – 

Tudom, hogy cikis a dolog. Fogalmam sincs róla, hogyan 



 

 

kezdjünk bele, de ez nem is az én dolgom, hanem a 

magáé, és ha már kezdésről beszelünk, Saul, Fred és Orris 

kilencre itt lesz. 

Elfintorodott. Kénytelen lesz kitalálni nekik valami 

munkát, pedig már nem egészen három óra múlva kilenc, 

és ebből egyet vacsorázással tölt. És evés közben nem 

szívesen működteti az agyát. 

– Csak most, hogy magával beszéltem, köteleztem el 

magam – horkant fel. – Mr. Laidlaw csekkjét vissza is 

küldhettük volna. – Tenyerét a szék karfájára tette. – 

Tehát fel kell készülnöm, és magának is. Holnap délelőtt 

elmegy abba az intézetbe, a Grantham Házba, és 

érdeklődik Faith Usher felől. Hogyan és mikor került oda, 

mikor jött el, mi történt a gyerekével – mindent derítsen ki. 

– Ha sikerül bejutnom. Nem ellenvetésként, csak 

tényként említem meg, hogy ma alighanem rengeteg 

látogató járt ott. Legalább egy tucat újságíró, a zsarukról 

nem is beszélve. Volna valami javaslata? 

– Igen. Tegnap délelőtt azt mondta, hogy egy Austin 

Byne nevű ismerőse hívta fel és kérte meg, hogy 

helyettesítse őt azon az összejövetelen. Ma pedig Mr. 

Laidlaw említette, hogy egy Austin Byne nevű férfi, Mrs. 

Robilotti unokaöccse egyszer, a nagynénje megbízásából 

járt a Grantham Házban. Jól gondolom, hogy ugyanarról a 

személyről van szó? 

– Jól gondolja. – Keresztbe vetettem a lábam. – 

Magának nem árt, az én lelkivilágomnak meg csak jót tesz, 

ha időnként bátorít. Austin Byne-ra már én is gondoltam, 

és csak udvariasságból kértem magától javaslatot. 

Ismerem már a maga megfigyelőképességét és 

emlékezőtehetségét, és nem kell fitogtatnia azzal, hogy 



 

 

emlékeztet rá, hogy futólag említettem ezt a nevet, és… 

Minek szól ez a horkantás? 

– Annak a megjegyzésének, hogy a maga lelkivilága 

bátorításra szorul. Tudja, hol érheti el Mr. Byne-t? 

Azt mondtam, tudom, és mielőtt folytattam volna a 

gépelést, föl is hívtam Byne számát. Nem vette fel a 

kagylót. A következő másfél órában négyszer hagytam 

abba a gépelést, hogy fölhívjam, és még mindig nem vette 

fel a kagylót. Ekkor már vacsoraidő volt. Wolfe-ról tudni 

kell, hogy senki és semmi által nem engedi zavartatni 

magát az étkezései közben, s mivel együtt szoktunk 

vacsorázni az ebédlőben, ha fölálltam az asztaltól, 

zavarásnak minősült, amit Wolfe nem szeretett, most 

mégis kénytelen voltam megtenni. Vacsora közben 

háromszor mentem át az irodába, hogy fölhívjam Byne-t, 

de hiába, és amikor a sült körtét is elfogyasztván 

átvonultunk az irodába, és Fritz felszolgálta a kávét, 

negyedszer is megpróbálkoztam. A „nem veszik fel a 

kagylót” megállapításba csak akkor nyugszom bele, ha a 

telefon tizenháromszor kicseng, de csak kilencig jutottam, 

amikor csöngettek az ajtón, és Fritz bejelentette Saul 

Panzert. Egy perc múlva a másik kettő is megérkezett. 

Ennél a triónál, amelyet Wolfe akkor szokott 

összehívni, amikor a meglevőnél több szemre, fülre és 

lábra van szükségünk, egész New Yorkban nem lehetett 

volna jobbat találni: Saul Panzer, ez a nagy orrú kis fickó, 

aki sose visel kalapot rossz idő esetén is legfeljebb csak 

sapkát, még a másik kettőnél is jobb. Ha önálló irodát 

nyitna és megfelelő embereket alkalmazna, vagyont 

kereshetne, csakhogy akkor nem maradna ideje 

zongorázni, kártyázni, meg állandóan olvasni, ezért inkább 

szabadúszóskodik napi hetven dollárért. A termetes és 



 

 

kopasz Fred Durkinnek megvannak a gyönge pontjai, de 

ha testhezálló feladatot kap, fölér egy fél Saullal. Ennyi is 

a fizetése. És ha Orrie Cather legalább olyan okos, mint 

amilyen bátor és jóképű, akkor ő fogad föl másokat, és 

nem mások őt; ez esetben viszont Wolfe-nak valaki mást 

kellene keresnie helyette, ami nem könnyű, mert a jó 

nyomozó ritkaság. 

Ott ültek szép sorban egymás mellett a sárga székeken, 

Wolfe íróasztalával szemben. Két hónapja egyiküket se 

láttuk, így aztán a kézfogás után udvarias csevegés 

következett. A közé a kilenc-tíz ember közé tartoztak, 

akiknek Wolfe önszántából nyújtott kezet. Saul és Orrie a 

kínálásra kávét kért, Fred inkább sört ivott. 

Walfe kortyolt a kávéjából, letette a csészéjét, és 

vézignézett rajtuk. – Elvállaltam – mondta, hogy 

magyarízatot találok valamire, ami valószínűleg 

megmagyarázhatatlan, 

Frrd Durkin összeráncolta a homlokát, úgy figyelt. Már 

jó ideje rájött, hogy Wolfe minden egyes kiejtett szavában 

valami kulcs, rejlik, és lehetőleg egyet sem szeretett volna 

elszalasztani. Orrie Cather elmosolyodott, jelezvén, hogy 

érti a tréfál, és teljes mértékben értékeli. Saul Panzer meg 

így szólt: 

– Tehát az a dolgunk, hogy mi találjunk rá valamilyen 

magyarázatot. 

Wolfe bólintott. – Sor kerülhet rá, Saul. Vagy erre, vagy 

arra, hogy föladjuk a dolgot. Mint tudják, rendszerint csak 

meghatározott részfeladatokat kapnak tőlem, ez esetben 

azonban meg kell ismerkedniük az egész helyzettel és 

valamennyi körülménnyel. Egy Faith Usher nevű nő 

halálával foglalkozunk, aki mérgezett pezsgőt ivott Mrs. 

Robilotti házában. Nyilván hallottak róla. 



 

 

Mind a hárman hallottak. 

Wolfe kortyolt a kávéjából. – De mindent tudniuk kell, 

amit én tudok, kivéve ügyfelem kilétét. Tegnap reggel 

fölhívta Archie-t egy ismerőse, név szerint Austin Byne, 

Mrs. Robilotti unokaöccse. Arra kérte, hogy... 

Mivel láttam, hogy egy ideig nem lesz rám szükség, és 

úgy gondoltam, ideje meg egyszer megpróbálnom felhívni 

Byne-t, fölálltam, megkerültem a triót, kimentem a 

konyhába, és az ottani készüléken tárcsáztam fel. Az 

ötödik kicsengetés után már azt hittem, megint nem lesz 

szerencsén, de akkor megszólalt egy hang, hogy „helló!” 

– Byne? – kérdeztem. – Dinky Byne? 

– Ki beszél? 

– Archie Goodwin. 

– Ó, szevasz. Gondoltam, hogy fölhívsz. Szememre 

akarod hányni, ugye, hogy ilyen zűrbe kevertelek? Nem 

hibáztatlak. Csak rajta, kezdd. 

– Joggal tehetném, de most nem erről van szó. Azt 

mondtad, egyszer majd viszonzod a szívességemet, és 

ennek holnap lesz a napja. Szeretnék ellátogatni a 

Grantham Házba, és beszélni ott valakivel, lehetőleg a 

vezetőnővel, de valószínűleg túlságosan sok a látogatójuk, 

és nem akarnak majd beengedni. gondoltam, 

odaszólhatnál az érdekemben, vagy írhatnál egy levelet, 

hogy magammal vigyem, vagy esetleg velem is jöhetnél. 

Mit szólsz hozzá? 

Csend. Aztán: – Miből gondolod, hogy segít, ha én 

odaszólok? t 

– Mrs. Robilotti unokaöccse vagy. És hallottam 

valakitől, már elfelejtettem, kitől, hogy jártál ott a 

megbízásából. 



 

 

Újabb csend. – Mit keresel te ott? Miről akarsz 

beszélni? 

– Csak kíváncsi vagyok valamire. Néhány kérdés, amit 

a zsaruk tettek föl, csak mert ott voltam tegnap este, és 

belekeveredtem miattad abba a zűrbe, fölkeltette a 

kíváncsiságomat. 

– Milyen kérdésekről van szó? 

– Hosszú történet lenne. És bonyolull. Maradjunk csak 

annyiban, hogy természetemnél fogva szeretek szaglászni, 

ezért lettem nyomozó. Esetleg egy ügyfelet szeretnék 

kiugrasztani a bokorból. Én mindenesetre nem arra 

kérlek, hogy légy jelen a mérgezés okozta halálesetnél, 

mint te kértél engem, noha nem tudhattad előre. Csak egy 

telefonhívásra kérlek. 

– Nem tehetem, Archie. 

– Nem? Miért nem? 

– Mert nem vagyok abban a helyzetben. Nem lenne… 

Esetleg úgy nézne ki, mintha… Szóval egyszerűen nem 

tehetem. 

– Oké, akkor felejtsd el. Akkor másféle 

kíváncsiságomat kell kielégítened… Nem is egyet. Például 

nagyon kíváncsi lennék rá, hogy miért kértél meg, hogy 

helyettesítselek, mert olyan náthás vagy, hogy alig tudsz 

beszélni, mikor nem is voltál náthás, legalábbis nem 

annyira, amennyire megjátszottad. Ezt nem említettem a 

zsaruknak, mármint hogy náthát színleltél, de ezek után 

gondolom, jobb lesz, ha pótolom a mulasztásomat, és 

megkérem őket, hogy kérdezzenek meg, miért tettetted 

magad náthásnak. Kíváncsi vagyok rá. 

– Elment az eszed. Tényleg náthás voltam. Nem 

tettettem magam. 



 

 

– Mesebeszéd. Készülj fel: vagy nekem beszélsz, vagy a 

zsaruiknak. 

Csend, ezúttal rövidebb. – Ne köpj be, Archie. 

– Miért ne? Van valami ajánlatod? 

– Szeretném, ha megbeszélnénk a dolgot. Szeretném, 

ha találkoznánk, de nem mehetek el hazulról, mert 

telefont várok. Ide tudnál esetleg jönni? 

– Hol van az az ide? 

– A lakásomra. Bowdoin utca 87., a Village-ben. Két 

háztömbnyire délre a... 

– Tudom, hol van. Húsz perc múlva ott leszek. Vegyél 

be aszpirint. 

Amikor letettem a kagylót, Fritz, aki a mosogatónál állt, 

megfordult, és azt mondta: – Ahogy gondoltam, Archie! 

Tudtam én, hogy lesz ügyfél, ha egyszer maga odamegy! 

Azt feleltem, meg kell gondolnom, hogy értsem ezt a 

megjegyzését, majd visszamentem az irodába, és közöltem 

az értekezőkkel, hogy egy ideig nélkülözniük kell engem. 



 

 

7. 

Elmondani sem lehet, milyen volt még néhány évvel ezelőtt 

is a Bowdoin utca 87. számú ház – illetve lehet, ha ismerik 

a környéket valaki azonban költött rá némi pénzt, s ha 

belépett a kapuján az ember, már nem is volt olyan 

vigasztalan. A lépcsőház padlózata szép, sötétzöld 

kőlapokkal volt fedve, a fal ugyancsak zöld volt, csak 

világosabb árnyalatú, és az automata lift ajtaját széles, 

matt alumínium csík keretezte. A házitelefonon kapott 

utasításra beszálltam a liftbe, és megnyomtam az ötös 

számú gombot. 

Amikor az ötödik emeleten kiszálltam, Byne már várt, 

üdvözölt és betessékelt a lakásába. Elvette a kalapomat és 

a kabátomat, majd bevezetett egy olyan szobába, 

amilyenbe szívesen hajlandó lettem volna beköltözni, ha 

Wolfe egyszer kirúg, vagy én hagyom ott őt. Csak kisebb 

változtatásokra lett volna benne szükség. A székek és a 

szőnyegek pontosan olyanok voltak, amilyeneket szeretek, 

a lámpák is megfeleltek, és nem volt kandalló. Ki nem 

állhatom a kandallókat. Byne leültetett egy székre, itallal 

kínált, amit köszönettel elhárítottam, majd odaállt elém. 

Hórihorgas, hanyag tartású fickó volt, arccsontjait a bőrön 

kívül szinte semmi nem fedte. 

– Pokoli zűrbe kevertelek – mondta. – Sajnálom. 

– Szóra sem érdemes – válaszoltam. – Bevallom, kicsit 

azért csodálkozom, miért éppen engem szemeltél ki. Ha 

ingyen tanácsot akarsz – ingyent, de jót –, máskor ne 

játszd meg magad annyira, ha kibúvót akarsz találni 



 

 

valami alól. És ha már a náthát választod, ne olyan súlyos 

legyen, hanem csak közönséges, mezei nátha. 

Odafordított egy széket és leült. – Úgy látom, te meg 

vagy győződve róla, hogy csak színészkedtem. 

– Hát persze, de hát az én meggyőződésem még semmit 

se bizonyít. A bizonyítékot meg kell szerezni, és persze meg 

is lehet, ha elég fontos az ügy. Olyasmikre gondolok, hogy 

kikkel találkoztál vagy beszéltél hétfő este, meg kiknek 

telefonáltál tegnap, vagy kik telefonáltak neked, és hogy 

járt-e itt tegnap az, aki ezt a lakást ilyen szép rendben és 

tisztán tartja. De hát az ilyesmi a zsaruk dolga. Ha 

személy szerint nekem kell bizonyíték, azt már 

megkaptam, amikor rögtön találkozni akartál velem, 

mihelyst céloztam rá, hogy csak megjátszottad a náthát. 

Tehát miért ne maradjunk ennyiben? 

– Azt mondtad, hogy nem árultad el a rendőröknek. 

– Úgy van. Mert ez csak az én következtetésem volt. 

– ÉS másnak se árultad el? Például a nagynénémnek? 

– Nem. Neki aztán igazán nem. Hát nem arról volt szó, 

hogy szívességet teszek neked? 

– De igen, és nagyon hálás is vagyok érte. Ugye tudod, 

Archie, milyen hálás vagyok? 

– Helyes. Mindenki szereti, ha az emberek hálásak 

neki. Én viszont azért lennék hálás, ha megtudhatnám, 

mit akarsz megbeszélni velem. 

– Nos. – Összekulcsolta a kezét a tarkóján, ezzel is 

jelezve, milyen jelentéktelen ügyről van szó, hiszen csak 

két haver társalog fesztelenül, könnyedén. – Az igazat 

megvallva, én is zűrben vagyok. Vagy leszek, ha azt 

akarod, hogy a lábad előtt fetrengjek. Azt akarod? 

– Esetleg, ha elég látványosan tudod csinálni. Mit kell 

tennem hozzá? 



 

 

– Csak el kell árulnod valakinek, hogy megjátszottam a 

náthást. Mindegy, hogy kinek árulod el, a fülébe jut a 

nagynénémnek, és akkor végem. – Leengedte a kezét, 

előrehajolt. – Elmondom, hogy történt. Az utóbbi három 

évben minden nyavalyás vacsorán ott voltam az első férje 

születésnapján, és már torkig voltam az egésszel. Amikor a 

nagynéném az idén megint meghívott, először könyörgőre 

fogtam a dolgot, ő azonban ragaszkodott hozzá, és 

megvannak rá a magam okai, amiért nem utasíthattam 

vissza. De az egész hétfő éjszakát átpókereztem, és tegnap 

reggel olyan másnapos voltam, hogy nem tudtam rászánni 

magam, hogy elmenjek. A kérdés az volt, kit vegyek rá, 

hogy elmenjen helyettem. Ilyen ügyben nem lehet csak úgy 

akárkit beugratni. Az első két személy akit kiszemeltem, 

nem volt a városban, a következő háromnak már 

programja volt. Akkor jutottál az eszembe te. Tudtam, 

hogy bármely helyzetben föltalálod magad, és a 

nagynénémet is ismered. Így aztán fölhívtalak téged, te 

pedig voltál olyan nagylelkű, hogy igent mondtál. 

Hátradőlt. – Hát így kerültél te oda. Aztán ma reggel 

hallom a hírt, hogy mi történt. Mondtam már, mennyire 

sajnálom, hogy miattam ilyesmibe keveredtél, és még most 

is sajnálom, rettenetesen sajnálom, de hogy őszinte legyek, 

örülök is, hogy nem én voltam ott. Nyilván nem volt 

kellemes élmény, és én vagyok olyan önző, hogy örüljek, 

amiért kimaradtam belőle. Ezt bizonyára megérted. 

– Persze. Gratulálok. Magam sem élveztem túlságosan. 

– Képzelem. Szóval csak ezt akartam: elmagyarázni, 

hogyan kerültél oda, hogy belásd, senkinek semmi haszna 

nem lenne belőle, ha megtudná, hogy csak játszottam a 

beteget. Nekem biztos, hogy nem használna, mivel előbb-



 

 

utóbb a nagynéném fülébe jutna, és te is tudod, hogyan 

fogadná a dolgot. Pokolian megharagudna. 

Bólintottam. – Nem kétlem. Tehát ideális a helyzet. Te 

is akarsz tőlem valamit, én is akarok tőled valamit. 

Tökéletes. Cseréltünk. Én nem kürtölöm világgá, hogy 

csak színlelted a náthát, te meg elintézed, hogy fogadjanak 

a Grantham Házban. Mi a neve annak az asszonynak, aki 

vezeti? Irving? 

– Irwin. Blanche Irwin. – Mutatóujjával a nyakát 

vakargatta. – Szóval cserélni akarsz, mi? 

– Igen. Mi lehetne ennél tisztességesebb? 

– Tisztességesnek elég tisztességes – ismerte el. – De 

már mondtam a telefonban is, hogy nincs módomban 

megtenni. 

– Igen, de akkor szívességet kértem. Most üzletet 

kötünk. 

Megint viszketett a nyaka. – Hát esetleg 

megerőltethetném magam. Ha tudnám, hogy mit akarsz 

attól a nőtől. Miről van szó? 

– Kapzsiságról. Pénzsóvárságról. Tegnap este ötszáz 

dolláros ajánlatot kaptam, ha megírom, mit láttam 

szemtanúként, és ezt szeretném kiszínezni némi háttérrel. 

De ezt persze Mrs. Irwinnek ne áruld el. Nyilván elege van 

már az újságírókból. Csak annyit mondj neki, hogy a 

barátod vagyok, példás állampolgár, és csak ötször ültem 

börtönben. 

Elnevette magát. – Ez jó. Várj csak, amíg megismered 

azt a nőt. – Elkomolyodott. – Szóval erről van szó. Fura egy 

világ ez, Archie. Egy lány zűrbe kerül, és csak egyetlen 

kiutat lát, az öngyilkosságot, és te éppen ott vagy, és látod, 

amikor elköveti, csak mert nekem már elegem volt az ilyen 

estélyekből, és lám, ötszáz dollárt fogsz keresni csak azért, 



 

 

mert ott voltál. Fura egy világ. Végül nem is tettem neked 

olyan nagyon rosszat. 

Kénytelen voltam elismerni, hogy így is lehet nézni a 

dolgot. Byne arra azt mondta, úgy érzi, erre a fura világra 

innia kell, csatlakoznék-e hozzá, mire én azt válaszoltam, 

hogy örömmel. Kiment, behozta a kellékeket – nekem skót 

whiskyt vízzel, magának meg bourbont tisztán, jéggel 

koccintottunk, ittunk, majd a telefonhoz lépett, és felhívta 

Mrs. Irwint a Grantham Házban. A jelek szerint nyugodtan 

megtehette: egyszerűen csak közölte Mrs. Irwinnel, hogy 

nagyon hálás lenne, ha fogadná egyik barátját, és ezzel el 

is volt intézve a dolog. Mrs. Irwin csak azt kérte, hogy 

inkább délelőtt menjek, mint délután. Miután Byne letette 

a kagylót, megittuk az italunkat, megtárgyaltuk ezt a fura 

világot, s mire eljöttem, egy lépéssel közelebb jutottunk az 

emberek testvériségéhez. 

Odahaza az értekezlet már véget ért, a trió elment, 

Wolfe az íróasztalánál ült a soron levő könyvével, amelyről 

azt mondta, hogy nekem is el kell olvasnom. 

(Világtörvényekkel a világbékéért, Grenville Clark és Louise 

B. Sohn tollából.) 

Végigolvasta a bekezdést, letette a könyvet, és 

utasított, hogy könyveljek el Saulnak, Frednek és Orrie-

nak fejenként kétszáz dollárt költségelőlegként, Kivettem a 

széfből a pénztárkönyvünket, bevezettem az előlegeket, 

aztán visszazártam a könyvet a széfbe, és megkérdeztem, 

mit kell tudnom a trió feladatairól. Wolfe azt mondta, ez 

ráér, úgy értve, hogy szeretne tovább olvasni, majd az én 

feladatom felől érdeklődött. Közöltem vele, hogy minden 

rendben, és hogy reggel nem fogunk találkozni, mivel már 

kilenc előtt indulok a Grantham Házba. 



 

 

– Most már „Dinky”-nek szólítom Byne-t, bár nem 

tudom, honnét szedte ezt a becenevet – mondtam. – Meg 

kell mondanom, hogy először nem akart kötélnek állni, és 

kénytelen voltam némi nyomást gyakorolni rá. Amikor 

tegnap telefonált, megpróbált úgy beszélni, mintha 

bedugult volna az orra, de rosszul színészkedett. 

Egyáltalán nem volt náthás. Most azt mondja, hogy már 

három ilyen estélyen részt vett, torkig van vele, és engem 

csak azután hívott fel, miután öt másik barátjánál hiába 

próbálkozott. Üzletet kötöttünk, ő bejuttat engem a 

Grantham Házba, én meg nem árulom el őt a 

nagynéniének. Úgy látszik, attól fél, hogy a nénikéje 

leharapja az orrát. 

Wolfe fölhorkant. – Nincs szánalmasabb az olyan 

férfinál, aki egy nőtől fél. Őszinte vajon? 

– Vannak fönntartásaim. A fickó nem hülye. Talán 

tudta, hogy valaki meg akarja ölni Faith Ushert, 

öngyilkosságnak tüntetve fel a dolgot, és azt akarta, hogy 

legyen ott valaki, aki résen áll, esze van és jó megfigyelő, 

ezért gondolt rám, most meg arra számít, hogy a maga 

segítségével elcsípem a pasast. Vagy nőt. De az is lehet, 

hogy nincs vaj a fején, s tényleg csak szánalmas alak. 

– Jól ismerik egymást? 

– Nem, uram. Csak felületesen. Társaságban 

találkoztunk néhányszor. 

– Akkor gyanús, hogy éppen magát választotta. 

– Kétségtelenül. Ezért is vettem a fáradságot, hogy 

meglátogassam. Meg akartam figyelni. Más módon is 

bejuthattam volna Mrs. Irwinhez a Grantham Házba. 

– És jutott valamilyen következtetésre? 

– Nem, uram. Egy nagy kérdőjel maradt az egész. 



 

 

– Értem. Pfuj. Félni, egy nőtől! – Kezébe vette a 

könyvét, én meg kimentem a konyhába egy pohár tejért. 

Másnap, csütörtökön reggel nyolc óra húsz perckor az 

1957-és Heron kupéval kapaszkodtam fölfelé a 46. utca 

kaptatóján a városból kivezető West Side Highwayre. 

Amikor a kocsit egy évvel ezelőtt megvásároltuk, máig sem 

csillapuló vita kezdődött köztem és Wolfe között. Az autó 

költségeit Wolfe fizeti, a kocsit viszont én vezetem, és én 

olyan kocsit szerettem volna, amellyel szükség esetén 

hajtűkanyart is végezhetek. Ez azonban szöges ellentétben 

állott Wolfe-nak azon meggyőződésével, miszerint a mozgó 

járműben ülők állandóan halálos veszélyben vannak, és a 

veszély nagysága fordított arányban áll a jármű méretével. 

Talán egy negyventonnás teherautóban érezte volna jól 

magát. Így aztán a Heront vettük meg, és meg kell 

mondanom, hogy a méretén kívül egyetlen rossz szót sem 

mondhatok rá. 

Hamarosan meggyőződhettem arról, amiről csak 

hallottam és olvastam: hogy a kétnapos New York-i esőzés 

kicsit északabbra már havazás volt. A Hawthorne Circle-

nél már hó szegélyezte az utat, és minél messzebbre 

jutottam a Taconic State Parkwayn, annál több volt a hó. 

A nap rásütött, visszaverődött a hófúvások és útszegélyek 

oldaláról, és igazán gyönyörűség volt úgy megbirkózni egy 

régimódi tél nehézségeivel, hogy száz kilométeres 

sebességgel repülök a betonon, és a sárhányótól egy 

lépésnyire egy-másfél méter magas hótorlaszok húzódnak. 

Amikor végül lekanyarodtam a főútról, és rátértem egy 

dombok közt húzódó másodrendű útra, néhány 

kilométeren át a nehézségek még jobban megmutatkoztak. 

Végül behajtottam egy kapun – két kőoszlopa egyikén 

felirat állt: Grantham Ház –, és felhajtottam az épülethez 



 

 

vezető bekötő út kaptatóján, melynek csak az egyik sávját 

tisztították meg, az egyik éles kanyarban a sárhányó a 

hótorlaszt súrolta. 

Egy újabb kanyar után fékeztem és megálltam. Az út el 

volt torlaszolva, de nem a hó által. Kilenc vagy tíz nő állt 

előttem, arcukat pirosra csípte a hideg, szemük csillogott 

a napfényben, különböző dzsekiket meg kabátokat 

viseltek, kalap nem volt rajtuk, sőt néhányukon még 

kesztyű sem. Másutt egy csapat gimnazista lánynak nézte 

volna őket az ember, egyvalamitől eltekintve: derékban 

mind kissé vastagok voltak. Csak álltak és nevettek rám, 

kivillant hófehér foguk. 

Lecsavartam az ablakot, és kidugtam a fejem. – Jó 

reggelt. Mit javasolnak? 

Egyikük, aki elöl állt, és rengeteg barna haja alól csak 

arcának középső része látszott ki, odakiáltott: – Melyik 

újságtól jött? 

– Semelyiktől. Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom. 

Csak küldönc vagyok. Elférnek mellettem? 

Egy másik, szőke hajú nő előre jött a lökhárítóhoz. – Az 

a baj – mondta –, hogy épp középen áll. Ha kicsit az út 

szélére húzódik, el tudunk nyomakodni a kocsi mellett. – 

Megfordult, és kiadta a parancsot: – Hátra, adjatok helyet! 

A többiek engedelmeskedtek. Amikor eléggé 

eltávolodtak, lassan elindultam, és kicsit jobbra 

húzódtam, míg a sárhányó a havat nem súrolta, aztán 

megálltam. Így jó lesz, mondták, aztán libasorban 

elindultak. A lökhárítóhoz érve valamennyien oldalt 

fordultak, ami szerintem helytelen taktika volt, mivel 

oldalról sokkal terjedelmesebbek voltak, mint szemből. 

Meg aztán hátat kellett volna fordítaniuk a kocsinak, 

hassal a puha hó felé, de nem, ők mind egy szálig 



 

 

szembefordultak velem. Némelyikük barátságosan 

odaszólt valamit, mikor elhaladt mellettem, az egyik meg, 

akinek hegyes pici volt az álla és élénk a sötét szeme, 

benyúlt a kocsiba, és meghúzta az orrom. Kidugtam a 

fejem, hogy lássam, átjutottak-e már mindnyájan, aztán 

búcsút intettem, és szelíden a gázpedálra tapostam. 

A Grantham Ház, amely hajdan valakinek a kastélya 

volt, körülbelül fél hektáros park közepén állt, és 

hóborította örökzöld fák és egyéb, téli csupaszságukban 

meredező növények vették körül. Annyi helyet tisztítottak 

el előtte, amennyin egy kocsi éppen megfordulhatott. 

Kiszálltam a kocsiból, s egy ösvényen a teraszon át a 

kapuhoz mentem, kinyitottam, beléptem, átvágtam az 

előcsarnokon, és egy akkora hallba értem, mint Mrs. 

Robilotti szalonja. Odabicegett hozzám egy öregember, aki 

már nyilván maga mögött tudta a nyolcvanat, és rám 

reccsent: – Neve? 

Megmondtam neki. Erre közölte, hogy Mrs. Irwin vár, 

és bevezetett egy kisebb szobába, ahol egy nő ült az 

íróasztalnál. Amint beléptem, bevezetés nélkül rám 

förmedt: – Remélemr nem gázolta el a lányaimat. 

– Dehogy gázoltam – nyugtattam meg. – Megálltam, 

hogy elmehessenek mellettem. 

– Köszönöm. – Egy székre mutatott. – Üljön le. 

Majdnem betemet bennünket a hó, de szükségük van egy 

kis levegőre meg testmozgásra. Maga újságíró? 

Mondtam, hogy nem, és bővebb magyarázkodásba is 

akartam fogni, de nem engedett szóhoz jutni. – Mr. Byne 

azt mondta, hogy Archie Goodwinnak hívják, és hogy a 

barátja. Az újságok szerint Mrs. Robilotti estélyén jelen 

volt bizonyos Archie Goodwin. Maga az? 



 

 

Hátrányba kerültem. Mrs. Irwin a simára fésült, őszülő 

hajával, köpcös alakjával, egymástól távol ülő, élénk barna 

szemeivel Miss Clarkra, az ohiói középiskolai 

geometriatanárnőmre emlékeztetett, és Miss Clark mindig 

átlátott rajtam. Vártam, látni akartam, hogy dönt, milyen 

hangon beszéljen velem. De először nekem kellett 

elhatároznom, mit feleljek: „én vagyok”, vagy: „nekem 

jutott az a megtiszteltetés, hogy jelen lehettem Mrs. 

Robilotti estélyén”. 

– Igen – mondtam –, én vagyok az. És az is benne volt 

az újságokban, hogy egy Nero Wolfe nevű 

magánnyomozónál dolgozom. 

– Tudom. Ide is nyomozni jött? 

Mrs. Irwin kétségkívül nem szerette kerülgetni a forró 

kását. Mint ahogy Miss Clark sem. De reméltem, vagyok 

olyan férfi, aki nem ijed meg egy nőtől. – Legokosabb – 

mondtam –, ha válaszként elmagyarázom, hogy miért 

jöttem. Tudja, mi történt azon az estélyen, és azt is tudja, 

hogy én ott voltam. A jelek szerint az a föltevés alakult ki, 

hogy Faith Usher öngyilkos lett. Az a benyomásom, hogy a 

rendőrség ennyiben is marad. Én viszont annak alapján, 

amit láttam, illetve nem láttam, kételkedem az 

öngyilkosságban. A személyes véleményem az, hogy Faith 

Ushert meggyilkolták, és ha így van, nem bírnám elviselni, 

hogy a tettes megússza, akárki is az. De mielőtt 

szétkürtölném a véleményemet, szeretnék egy kicsit 

nyomozni, és úgy gondoltam, hogy Faith Usherról itt, öntől 

tudhatok meg a legtöbbet. 

– Értem. – Egyenesen ült, egyenes volt a tekintete is. – 

Tehát maga egy sisakforgós lovag? 

– Egyáltalán nem. Ostobán érezném magam efféle 

bóbitával a fejemen. De a dolog sérti a büszkeségemet. 



 

 

Hivatásos nyomozó vagyok, megpróbálom jól végezni a 

munkámat, és meg vagyok győződve róla, hogy valaki 

gyilkosságot követett el a szemem láttára. Mit gondol, hogy 

esik ez nekem? 

– Miért gondolja, hogy gyilkosság történt? 

– Miként mondtam, annak alapján, amit láttam, illetve 

nem láttam. Megfigyelés kérdése az egész. Szíves 

engedelmével, erről jobban szeretnék csak ennyit 

mondani. 

Bólintott. – A hivatásos detektív meg a titkai. No de 

nekem is megvannak a magam titkai, orvosi diplomám 

van. Mrs. Robilotti küldte ide? 

Ezúttal nem volt nehéz döntenem. A Grantham Ház 

nem függött Mrs. Robilottitól, mivel Albert Grantham 

gondoskodott róla a végrendeletében, és úgy éreztem, tíz 

az egyhez, hogy helyesen tippelek, miként vélekedik Mrs. 

Irwin Mrs. Robilottiról. Így aztán nem haboztam. 

– Jóságos ég, dehogy! Éppen elég kellemetlen neki, 

hogy öngyilkos lett valaki a szalonjában. Ha sejtené, hogy 

itt jártam, mert igazolni szeretném azt a 

meggyőződésemet, hogy gyilkosság történt, még 

dührohamot kapna. 

– Mrs. Robilotti nem szokott dührohamokat kapni, Mr. 

Goodwin. 

– Ön persze jobban ismeri őt, mint én. De ha eddig 

nem kapott is dührohamot, most kapna. Persze az is lehet, 

hogy rossz lóra tettem. Ha ön is annyira öngyilkosságpárti, 

mint ő, akkor csak a benzint pazaroltam. 

Mrs. Irwin rám nézett, méregetett. – Nem vagyok az – 

mondta kereken. 

– Akkor jó – válaszoltam. 



 

 

Fölemelte az állát. – Nem látom okát, hogy miért ne 

mondanám el magának, amit a rendőrségnek is 

elmondtam. Természetesen lehetséges, hogy Faith valóban 

öngyilkos lett, én azonban ezt kétlem. Elég jól ki szoktam 

ismerni a lányaimat, ő meg majdnem öt hónapot töltött itt, 

és ezért kétlem. Tudtam a mérget tartalmazó üvegcséről – 

nem tőle, hanem egy másik lánytól –, és gondolkodóba is 

estem, hogy ne vegyem-e el tőle. Úgy döntöttem, hogy nem 

veszem el, mert veszélyes lett volna. Ameddig magánál 

tartotta, mutogatta és arról beszélt, hogy beveszi, csak 

könnyített vele az idegein. Ha viszont elvettem volna tőle, 

kénytelen lett volna valami egyéb kiutat keresni, és csak a 

jóisten a megmondhatója, mi lett volna az. Egyrészt azért 

is kétlem, hogy öngyilkos lett, mert még mindig nála volt a 

méreg. 

Elmosolyodtam. – Ezt aztán imádná a rendőrség. 

– Hát bizony nem is tetszett nekik. Másrészt azért is 

kétlem, mert ha végül is úgy döntött volna, hogy beveszi a 

mérget, akkor bizonyára nem ott, azon az estélyen tette 

volna, ahol annyi ember volt jelen. Valahol egyedül, 

sötétben vette volna be, és hagyott volna nekem egy 

búcsúlevelet. Tudta, mit érzek a lányaim iránt, tudta 

volna, mennyire fájna nekem, ha nem hagy hátra egy 

búcsúlevelet. És még egy okom van kételkedni: Faith 

tulajdonképpen igen erős lelkű lány volt. Számára az a 

méreg valamiképpen az ellenséget jelképezte – a halált, 

amelyet le akart győzni. Hogy legbelül, mélyen, milyen 

lélek lakozott benne, az a szeme villanásából látszott néha. 

Talán maga is látta ezt a villanást. 

– Igen, kedd este, amikor táncoltam vele. 

– Akkor még megvolt a mérge, de nem lett öngyilkos. 

De hogyan fogja ezt bebizonyítani? 



 

 

– Nem tudom. Negatívumot nem is lehet bizonyítani. 

Pozitívumot kell bizonyítanom, vagy legalábbis 

föltételeznem. Ha nem ő maga tette a mérget a pezsgőjébe, 

akkor valaki más. De ki? Ez a kérdés! 

– Ó! – Mrs. Irwinnek kerekre nyílt a szeme. – Te jó ég! 

Ez persze nyilvánvaló, de akár hiszi, akár nem, Mr. 

Goodwin, nekem eszembe se jutott. Csak addig jutottam, 

hogy Faith nem lehetett öngyilkos. És itt megállt az eszem. 

– Megfeszült a szája. Megrázta a fejét. – Nem tudok 

segíteni magának – mondta nyomatékosan. – De kívánom, 

hogy járjon sikerrel. Segítenék, ha tudnék. 

– Máris segített – bizonykodtam –, és talán még többet 

is tud segíteni. Ha megengedi, volna még néhány 

kérdésem. Mivel olvasta az újságokat, tudja, kik voltak ott 

kedd este. A három lány, Helen Yarmis, Ethel Varr és Rose 

Tuttle, mind ugyanakkor volt itt, amikor Faith Usher, 

ugye? 

– Igen. Jobban mondva, az itt-tartózkodásuk ideje 

részben fedte egymást. Helen és Ethel egy hónappal 

korábban ment el, mint Faith, Rose pedig Faith távozása 

előtt hat héttel került ide. 

– Ismerte valamelyikük Faith Ushert régebbről is? 

– Nem. Nem kérdeztem meg tőlük, mert a lányokat a 

lehető legkevesebbet kérdezem a múltjukról, de semmi 

jelét nem láttam, hogy ismerték volna, márpedig nemigen 

történik itt semmi, amiről ne tudnék. 

– Nem volt valami konfliktus Faith Usher és 

valamelyikük közt? 

Elmosolyodott. – Ugyan, Mr. Goodwin. Mondtam, hogy 

segítenék, ha tudnék, de ez a feltevés nevetséges. 

Természetes, hogy a lányaim időnként összekapnak, 

megsértődnek egymásra, de biztosíthatom, hogy semmi 



 

 

olyasmi nem történt, ami gyilkosságra késztethette volna 

Helent, Ethelt vagy Rose-t. Ha történt volna valami 

ilyesmi, feltétlenül a tudomásomra jutott volna, és meg is 

oldom a problémát. 

– Oké. Ha nem valamelyik lány volt a tettes, akkor 

másutt kell keresgélnem. Vegyük a három férfivendéget, 

Edwin Laidlaw-t, Paul Schustert és Beverly Kentet. Ismeri 

valamelyiküket? 

– Nem. Most hallottam a nevüket először. 

– Semmit se tud róluk? 

– Az égvilágon semmit. 

– ÉS Cecil Granthamről? 

– Évek óta nem láttam. Még serdülőkorában az apja 

kétszer, nem, háromszor elhozta a nyári kirándulásainkra. 

Az apja halála után még egy évig tagja volt az 

igazgatótanácsnak, de lemondott. 

– Nem tudja, volt közte és Faith Usher között bármiféle 

kapcsolat? 

– Nem tudom. 

– Akkor vegyük Robert Robilottit. 

– Őt csak egyszer láttam, több mint két éve; elkísérte 

Mrs. Robilottit a hálaadásnapi vacsoránkra. Zongorázott a 

lányoknak, megénekeltette őket, és amikor Mrs. Robilotti 

távozni akart, a lányok Mr. Robilottit nem akarták 

elengedni. Az én érzelmeim vegyesek voltak. 

– Erre fogadni mertem volna. Faith Usher is itt volt 

akkor? 

– Nem. 

– Hát akkor kifogytunk a férfiakból. Celia Grantham? 

– Egy időben elég jól ismertem Celiát. Az egyetem 

elvégzése után egy-két évig gyakran járt itt, havonta 

háromszor-négyszer is, tanította a lányokat, meg 



 

 

elbeszélgetett velük, aztán hirtelen elmaradt. Igen nagy 

segítséget jelentett, és a lányok is szerették. Nagyszerű 

tulajdonságai vannak vagy voltak, csak önfejű. Négy éve 

nem láttam. Kísértést érzek, hogy még hozzátegyek 

valamit. 

– Csak rajta. 

– Csak azért mondom, mert biztosra veszem, hogy nem 

érti félre. Maga gyilkost keres, és Celia nagyon is képes 

volna gyilkolni, ha úgy gondolja, hogy a helyzet 

megköveteli. Csak egyetlen törvényt ismer: a magáét. De 

elképzelni sem tudok olyan helyzetet, mely arra 

késztethette volna, hogy megölje Faith Ushert. Négy éve 

nem láttam. 

– Tehát ha lett volna is Celiának valamiféle kapcsolata 

Faith Usherral, nem tudna róla. Végül, de nem 

utolsósorban: 

– Mrs. Robilotti. 

– Hát. – Elmosolyodott. – Ő Mrs. Robilotti. 

Én is mosolyogtam:- Hát igen. Ön bizonyára jól ismeri. 

Mrs. Albert Grantham is ő volt. És kísértést érzek, hogy 

hozzátegyek valamit. 

– Tegyen. 

– Csak azért mondom, mert biztosra veszem, hogy nem 

érti félre. Úgy érzem, ha ön tudna valamiről, ami arra 

mutatna, hogy Faith Ushert Mrs. Robilotti ölte meg, 

kötelességének érezné, hogy elmondja nekem. Tehát 

egyszerűen megkérdem: tud valami ilyenről? 

– Ez meglehetősen arcátlan kérdés, Mr. Goodwin. De 

csak annyit válaszolok rá, hogy nem tudok. Amióta Mr. 

Grantham meghalt, Mrs. Robilotti körülbelül havonta 

egyszer meglátogat bennünket, kivéve amikor éppen 

külföldön jár. De sosem melegedett össze a lányokkal, és 



 

 

azok sem vele. Természetesen akkor is járt itt, amikor 

Faith itt volt, de tudtommal sohasem beszélt vele 

kettesben, csak mások jelenlétében. Ezért válaszolom azt a 

kérdésére, hogy nem. 

– Ki választja ki a lányokat, akiket meghívnak a 

Grantham születésnapján rendezett estélyekre? 

– Mr. Grantham életében én választottam ki őket. A 

halála után néhány évig Mrs. Grantham, az én 

tájékoztatásom alapján, de az utóbbi két évben Mr. Byne-

ra bízta a dolgot, de ő is velem beszéli meg. 

– Valóban? Dinky ezt nem is említette. 

– ”Dinky”? 

– Mármint Mr. Byne. Mi így szólítjuk. No, majd 

megkérdezem tőle. De azért legyen olyan kedves, mondja 

el ön is, hogyan csinálja Byne? Ő javasol neveket, és aztán 

információkat kér róluk? 

– Nem. A listát én állítom össze, elsősorban azok közül 

a lányok közül, akik az előző évet itt töltötték; információt 

és véleményt adok róluk, aztán ő választ közülük. Nagyon 

gondosan szoktam összeállítani a névsort. Némelyik lány 

nem érezné jól magát olyan környezetben. Hogy aztán Mr. 

Byne milyen alapon választ közülük, azt nem tudom. 

– Majd megkérdem tőle. – Az íróasztalra tettem az egyik 

kezemet. – És most a legfontosabb, amiben elsősorban 

számítok az ön segítségére. Nagyon valószínű, hogy az az 

esemény vagy helyzet, amely végül is Faith Usher 

halálához vezetett, még az ő idejövetele előtt történt. 

Történhetett a távozása után is, de arról ön úgysem tudna. 

A lány majdnem öt hónapot töltött itt. Azt mondta, a 

lányokat a lehető legkevesebbet kérdezi a múltjukról, de 

ők nyilván maguktól is sokat mesélnek önnek, vagy nem? 

– Van, aki igen. 



 

 

– Persze. És ön ezt természetesen titokban tartja. Faith 

azonban halott, és ön azt mondta, segítene, ha tudna. 

Faith bizonyára sok mindenről mesélt. Talán elárulta 

önnek annak a férfinak a nevét is, aki miatt idekerült. 

Elárulta? 

Csak azért tettem fel a kérdést, mert fel kellett tennem. 

Mrs. Irwin nem esett a feje lágyára, tudta, hogy ez az első 

és legfontosabb kérdés Faith Usher múltjával 

kapcsolatban, amelyre egy nyomozó választ szeretne 

kapni. Ha nem teszem fel, nyilván csodálkozott volna, 

hogy miért nem, sőt volt annyi esze, hogy talán meg is 

sejtette volna, hogy már tudom a választ. Amikor azt 

mondta, hogy sose hallott Edwin Laidlaw-ról, a hangjából 

meg a modorából úgy ítéltem, kicsi a valószínűsége, hogy ő 

is tudja. 

– Nem – felelte. – Nekem soha nem beszélt az illetőről, 

és azt is kétlem, hogy bármelyik lánynak beszélt volna 

róla. 

– De bizonyos dolgokról csak mesélt? 

– Nem sokat. Ha tényekre gondol, például hogy kiket 

ismert és miket csinált, akkor tulajdonképpen semmit. De 

elég sokat beszélgetett velem, és én két következtetést 

vontam le vele, illetve a múltjával kapcsolatban. Nem, 

hármat. Az egyik az, hogy csak egyszer volt szexuális 

kapcsolata, s az is rövid ideig tartott. A másik az, hogy 

nem ismerte az apját, s valószínűleg azt sem tudta, 

kicsoda. A harmadik pedig, hogy az anyja még él, és hogy 

ő gyűlöli az anyját – bár a gyűlölet szó talán erős. Faith 

nem tudott gyűlölni. Inkább viszolygást mondhatnék. Ezt 

a három következtetést csak én vontam le, Faith sosem 

beszélt róluk nyíltan. Ezen kívül semmit sem tudok a 

múltjáról. 



 

 

– Tudja Faith anyjának a nevét? 

– Nem. Miként már mondtam, tényeket nem tudok. 

– Hogyan került Faith a Grantham Házba? 

– Körülbelül egy éve állított be, egy márciusi napon. A 

hetedik hónapban volt. Se levél, se telefon, egyszerűen 

csak beállított. Azt mondta, olvasott egyszer a Grantham 

Házról valamelyik képes újságban, és eszébe jutott. Május 

tizennyolcadikán szült. – Elmosolyodott. – Nem mintha az 

összes szülés időpontját fejből tudnám, de ennek a 

rendőrség kérésére utána kellett néznem. 

– Nem lehetséges, hogy a gyermek is bele van 

keveredve? Úgy értem, az anyja halálába? Tud bármi vagy 

bárki gyanúsat említeni a gyerekkel vagy az adoptálásával 

kapcsolatban? 

– A legcsekélyebbet sem. Egyáltalán semmit. Az 

ilyesmit én intézem. Nekem elhiheti, hogy nem. 

– Voltak Faith Ushemak látogatói? 

– Nem. Soha senki. 

– Azt mondja, hogy öt hónapot töltött itt, tehát 

augusztusban távozott. Jött érte valaki? 

– Nem. A lányok rendszerint nem maradnak itt ilyen 

sokáig a szülés után, Faith esete azonban elég komplikált 

volt, meg kellett erősödnie. Tulajdonképpen mégis jött érte 

valaki 

– Mrs. James Robbins, az igazgatótanács egyik tagja, ő 

vitte be New Yorkba kocsin. Mrs. Robbins állást is szerzett 

neki a Barwick bútoráruházban, és elintézte, hogy egy 

másik lánnyal, Helen Yarmisszal lakjon együtt. Mint tudja, 

Helen is ott volt kedd este. Ő esetleg tud valamit… Tessék, 

Dora? 

Hátranéztem. Középkorú, kék egyenruhájához mérten 

kissé túl kövér nő nyitott be, keze még a kilincsen. 



 

 

Megszólalt. – Bocsánat, hogy zavarok, doktornő, de 

Katherine-nél kicsit gyorsan következnek a görcsök. Kilenc 

óta négyszer jött rá, utoljára húsz perce. 

Mrs. Irwin már állt is föl, és indult. Mire a székemig 

ért, én is fölálltam, és megfogtam a felem nyújtott kezét. 

– Lehet, hogy csak előjáték – mondta –, de jobb, ha 

megyek és megnézem. Ismétlem, Mr. Goodwin, sok sikert 

kívánok, noha tudom, hogy a siker mit jelent. Nem 

irigylem a munkáját, de sok sikert kívánok. Megbocsát, 

ugye, hogy így elrohanok? 

Mondtam, hogy meg, és még hozzátehettem volna, 

hogy inkább végzem a magam munkáját, mint az övét, 

Katherine-éről nem is szólva. Miközben fölszedtem a 

kabátomat meg a kalapomat a székről, kiszámítottam, 

hogy ha Mrs. Irwin tizenöt éve van itt, és átlag heti egy 

szülést számítunk, Katherine-é a hétszáznyolcvanadik, de 

még havi kettővel számolva is a háromszázhatvanadik 

szülés, amelyet levezet. 

A kocsihoz közeledve aggályom támadt. Ha visszafelé is 

összetalálkozom a lányokkal, meg kell ismételnem a 

kocsival a manővert, de úgy, hogy én dombnak lefelé 

megyek, ők meg fölfelé jönnek, és nagyon nem tetszett a 

gondolat, hogy megint végigsúrolja a pocakjukat a kocsi 

oldala, amelyen ott vannak a kilincsek is. Szerencsére 

azonban éppen amikor begyújtottam a motort, a 

lánycsapat, kissé szétszakadozva, felbukkant az 

alagútszerű kocsifeljárón, és a letisztított helyre ért. Az 

arcuk még pirosabb volt, és lihegtek. Egyikük odatrillázott: 

– Ó, már megy is? –, egy másik meg: – Miért nem marad itt 

ebédre? 

– Majd máskor – feleltem, örültem, hogy érkezéskor 

megfordultam a kocsival, és hirtelen az az ötletem támadt, 



 

 

hogy megmondom nekik, Katherine már készül a nagy 

számra, csak hogy lássam, hogyan reagálnak rá, de aztán 

úgy találtam, hogy ez tapintatlanság lenne, így hát mikor 

félreálltak az útból, gázt adtam és elindultam. Csak 

egyetlenegy lány nem köszönt, s az is csak azért nem, 

mert ki volt fulladva. 



 

 

8. 

Szeretek ott lenni az érkezésükkor, amikor társaság gyűlik 

össze az irodában, még akkor is, ha a megtárgyalandó ügy 

nem túl jelentős vagy jövedelmező, ezúttal azonban öt 

percet késtem. Amikor délután hat óra öt perckor 

hazaértem, Wolfe már az íróasztalánál ült, Orrie Cather az 

én székemben, Helen Yarmis, Ethel Varr meg Rose Tuttle 

pedig Wolfe-fal szemközt, három sárga széken. Amikor 

beléptem, Orrie fölállt és a heverőhöz ment. Még mindig 

nem hagyott föl az ábránddal, hogy egy szép napon örökre 

az övé lesz az íróasztalom meg a székem, és amikor nem 

vagyok otthon, szereti kipróbálni, hogy esik a székemen az 

ülés. 

Nem mintha a Grantham Házból való visszaút tartott 

volna hat óra hosszat. Idejében hazaértem, hogy 

megebédeljek – Fritz melegen tartotta az ételemet aztán 

szóról szóra beszámoltam Wolfe-nak a Mrs. Irwinnel 

folytatott beszélgetésemről. Főnököm szkeptikusan fogadta 

véleményemet, miszerint Mrs. Irwin épelméjű, tiszta szívű 

teremtés, neki ugyanis meggyőződése, hogy nincs nő, 

akinél ne lenne meglazulva valahol egy csavar, azt 

azonban kénytelen volt elismerni, hogy Mrs. Irwin nem 

beszélt mellé, és szolgált néhány olyan megjegyzéssel, 

amelynek még hasznát vehetjük az ügyben szereplők 

valamelyikénél, és hogy megerősítette annak a lehetőségét, 

hogy Austin Byne esetleg nem egészen őszinte. Nyilvánvaló 

volt, hogy Dinkyvel további tárgyalásokra van szükség. Fel 

is tárcsáztam a számát, de nem vette fel a kagylót, és 



 

 

mivel lehet, hogy kikapcsolta a telefonját, fölkerekedtem, 

és a napsütésben először a bankba sétáltam el – Laidlaw 

csekkjével –, aztán a Bowdoin utca 87-be. 

A kapunál megnyomtam Byne csengőjét, de nem 

kaptam rá választ. Wolfe-nak előzőleg fölvetettem, hogy 

talán jó lenne, ha magammal vinnék egy 

kulcsgyűjteményt, és ha Byne nincs otthon, bemennek a 

lakásába és körülnéznék, Wolfe azonban megvétózta a 

dolgot, mondván, hogy Byne ennyire azért még nem 

keltette föl az érdeklődésünket. Így hát egy teljes órát és 

még egy negyedet töltöttem az egyik szemközti ház 

kapualjában. Nincs a mi szakmánkban fárasztóbb 

rutinmunka, mint várni valakire, amikor fogalma sincs az 

embernek, mikor fog megjelenni, és arról még kevésbé van 

fogalma, hogy birtokában van-e az illető valaminek, ami 

hasznos lehet. 

Öt óra tizenkét perckor taxi állt meg a 87. számú ház 

előtt, és Byne kászálódott ki belőle. Mire kifizette a sofőrt 

és megfordult, már ott álltam mellette. 

– Úgy látszik, azonos hullámhosszon vagyunk – 

mondtam. 

– Találkozni szerettem volna veled, és lám, itt is vagy. 

Történhetett valami az emberek testvériségével. Byne 

fölöttébb hűvös pillantást vetett rám. – Mi a fenének… – 

kezdte, de el is hallgatott. – Ne itt – mondta. – Gyere föl. 

Még a modora is erőltetett volt. Előttem lépett be a 

liftbe, s noha odafönt, mikor a lakásba léptünk, maga elé 

engedett, a kalapomat és a kabátomat már segítség nélkül 

kellett felakasztanom a fogasra. Bent a szobában, ahol 

csak apróbb változtatásokra lett volna szükség, még le se 

tettem a fenekem a székre, amikor Byne felelősségre vont: 

– Mi ez a hanta arról, hogy gyilkosság történt? 



 

 

– Bosszant ez a „hanta” szó – válaszoltam. – 

Gyerekkoromban Ohióban mi még egészen más 

értelemben használtuk. Aztán egyszer megnéztem a 

szótárban, és nincs… 

– Marhaság. – Leült. – Hallom a nagynénimtől, hogy 

szerinted Faith Ushert meggyilkolták, és a rendőrség 

miattad nem fogadja el, hogy öngyilkosság történt. Pedig 

átkozottul jól tudod, hogy öngyilkosság volt. Mire megy ki 

ez a játék? 

– Nem játék ez. – összekulcsoltam a kezem a tarkómon, 

jelezve, hogy csak két haver cseveg könnyedén és 

fesztelenül, vagyis hogy így kellene csevegnie. – Ide figyelj, 

Dinky. Te nem vagy se zsaru, se ügyész. Nekik elmondtam 

a tanúvallomásomban, mit láttam a keddi estélyen, és ha 

tudni akarod, mi késlelteti a döntésüket, őket kérdezd. Ha 

hazudtam nekik, ők majd utánajárnak és elkapnak. Veled 

nem állok le vitatkozni a dologról. 

– Mit mondtál a tanúvallomásodban? 

Megráztam a fejem. – Kérdezd meg a zsarukat. Én nem 

mondom el. Csak annyit mondhatok: amennyiben csak az 

én tanúvallomásom tartja vissza őket az öngyilkosság 

megállapításától, én vagyok a bűnbak. Én leszek a felelős 

az egész díszes kompánia minden kellemetlenségéért, ami 

egyáltalán nem tetszik nekem, de nem tehetek róla. Így 

hát a saját szakállamra nyomozgatok egy kicsit, Ezért 

akartam találkozni Mrs. Irwinnel is a Grantham Házban. 

Mondtam neked, hogy ötszáz dollárt ígértek, ha cikket írok 

Faith Usherról, és így is van, de valójában arra szerettem 

volna rájönni, volt-e a vacsoravendégek valamelyikének 

oka rá, hogy megölje a lányt. Ha például valaki éppen azon 

az estélyen akarta megölni, tudnia kellett, hogy ott lesz. 



 

 

Ezért meg akartam kérdezni Mrs. Irwintől, ki és hogyan 

választotta ki a meghívandókat. 

Barátságosan rávigyorogtam. – Meg is kérdeztem, és 

Mrs. Irwin el is mondta, de nem sokra mentem vele, mert 

te voltál az, te pedig nem voltál ott az estélyen. Még náthát 

is színleltél, csak hogy ne kelljen elmenned, és mellesleg 

megígértem, hogy ezt nem fogom világgá kürtölni, és nem 

is kürtöltem. – Gondoltam, nem árt emlékeztetni rá 

Dinkyt, hogy még mindig van alapja az emberiség 

testvériségének. 

– Tudom, hogy ezt az orrom alá dörgölheted – mondta. 

– Ami Faith Usher kiválasztását illeti, gondolom, Mrs. 

Irwin elmondta. Átadott nekem egy névsort a szükséges 

megjegyzésekkel együtt, én meg egyszerűen kiszúrtam 

négy nevet. Épp most jövök az ügyészségről, nekik is 

elmondtam. Azt is elmagyaráztam nekik, hogy egyik lányt 

sem ismertem személyesen. Mrs. Irwin megjegyzései 

alapján egyszerűen kiválasztottam azokat, akik a 

legmegfelelőbbnek látszottak. 

– Megvan még az a névsor? Eltetted? 

– Megvolt, de az egyik helyettes ügyész elvette. Egy 

Mandelbaum nevezetű. Biztosan megmutatja, ha 

megkéred rá. 

Elengedtem a célzást a fülem mellett. – Különben 

persze azzal se jutnék semmire, ha a megjegyzésekből 

kiderülne, hogy te kardoskodtál valami okból Faith Usher 

meghívása mellett, mivel meglógtál a parti elől. Nem volt 

veled véletlenül valaki, amikor a válogatást végezted? Aki 

valami ilyesmit mondott: „Itt van ez a szép nevű, ez a Faith 

Usher, milyen szokatlanul szép neve van, mért nem őt 

hívatod meg?” 



 

 

– Nem volt velem senki. Egyedül voltam. – 

Odamutatott. 

– Annál az íróasztalnál. 

– Akkor ez is kiesik. – Csalódott voltam. – Engedj meg 

még egy kérdést. A Grantham Házból hazajövet jutott az 

eszembe egy apróság, nevezetesen, hogy ahhoz eléggé 

érdekelt a dolog, hogy vedd a fáradságot, és kiválogasd a 

lányokat, de ahhoz már nem, hogy el is menj az estélyre. 

Sőt egy csomó kellemetlenséget is vállaltál, csak hogy 

elmaradhass róla. Ez egy kissé következetlennek látszik, 

de gondolom, meg tudod magyarázni. 

– Neked? Mért magyaráznám meg neked? 

– Hát akkor magyarázd meg magadnak, én meg majd 

hallgatom. 

– Nincs semmi magyaráznivaló. Azért én választottam 

ki a lányokat, mert a nagynéném megkért rá. Tavaly is én 

csináltam. És tegnap este már elmondtam, miért lógtam 

meg az estély elől. – Fölkapta a fejet, jobb arccsontján még 

jobban megfeszült a bőr. – Különben is, mi a fenére akarsz 

kilyukadni? Tudod, mi a véleményem? 

– Nem, de szeretném tudni. Mondd el. 

Habozott. – Tulajdonképpen nem is egészen az én 

véleményem. Inkább a nagynénémé, és nem is annyira 

vélemény, mint inkább egy ötlet, amelyet a tejébe vett. Azt 

hiszem, nem felejtette el azt a régi megjegyzésedet, amit 

rossz néven vett. Azonkívül úgy érzi, hogy Wolfe akkor túl 

sokat kért tőle a munkáért. Az ötlet az, hogy ha megeteted 

a gyilkossági teóriádat a rendőrséggel meg az 

ügyészséggel, és ha ez kellemetlenséget okozna neki meg a 

vendégeinek, te meg Wolfe arra számíttok, hogy esetleg 

nagy áldozatra is hajlandó lenne, hogy leállítsa a 

nyomozást. Akkora áldozatra, amitől majd eszetekbe jut 



 

 

valami, ami megváltoztatja a hatóságok véleményét. Ehhez 

mit szólsz? 

– Ez ötletnek valóban ötlet – ismertem el –, de van egy 

szépséghibája. Ha most jutna valami az eszembe, amit a 

tanúvallomásomban nem mondtam el, nincs az az áldozat 

a nagynénikéd részéről, amitől visszarakhatnám a 

képemre a bőrt, amit a rendőrség meg az ügyészség 

leszedne rólam. Mondd meg a nagynénikédnek, hogy 

köszönöm a bókot és a nagylelkű ajánlatot, de... 

– Azt nem mondtam, hogy ajánlatot tett. Te folyton a 

vallomásodon lovagolsz. Mi van benne? 

Persze hogy ez fúrta az oldalát, mint ahogy Celia 

Granthamét, Edwin Laidlaw-ét meg valószínűleg a 

többiekét is. Tíz percig ezen lovagolt. Odáig nem ment el, 

hogy akár a saját, akár a nagynénje nevében 

készpénzajánlatot tegyen, de hivatkozott az égvilágon 

mindenre, a nyájösztönömtől kezdve a jobbik énemig. 

Hagytam volna, hogy folytassa, ameddig csak bírja 

szuflával, hátha elejt egy szót, amely megvilágít valamit, 

ha nem tudom, hogy hatra várják a társaságot az irodába, 

és ott akartam lenni, mikor megérkeznek. Amikor eljöttem, 

Byne olyan csalódott volt, hogy még az előszobába se 

kísért ki. 

Életem kockáztatásával hajtottam haza, de hát ez volt 

a legrosszabb idő a városból kifele tartó csúcsforgalomban, 

így aztán elkéstem. Hat óra öt perckor kászálódtam ki a 

taxiból és lódultam neki a lépcsőnek. Ha azt hiszik, a 

kelleténél buzgóbb voltam, nem ismerik Wolfe-ot úgy, mint 

én. Láttam már olyat, hogy fölállt, kiment és bezárkózott a 

liftbe, csak mert egy nő sírni kezdett vagy ordítozott vele, 

márpedig a meghívottak között, Wolfe közlése szerint, 

három nő is volt, Helen Yarmis, Ethel Varr és Rose Tuttle, 



 

 

és csak a jóisten volt a megmondhatója, milyen 

lelkiállapotban vannak a törvény különféle képviselőivel 

való hosszas értekezések után. 

Megkönnyebbültem, amikor beléptem az irodába, és 

láttam, milyen békés a hangulat. Wolfe az íróasztalánál 

ült, a lányok vele szemben, Orrie meg az én székemben. 

Miközben üdvözöltem a vendégeket, Orrie átköltözött a 

heverőre, és amikor már a helyemen ültem, Wolfe a 

következő szavakat intézte hozzám: 

– Eddig csak csevegtünk, Archie. Van valami, amiről be 

kellene számolnia? 

– Nincs, ami ne érne rá, uram. Az illető még mindig fél 

egy nőtől. 

Wolfe a társasághoz fordult. – Mint mondtam, 

hölgyeim, köszönöm, hogy eljöttek. Nem lett volna 

kötelességük. Amikor Mr. Cather meghívta önöket, 

elmagyarázta, hogy Mr. Goodwin véleménye, amelyet 

kedden este a fülük hallatára fejezett ki, miszerint Faith 

Ushert meggyilkolták, bizonyos bonyodalmakat okozott, 

amelyek számomra sem közömbösek, és hogy ezért 

kívánok értekezni önökkel. Mr. Goodwin még most is 

szentül hiszi... 

– Én megmondtam neki – kottyant közbe Rose Tuttle 

hogy Faith képes ott bevenni a mérget, de ő azt mondta, 

majd gondja lesz rá, hogy semmi se történjék, aztán mégis 

történt. – Kék szeme és kerek arca egyáltalán nem volt 

olyan vidám, mint az estélyen, sőt egyáltalán nem volt 

vidám, de a gömbölyűségek a helyükön voltak, és 

lófarokba fogott haja is hetykén kunkorodott. 

Wolfe bólintott. – Elmondta. De szerinte nem az 

történt, amitől ön félt. Még mindig szentül hiszi, hogy 



 

 

valaki más mérgezte meg Miss Usher pezsgőjét. Nem ért 

egyet vele, Miss Tuttle? 

– Nem is tudom. Gondoltam, hogy Faith esetleg képes 

öngyilkos lenni, de nem őt figyeltem. Annyi kérdésre 

válaszoltam már, hogy azt se tudom, mit gondoljak. 

– És ön, Miss Varr? 

Talán emlékeznek még a megjegyzésemre, hogy Ethel 

Varrt választottam volna, ha a választás a célom. Mivel 

Wolfe felé fordulva ült, én profilból láttam Ethelt, és az 

arcára esett a világosság az ablakokból, de ez az arc nem 

mutatta egyik változást sem a repertoárjából. Viszont 

éppen jó szögből láttam rá, és a mód, ahogy a fejét 

tartotta, nyilván sosem változott. Ajkai szétnyíltak, majd 

ismét összecsukódtak, mielőtt válaszolt. 

– Én nem hiszem, hogy Faith öngyilkos lett – mondta 

olyan hangon, amely remegni akart, de ő nem hagyta. 

– Nem hiszi, Miss Varr? És miért nem? 

– Mert éppen ránéztem, amikor elvette a poharat és 

kiitta. Ott álltam és beszélgettem Mr. Goodwinnal, csak 

akkor éppen nem beszélgettünk, mivel Rose előzőleg 

elmondta, hogy szólt Mr. Goodwinnak, hogy Faithnél 

méreg van, és ő ezért Faitht figyelte, így hát én is őt 

figyeltem, és biztos vagyok benne, hogy Faith semmit sem 

tett a pezsgőjébe, mert azt észrevettem volna. A rendőrség 

megpróbált rávenni, hogy mondjam azt, hogy Mr. Goodwin 

beszélt rá, hogy ezt mondjam, de én többször is 

elmondtam nekik, hogy Mr. Goodwin nem beszélhetett rá, 

mert egyáltalán nem mondott nekem semmit. Nem volt rá 

alkalma. – Felém fordította a fejét, amitől persze az arca, 

mivel így szemben láttam, megváltozott. 

– Nem igaz, Mr. Goodwin? 



 

 

Kedvem lett volna hozzálépni, megölelni és 

megcsókolni, aztán elmenni és lelőni Cramert meg néhány 

helyettes ügyészt. Cramer nem tartotta helyénvalónak 

megemlíteni, hogy a tanúvallomásomat más is 

megerősítette; sőt azt mondta, csak én állok az útjában 

annak, hogy öngyilkosságként zárják le az ügyet. Átkozott 

hazug. Lelövöm, aztán kártérítési pert indítok ellene. 

– Persze hogy igaz – mondtam Miss Varrnak. – És ha 

szabad egy személyes megjegyzést tennem, ön a 

vacsoránál azt mondta nekem, hogy még csak tizenkilenc 

éves, és még nem tanulta meg, hogyan kell fogadni a 

dolgokat, azt viszont kétségtelenül nagyszerűen 

megtanulta, hogyan figyelje meg őket, hogyan mondja el a 

megfigyeléseit, és hogyan tartson ki mellettük. – Wolfe-hoz 

fordultam. – Senkinek sem ártunk vele, ha kimondjuk: az 

osztályzat jeles. 

– Az – ismerte el Wolfe is. – Valóban, Miss Varr, jeles. – 

Bárcsak tudta volna a lány, mekkora diadalt aratott! 

Nekem Wolfe csak akkor adott jelest, ha mestermunkát 

végeztem. A következő lányra nézett. – Miss Yarmis? 

Helen Yarmisból még mindig sugárzott a méltóság, 

széles, ívelt szájának a sarkai azonban a jelek szerint 

örökre lekonyultak, és mivel a mosolya volt rajta a 

legszebb, anélkül kissé reménytelennek látszott. – Nem 

tehetek mást – mondta mereven –, csak azt mondhatom, 

amit gondolok. Szerintem Faith öngyilkos lett. Én 

mondtam neki, hogy ostobaság magával hozni a mérget 

egy estélyre, ahol jól kéne érezni magunkat, de hát ott is 

megláttam a táskájában. Miért vitte volna magával egy 

ilyen estélyre, ha nem akarta volna bevenni? 

Wolfe nőkkel kapcsolatos ismereteiben óriási hézagok 

vannak, de legalább annyit ő is tud, hogy ne várjon logikát 



 

 

tőlük. Egyszerűen eleresztette a füle mellett, hogy Helen 

Yarmis nem ért valamit. – Mikor mondta neki, hogy ne 

vigye magával a mérget? 

– Amikor az estélyre öltözködtünk. Egy lakásban 

laktunk. Csak egy nagy hálószoba, egy teakonyha meg a 

hall végében egy fürdőszoba, de azt hiszem, azért lakásnak 

lehet nevezni. 

– Mióta laktak együtt? 

– Hét hónapja. Augusztus óta, akkor jött ki a 

Grantham Házból. Azok után, amiket az utóbbi két 

napban kiálltam, mindenre tudok válaszolni, amit csak 

kérdezni akar. Mrs. Robbins hozta el a Grantham Házból 

egy pénteki napon, hogy be tudjon rendezkedni, mielőtt 

hétfőn munkába áll Barwicknál. Nem volt sok ruhája... 

– Engedelmével, Miss Yarmis. Nem szabad 

visszaélnünk Miss Varr és Miss Tuttle türelmével. Sok 

látogatója volt Miss Ushernak ez alatt a hét hónap alatt? 

– Egyetlenegy sem. 

– Se férfi, se nő? 

– Nem. Kivéve Mrs. Robbinst, aki havonta eljött 

megnézni, hogy boldogulunk. Más senki. 

– Mivel töltötte Miss Usher az estéit? 

– Hetenként négyszer gyors- és gépíró tanfolyamra járt. 

Titkárnő akart lenni. Sosem értettem, hogyan képes 

tanfolyamra járni, ha ő is olyan fáradt, mint én. 

Péntekenként többnyire moziba mentünk. 

Vasárnaponként sétálni szokott, legalábbis azt mondta. 

Én túlságosan fáradt voltam. Meg aztán néha randevúm is 

volt, és… 

– Engedelmével. Egyáltalán nem voltak barátai Miss 

Ushernak? Se férfiak, se nők? 



 

 

– Én eggyel se találkoztam. Randevúra se járt. 

Mondogattam is neki, nem lehet így élni, csak robotolni, 

mint az állat… 

– Leveleket kapott? 

– Nem tudom, de nem hiszem. A postát egy asztalra 

rakják a földszinti előcsarnokban. Levelet írni sose láttam. 

– Telefonon sem keresték? 

– A telefon is lent van az előcsarnokban, de persze 

amikor otthon voltam, így is tudtam volna róla, ha őt 

hívják. De nem emlékszem, hogy csak egyszer is hívták 

volna. Milyen érdekes, Mr. Wolfe. Gondolkodás nélkül 

tudok válaszolni a kérdéseire, mert ugyanazokat a 

kérdéseket teszi fel, mint a rendőrség, még a szavak is 

pontosan ugyanazok, úgyhogy gondolkodnom sem kell. 

Őt is kedvem lett volna megölelni-megcsókolni, bár 

nem ugyanolyan lelkesen, mint Ethel Varrt. Aki csak egy 

kicsit is leszállítja Wolfe-ot a magas lóról, a természet 

egyensúlyát billenti helyre. Elég a képébe mondani, hogy ő 

a zsaruk pontos másolata, és máris elmegy az étvágya a 

vacsorától. 

Wolfe felhorkant. – Bizonyos pontig minden nyomozó 

ugyanazokat a rutinkérdéseket teszi fel, Miss Yarmis. A 

tehetség megmutatása, már ha van, csak azután 

következik. Kissé nehezen tudom elfogadni a maga negatív 

válaszainak csokrát. 

– Újabb horkantás. – Talán nem haladja meg a 

képességeimet, hogy olyan kérdést eszeljek ki, amely nem 

a rendőrség kérdéseinek papagáj módjára való ismétlése. 

Megpróbálom. Tehát azt állítja, hogy a hét hónap során, 

míg együtt laktak, a leghalványabb intimációja sem volt 

afelől, hogy vannak-e Miss Ushernak társasági vagy 



 

 

személyes kapcsolatai a munkahelyén, az esti iskolán és 

Mrs. Robbins látogatásain kívül? 

Helen összeráncolta a homlokát. A ránc egyre mélyült. 

– Mondja el még egyszer – kérte. 

Wolfe elmondta, ezúttal lassabban. 

– Ezt a rendőrök nem kérdezték – jelentette ki Helen 

Yarmis. – Mi az az intimáció? 

– Sejtelem. Gyanú. 

Helen még mindig a homlokát ráncolta. Aztán megrázta 

a fejét. – Semmi sejtelemre nem emlékszem. 

– Sohasem mesélte, hogy találkozott egy férfival, akit 

régebbről ismer? Vagy egy nővel? Vagy hogy zaklatta 

valaki, esetleg egy vevő az áruházban? Vagy hogy 

leszólították az utcán? Sosem magyarázta a fejfájását vagy 

a rosszkedvét azzal, hogy valami konfrontációja volt? A 

konfrontáció valakivel való összeütközés. Soha egyetlen 

nevet sem említett valamilyen kellemes vagy kellemetlen 

élménnyel kapcsolatban? A sok együtt töltött óra során 

soha semmi nem juttatta eszébe… Mi az? 

Helen homloka hirtelen kisimult, a szája sarka is 

fölhúzódott egy kicsit. – A fejfájás – mondta. – Faithnek 

sohase fájt a feje, csak egyetlenegyszer, amikor egyszer 

hazajött a munkából. Enni sem akart, iskolába se ment 

aznap este, és én azt ajánlottam, hogy vegyen be egy 

aszpirint, de ő azt mondta, hogy úgysem segítene. Aztán 

megkérdezte, él-e még az anyám, mire mondtam neki, 

hogy nem, már meghalt, ő meg azt mondta rá, hogy 

bárcsak az övé is halt volna már meg. Ez annyira nem volt 

rá jellemző, hogy még mondtam is neki, hogy szörnyűség 

ilyet mondani; mire azt felelte, hogy tudja, de én is ezt 

mondanám, ha olyan anyám volna, mint neki. És 

elmesélte, hogy összetalálkozott vele az utcán, amikor 



 

 

ebédelni ment, és olyan jelenetre került sor köztük, hogy 

kénytelen volt elszaladni az anyja elől. – Helen 

elégedettnek látszott. – Szép kis kapcsolat, mi? 

– Hát igen. Egyebet nem mesélt az esetről? 

– Csak ennyit. Másnap – nem, harmadnap – azt 

mondta, sajnálja, hogy azt mondta, amit mondott, és nem 

gondolta komolyan, mármint hogy bárcsak meghalt volna 

az anyja. Mondtam neki, hogy ha mindenki meghalt volna, 

akinek én a halálát kívántam, már nem lenne hely a 

temetőkben. Persze csak túloztam, de gondoltam, nem árt, 

ha tudja, másokkal is előfordul, hogy valakinek a halálát 

kívánják. 

– Említette az anyját később is? 

– Nem, csak akkor egyszer. 

– Nohát. Egy kapcsolatra mégiscsak sikerült 

visszaemlékeznünk. Talán sikerül visszaemlékezni többre 

is. 

De nem sikerült. Wolfe még több olyan kérdést kitalált, 

amely nem a rendőrség kérdéseinek papagáj módra való 

utánzása volt, de csak semmitmondó válaszokat kapott, és 

végül is föladta. 

Tekintete most mindnyájukra irányult. – Talán 

pontosabban is meg kellene magyaráznom, miért is 

akartam beszélni önökkel – mondta. – Először is, mivel 

közeli kapcsolatban álltak Miss Usherral, kíváncsi voltam 

rá, hogy vélekednek arról, hogy Mr. Goodwin szerint nem 

lett öngyilkos. Egészében véve önök is alátámasztották ezt 

a véleményt. Miss Varr alapos okokkal támasztotta alá, 

Miss Yarmis ambivalens érvek alapján vonta kétségbe, 

Miss Rose Tuttle pedig nem tudja biztosan. 



 

 

Ez a megállapítás ravasz volt, azonkívül nem is fair. 

Wolfe nagyon jól tudta, hogy Helen Yarmis nem ismeri az 

„ambivalens” szó jelentését, és éppen ezért használta. 

Wolfe folytatta. – Másodszor, mivel föltételezem, hogy 

Mr. Goodwinnak igaza van, és nem Miss Usher tett mérget 

a pezsgőjébe, vagyis valaki más, látni és hallani akartam 

önöket, önök a közé a tizenegy ember közé tartoznak, akik 

ott voltak és gyanúsak; Mr. Goodwint ugyanis kizárom, 

önök közül is kihasználhatta valaki az alkalmat, hogy 

beletegye Miss Usher poharába a mérget, amelyről 

mindhárman tudtak... 

– De hát mi nem tehettük! – tört ki Rose Tuttle. – Ethel 

Archie Goodwinnal volt. Helen azzal a kiadótulajdonossal, 

hogy is hívják, azzal a Laidlaw-val, én meg azzal a 

nagyfülűvel, Kenttel. Tehát mi nem tehettük! 

Wolfe bólintott. – Tudom, Miss Tuttle. Ha bizonyítékok 

szempontjából nézzük a dolgot, senki se tehette, tehát más 

irányból kell megközelítenem a problémát, és így mind a 

tizenegyen gyanúsak. Hölgyeim, nem áll szándékomban 

addig zaklatni önöket, amíg el nem árulnak valami féltve 

őrzött titkot a Miss Usherral való viszonyukról; ez 

végeláthatatlan és fáradságos eljárás lenne, egész este itt 

ülhetnénk, és még mindig csak az elején tartanánk; és 

különben is hiábavaló lenne. Ha őriz is ilyen titkot 

valamelyikük, más eszközökkel kell fényt derítenem rá. 

Mindenesetre látni és hallani akartam önöket. 

– Én nem sokat beszéltem – mondta Ethel Varr. 

– Nem – ismerte el Wolfe viszont megerősítette Mr. 

Goodwin véleményét, és ez már magában is sokat jelent. 

Harmadszor pedig – és ez a lényeg – a segítségüket 

szeretném kérni. Föltételezem, hogy amennyiben Miss 

Ushert meggyilkolták, önök is szeretnék, hogy a bűnös 



 

 

lelepleződjék. Azt is föltételezem, hogy egyiküknek sem 

olyan fontos a másik nyolc személy akármelyike, hogy a 

bűnössége esetén takargatni akarnák. 

– Nekem semmi esetre sem – jelentette ki Ethel Varr. – 

Mint már mondtam, biztos vagyok benne, hogy Faith nem 

tett semmit a pezsgőjébe, de ha ő nem, akkor kicsoda? 

Azóta is ezen töröm a fejem. Azt tudom, hogy én nem 

tettem, nem tette Mr. Goodvin sem, és abban is biztos 

vagyok, hogy Helen és Rose sem. Hányan maradnak? 

– Nyolcan. A három férfivendég: Laidlaw, Schuster és 

Kent. A Komornyik. Mr. Grantham és Miss Grantham. Mr. 

és Mrs. Robilotti. 

– Hát az biztos, hogy közülük én egyiküket sem akarom 

takargatni. 

– Én sem – jelentette ki Rose Tuttle ha köztük van a 

tettes. 

– Nem is kellene takargatnotok – mondta nekik Helen 

Yarmis –, ha nem ők tették. Nem volna miért 

takargatnotok őket. 

– Nem érted a dolgot, Helen – mondta neki Rose. – Mr. 

Wolfe szeretné megtalálni a tettest. Nomármost, mi volna, 

ha például Cecil Grantham lenne a tettes, és te láttad 

volna, hogy kiveszi Faith táskájából az üvegcsét, aztán 

visszateszi, vagy valami hasonló? Nem akarnád-e 

takargatni? Ezt szeretné tudni Mr. Wolfe. 

– De hiszen épp ez az – vetette ellen Helen. – Ha 

egyszer Faith maga tette a poharába a mérget, miért 

akarnám én Mr. Granthamet takargatni? 

– De nem Faith tette bele. Ethel is meg Mr. Goodwin is 

figyelte. 



 

 

– Akkor miért vitte magával az üvegcsét az estélyre – 

makacskodott Helen –, mikor megmondtam neki, hogy ne 

vigye? 

Rose megrázta a fejét, a lófarok ide-oda lengett. – Ezt 

talán magyarázza meg maga – mondta Wolfe-nak. 

– Attól tartok, meghaladja a képességeimet – felelte 

Wolfe. – De talán kicsit világosabb lesz a dolog, ha azt 

mondom, hogy nem olyasmire gondoltam, mint egy gyanús 

szó vagy cselekedet az estélyen, mondjuk az, hogy Mr. 

Grantham kiveszi az üvegcsét a táskából. Inkább azt 

akartam kérdezni, hogy nem tudnak-e a nyolc személy 

valamelyikéről valamit, ami a legcsekélyebb mértékben is 

megmagyarázná, miért akarhatott Miss Usher életére 

törni. Tudnak-e bármiféle kapcsolatról a nyolc személy 

valamelyike és Miss Usher vagy valaki hozzá közelálló 

személy közt? 

– Én nem tudok – mondta Rose határozottan. 

– Én sem – jelentette ki Ethel. 

– Túl sokan vannak – panaszolta Helen. – Sorolja csak 

föl őket még egyszer. 

Wolfe feszülten, de türelmesen elsorolta a nyolc nevet. 

Helen megint összeráncolta a homlokát. – Az egyetlen 

kapcsolat, amelyről tudok, Mrs. Robilotti – mondta. – 

Faithnek nagyon nem tetszett, amikor meglátogatott 

bennünket a Grantham Házban. 

Rose fölfortyant. – Kinek tetszett? 

– Tud valami konkrétumot, Miss Yarmis? – kérdezte 

Wolfe. – Történt valami Miss Usher és Mrs. Robilotti közt? 

– Azt hiszem, nem – ismerte be Helen. – Azt hiszem, 

Faith esetében éppúgy nem, mint a mi esetünkben. 

– Nincs esetleg valami gyanús, ami Miss Usher és Mrs. 

Robilotti közt elhangzott? 



 

 

– Ó, nincs. Nem hallottam, hogy Faith egyáltalán szólt 

volna hozzá. Mint ahogy én sem szóltam. Mrs. Robilotti 

szajháknak tartott bennünket. 

– Ezt a szót használta? Szajhának nevezte önöket? 

– Dehogy. Megpróbált kedves lenni, de nem tudta, 

hogyan kell. Az egyik lány mesélte, hogy egyszer, egy 

régebbi látogatásakor, mondta Mrs. Robilotti, hogy azt 

hitte, szajhák vagyunk. 

– Nos. – Wolfe levegőt vett, félig lenyelte, aztán 

kiengedte. – Hölgyeim, ismételten köszönöm, hogy 

idefáradtak. – Hátralökte a székét, és fölállt. – Úgy tetszik, 

nem sokat haladtunk, de legalább megismerkedtem és 

elbeszélgettem önökkel, és tudom, hogy szükség esetén hol 

érhetem el önöket. 

– Egyvalamit nem értek – szólalt meg Rose Tuttle, 

mikor fölállt a székéből. – Mr. Goodwin azt mondta, nem 

nyomozóként van ott, de hát mégiscsak nyomozó, és én 

figyelmeztettem, hogy Faith-nél ott a méreg, tehát 

szerintem neki pontosan tudnia kéne, mi történt. Nem 

hittem volna, hogy bárki gyilkosságot követhet el egy 

detektív jelenlétében. 

Micsoda felületes és együgyű módja a dolgok 

szemléletének, gondoltam, mikor fölálltam, hogy 

kikísérjem a hölgyeket. 



 

 

9. 

Pénteken délelőtt negyed tizenkettőkor ott ült a piros bőr 

karosszékben Paul Schuster, a keskeny orrú, sötét, eleven 

szemű, szépreményű ifjú vállalati ügyvéd, és szemeit 

Wolfe-ra szegezte. – Nem állítjuk, hogy bizonyítékokkal 

rendelkezünk arra nézvést, hogy ön bármi szabályellenes 

dolgot követett volna el. Világosan meg kell értenie, nem 

azért vagyunk itt, hogy fenyegetőzzünk. Ugyanakkor tény, 

hogy sérelem ért bennünket, és ha a sérelemért ön felelős, 

könnyen jogi következményei lehetnek a dolognak. 

Wolfe úgy fordította a fejét, hogy a többieket is lássa: 

Cecil Grantham, Beverly Kent és Edwin Laidlaw ültek 

sorban a sárga székeken. – Nem tudok róla – mondta 

szárazon hogy bárkinek is sérelmet okoztam volna. 

Ez persze nem volt igaz. Tulajdonképpen csak azt 

akarta mondani, hogy nem sikerült sérelmet okoznia, 

noha megpróbált okozni. Negyvennyolc órája állította ki és 

tette le Wolfe íróasztalára Laidlaw a 20 000 dolláros 

csekket, de még egy centet sem érdemeltünk ki belőle, és a 

kilátás sem volt biztatóbb, hogy valaha is kiérdemlünk. 

Dinky Byne leple, ha ugyan volt lepleznivalója, érintetlen 

maradt. A három lányanya beszámolója sem szolgált olyan 

réssel, ahova éket lehetett volna beütni. Miután Orrie 

Cather az irodába szállította őket a tanácskozásra, újabb 

megbízást kapott, és csütörtök este vacsora után jött meg 

Saul Panzerrel és Fred Durkinnal együtt, jelentést tenni, 

de a jelentés semmi érdemlegeset nem tartalmazott. Ha 

volt is valakinek valamiféle kapcsolata Faith Usherral, jó 



 

 

mélyre volt temetve, így hát a trió utasítást kapott, hogy 

ásson még mélyebbre. 

Amikor pénteken délelőtt valamivel tíz után Paul 

Schuster telefonált, hogy ő, Grantham, Laidlaw és Kent 

minél hamarább találkozni óhajtanak Wolfe-fal, két 

megváltoztathatatlan szabályt is megszegtem. Az egyik az 

volt, hogy Wolfe megkérdezése nélkül nem csinálok 

programot, a másik pedig az, hogy a télikertben csak 

végszükség esetén zavarom. Azt mondtam Schusternak, 

hogy jöjjenek tizenegyre, aztán felszóltam a házitelefonon a 

télikertbe, és közöltem Wolfe-fal, hogy látogatói jönnek. 

Amikor morogni kezdett, azt mondtam, hogy megnéztem a 

„végszükség” szót a szótárban, és a körülmények olyan 

előre nem látott alakulását jelenti, amely azonnali 

cselekvést kíván, és amennyiben vitatkozni óhajt akár 

velem, akár a szótárral, hajlandó vagyok fölmenni és 

megmagyarázni. Wolfe lecsapta a kagylót. 

És most azt mondta Schusternak, hogy legjobb 

tudomása szerint senkinek semmiféle sérelmet nem 

okozott. 

– Ó, az isten szerelmére! – mondta Cecil Grantham. 

– Ami tény, az tény! – dünnyögte Beverly Kent. 

Kétségkívül igen diplomatikus fogalmazás volt, illett egy 

diplomatához. Ha kicsit följebb kapaszkodik a 

szamárlétrán, tovább finomíthatja majd imigyen: „Tény, 

hogy ami tény, az tény.” 

– Talán tagadja – makacskodott Schuster –, hogy 

Goodwin miatt vagyunk kitéve egy gyilkossági ügyben való 

nyomozás során mindenféle kellemetlenségnek és 

zaklatásnak? Márpedig Goodwin az ön ügynöke, az ön 

alkalmazásában áll. Minden bizonnyal ismeri a jogi 



 

 

alaptételt: respondeat superior. A fölöttes a felelős. Talán 

ez nem sérelem? 

– És nemcsak erről van szó – vádolt Cecil –, hanem 

arról is, hogy Goodwin még a Grantham Házba is elmegy, 

és beleüti az orrát az ügybe. És tegnap egy pasas 

megpróbált mindenfélét kiszedni az anyám inasából, pedig 

nem volt semmiféle fölhatalmazása, és szeretném tudni, ki 

küldte. Egy másik pasas meg, akinek szintén nem volt 

felhatalmazása, felőlem kérdezősködött a barátaimnál, és 

azt is szeretném tudni, hogy őt ki küldte. 

– Számomra a legsúlyosabb sérelem a rendőrségi 

nyomozás mértéke – szögezte le Beverly Kent. – Az ENSZ-

missziónál dolgozom, méghozzá kényes területen, 

rendkívül kényesen, és máris a leghatározottabban 

sérelem ért. Csak jelen lenni is egy szenzációszámba menő 

eseménynél, annak a fiatal nőnek a halálánál, tiszta 

szerencsétlenség. De kiterjedt rendőrségi nyomozásba, 

méghozzá gyilkossági ügyben való nyomozásba keveredni 

kész katasztrófa lehet számomra. És ha ráadásul még 

magánnyomozókat is küld a barátaim és munkatársaim 

nyakára, hogy felőlem érdeklődjenek, az már sérelem a 

köbön. Igaz, ilyesmi eddig még nem jutott a tudomásomra. 

De neked már igen, igaz, Cece? 

Cecil bólintott. – Hát persze. 

– Nekem is – mondta Schuster. 

– És neked, Ed? 

Laidlaw megköszörülte a torkát. – Nincs még közvetlen 

értesülésem róla. Nyíltan nem történt semmi. De okom 

van gyanakodni. 

Ügyesen csinálja, gondoltam. Természetesen velük 

kellett tartania, hiszen ha nem lett volna hajlandó részt 

venni az együttes támadásban, a többiek kíváncsiak lettek 



 

 

volna, hogy miért nem, ugyanakkor azt is az értésére 

akarta adni Wolfe-nak, hogy még mindig az ügyfelének 

tekinti magát. 

– Nem válaszolt a kérdésemre – mondta Schuster 

Wolfe-nak. – Tagadja, hogy a zaklatást Mr. Goodwinnak 

köszönhetjük, következésképpen tehát önnek, mivel 

Goodwin az ön ügynöke? 

– Nem tagadom – válaszolta Wolfe. – De nekem, még 

Mr. Goodwinon keresztül is, csak másodsorban 

köszönhetik. Elsősorban annak a férfinak vagy nőnek 

köszönhetik, aki meggyilkolta Faith Ushert. Vagyis 

lehetséges, hogy valamelyikük éppen önmagának 

köszönheti. 

– Tudtam – jelentette ki Cecil. – Nem megmondtam, 

Paul? 

Schuster nem vett róla tudomást. – Mint már 

említettem – mondta Wolfe-nak –, a dolognak jogi 

következményei lehetnek. 

– Remélem is, hogy lesznek, Mr. Schuster. Egy 

gyilkossági ügy tárgyalását általában jogi ügynek szokás 

tekinteni. 

– Wolfe előrehajolt, tenyerét az íróasztalra fektette, a 

hangját fölemelte. – Uraim. Térjünk a lényegre, ha ugyan 

van. Minek jöttek ide? Föltételezem, nemcsak azért, hogy 

veszekedjenek velem. Meg akarnak vásárolni? Meg 

akarnak félemlíteni? Vitatkozni akarnak az 

álláspontommal? Mit akarnak? 

–  Az istenit neki – fakadt ki Cecil –, maga mit akar? Ez 

a lényeg! Mire megy ki a játék? Miért küldött a... 

– Fogd be a szád, Cece – utasította rendre Beverly 

Kent, egyáltalán nem diplomatikusan. – Hadd beszéljen 

Paul. 



 

 

Az ügyvéd beszélt is. – Teljesen alaptalanul gyanúsít, 

hogy összeesküdtünk, és meg akarjuk vásárolni magát. 

Vagy hogy meg akarjuk félemlíteni. Azért jöttünk, mert 

úgy érezzük, és joggal, hogy a személyes jogainkat 

kéretlenül és illetéktelenül megsértették, és hogy ezért ön 

a felelős. Nem hisszük, hogy ezt a felelősséget bármivel is 

igazolni tudná, de úgy gondoltuk, lehetőséget kell adnunk 

rá önnek, mielőtt fontolóra vesszük, milyen jogi lépéseket 

tegyünk az ügyben. 

– Pfuj – mondta Wolfe. 

– Megvetésének kinyilvánítása aligha megfelelő 

igazolás, Mr. Wolfe. 

– Nem is annak szántam, uram. – Wolfe hátradőlt a 

székén, és összekulcsolta a kezét a pocakján. – Ez az 

egész, uraim, az önök számara is, számomra is hiábavaló 

időpazarlás. Egyikünket sem lehet kielégíteni, önök meg 

akarják akadályozni, hogy belekeveredjenek egy 

gyilkossági ügyben való nyomozásba, az én érdekem pedig 

az, hogy a lehető legalaposabban belekeverjem önöket, az 

ártatlanokat éppúgy, mint a… 

– De miért? – kérdezte Schuster. – Miért érdeke? 

– Mert Mr. Goodwin szakmai jó híre és kompetenciája 

forog kockán, következésképpen az enyém is. ön a 

respondeal superior elvére hivatkozott, és én nemcsak a 

felelősséget vállalom, hanem cselekedni is fogok. Hogy a 

bűnössel együtt az ártatlanoknak is bele kell keveredniük, 

sajnálatos, de elkerülhetetlen. Tehát nem kaphatják meg, 

amit akarnak, mint ahogy én sem. Én egy tényhez vezető 

ösvényt keresek. Tudni akarom, nem takargat-e 

valamelyikük a múltjában valamilyen tényt, amely 

érthetővé teszi, miért folyamodott gyilkossághoz, hogy 

megszabaduljon Faith Ushertól, és ha takargat, melyikük 



 

 

az. Nyilván nem hajlandók alávetni magukat egy általam 

vezetett egész napos kihallgatásnak, de még ha hajlandók 

lennének is, csekély a valószínűsége, hogy valamelyikük 

elárulná egy ilyen tény létezését. Tehát, amint mondtam, 

ez a beszélgetés az önök számára is, meg számomra is 

hiábavaló időpazarlás. Pusztán csak formalitásból kívánok 

önöknek jó napot. 

De nem intéződött el ilyen egyszerűen a dolog. Az urak 

leszámolni jöttek, és nem hagyták magukat egy puszta 

formalitásból kívánt jó napottal kitessékelni, legalábbis 

hárman közülük nem. Igencsak belelovalták magukat, 

mielőtt végre eltávoztak. Schuster teljesen elfelejtette, hogy 

az elején azt mondta, nem fenyegetőzni jöttek. Kent 

messze túllépte azt a határt, amelyet én diplomatikusnak 

neveznék. Cecil Grantham valósággal tombolt, egy ponton 

még ököllel is verte Wolfe íróasztalát. Fölálltam, hogy 

közbeléphessek, ha valamelyikük annyira elveszítené az 

önuralmát, hogy felkapna egy széket, hogy hozzánk vágja, 

figyelmem azonban elsősorban ügyfelünkre irányult. 

Sehogy se ment neki a dolog. A látszat kedvéért 

megpróbált ugyan velük tartani, de nem tudott beleadni 

apait-anyait, mindössze egy-egy mordulás sikerült neki 

néha. Nem állt föl, amíg Cecil, a nyomában Kenttel, az ajtó 

felé nem indult, de akkor aztán- – mivel nem akart 

utolsónak távozni – ő is fölugrott és indult. Kimentem 

utánuk a hallba, hogy ellenőrizzem, izgatottságában nem 

viszi-e el valamelyikük az új kalapomat, s amikor már az 

ajtón kívül voltak, bekattintottam utánuk a zárat, és 

visszatértem az irodába. 

Arra számítottam, hogy Wolfe-ot behunyt szemmel, 

hátradőlve találom, de nem. Egyenesen ült, és a semmibe 

bámult. Majd rám irányította a tekintetét. 



 

 

– Mulatságos – mordult föl. 

– Bizony az – értettem egyet készséggel. – Négy 

gyanúsított hívatlanul beállít, mind a hárman el vannak 

készülve egy jó hosszú, őszinte beszélgetésre, és mit 

kapnak? Kirúgást. Csak az a baj, hogy egyikük az 

ügyfelünk is, és még képes azt hinni, hogy semmit se 

csinálnak a pénzéért. 

– Ugyan! Ha Panzerék telefonálnak, mondja meg nekik, 

jöjjenek ide háromra. Nem. Fél háromra. Nem. Kettőre. Ma 

korán ebédelünk. Szólok is Fritznek. – Fölállt és kivonult. 

Föl voltam dobva. Ígéretesnek tűnt, hogy új utasítások 

kiadása végett elhívja Panzerékat. Hogy az időpontot 

háromról – amikorra az ebédje be szokott fejeződni – 

áttette fél háromra – amikor még alig indul meg az 

emésztése: lenyűgözött. Hogy aztán még előbbre hozta 

kettőre, azzal, hogy korábban ebédelünk: fellelkesített. És 

hogy ráadásul személyesen ment szólni Fritznek, és nem 

telefonált – az már különleges világnapot jelentett. 



 

 

10. 

– Hányszor hallották már a saját számból, hogy tökfilkó 

vagyok? – kérdezte Wolfe. 

Fred Durkin elvigyorodott. A tréfa az tréfa. Orrie 

Cather mosolygott. A mosolygástól még jóképűbb volt, de 

nem szükségszerűen bátrabb is. Saul Panzer meg azt 

mondta: – Háromszor, amikor komolyan is gondolta, és 

kétszer, amikor nem. 

– Magában sohase csalódom, Saul. – Wolfe minden tőle 

telhetőt megtett, hogy nyájas legyen. Csak az imént jött át 

az ebédlőből. Fred és Orrie esetében nem erőltette volna 

meg magát, Sault azonban nagyra becsülte. – Ezzel tehát 

négyre emelkedik azon esetek száma – mondta –, amikor 

komolyan is gondolom, és ez alkalommal olyan égbekiáltó 

baklövést követtem el, hogy megbüntetem magam. Az ebéd 

utáni egy órát civilizált módon csakis egy könyv 

társaságában lehet eltölteni, én viszont épp most nyeltem 

le az utolsó falat túrótortát, és máris itt vagyok, munkára 

készen. Legyenek elnézők. Megérdemelt büntetésemet 

tudom le. 

– Talán a mi hibánk is – vetette föl Saul. – Parancsot 

kaptunk, és nem teljesítettük. 

– Nem – mondta nyomatékosan Wolfe. – Nem 

kapaszkodhatom a maga nagylelkűségének a 

szalmaszálába. Én vagyok szamár. Ha van egyáltalán 

részük a baklövésben, az egyedül csak az, hogy amikor 

szerdán este ismertettem a helyzetet és kiadtam az 

utasításokat, egyikük sem emlékeztetett a vezérigémre, 



 

 

miszerint semmire sem számíthatunk, ha a rendőrség 

nyomdokaiba lépünk. Márpedig maguk, az én 

utasításomra, pontosan ezt tették, és ez ostobaság volt. 

Rendőrökből rengeteg van, magukból csak három. És csak 

olyan kövek alá kukucskáltak, amelyeknek a rendőrség 

már alánézett. Szamár vagyok. 

– Talán nincs is más kő – jegyezte meg Orrie. 

– Dehogy nincs. Mindig van. – Wolfe mély lélegzetet 

vett. Étkezés után mindig több oxigénre van szüksége az 

embernek, hacsak nem lazít egy könyv társaságában. – 

Természetesen van mentségem, mivel zsenialitásom előtt 

zárva volt az egyik megközelítési mód. Mr. Cramer 

elbeszélése szerint, és ezt Archie sem vonta kétségbe, 

senki se mérgezhette meg azt a pohár pezsgőt úgy, hogy 

biztosra vehesse, miszerint Miss Usherhoz kerül. Ezzel a 

problémával csak akkor birkózhattam volna meg, ha 

aprólékosan kikérdezek mindenkit, aki jelen volt az 

estélyen, a legtöbbjük azonban elérhetetlen számomra. 

Előbb vagy utóbb meg kell ezt is oldanunk, de majd csak 

az indíték föltárása után. Számomra ez látszott az egyedül 

lehetséges megközelítésnek, mármint az, hogy indítékot 

keresek, és tudják, mit tettem. Elküldtem magukat, hogy 

olyan terepen keresgéljenek, amelyet a rendőrség már 

átkutatott, vagy éppen most kutat át. Pfuj. 

– Négy olyan személlyel beszéltem, akinél nem járt a 

rendőrség – vetette ellen Fred. 

– És mit tudott meg? 

– Hát... semmit. 

Wolfe bólintott. – Ez az. Miként azt szerda este 

mondtam, a megszerzett zsákmány annak a bizonyítéka 

lenne, hogy ezek közül az emberek közül az egyiknek 

fontos kapcsolata volt Miss Usherral. Ez indokolt kutatási 



 

 

irány volt, csakhogy pontosan ebben az irányban indult el 

a rendőrség is, és ezért szíves elnézésüket kérem. Most új 

irányban fogunk próbálkozni, ahol legalábbis friss terepen 

fognak mozogni. Faith Usher anyjával akarok beszélni. 

Keressék meg, és hozzák ide. 

Fred és Orrie elővette a noteszét. Saulnak is volt, de 

ritkán használta. Neki rendszerint csak a fejében levőre 

volt szüksége. 

– Nem szükséges jegyzetelniük – mondta Wolfe. – Nincs 

semmi megjegyeznivaló, kivéve a puszta tényt, hogy Miss 

Usher anyja él, és nyilván lakik valahol. Lehet, hogy ez se 

vezet sehova, de azért nem esünk kétségbe. Akármi volt is 

Miss Usher életében az esemény, amely a halálához 

vezetett, minden bizonnyal érzelmileg érdekelve volt 

benne, és nekem eddig mindössze két olyan körülményről 

van tudomásom, mely jelentős mértékben foglalkoztatta az 

érzelmeit. Az egyik a gyermekét nemző férfival kapcsolatos 

élmény. Az e férfival folytatott beszélgetés bizonyára 

gyümölcsöző lenne, de ha meg lehet őt találni, a rendőrség 

úgyis megtalálja; természetesen már próbálkoznak is vele. 

A másik az anyjához való viszonya. Mrs. Irwin, a 

Grantham Ház igazgatónője elmondta Archie-nak, hogy az 

a benyomása alakult ki a Miss Usherral folytatott 

beszélgetések során, hogy az anyja él, és hogy Miss Usher 

gyűlöli. Tegnap pedig Miss Helen Yarmis, akivel Miss 

Usher élete utolsó hét hónapjában együtt lakott, azt 

mesélte, hogy egyik nap Miss Ushernak fájt a feje, mikor 

hazajött a munkából, és azt mondta, találkozott az 

anyjával az utcán, nagy jelenet volt köztük, és futva kellett 

elmenekülnie előle, és hogy azt kívánja, bárcsak meghalt 

volna az anyja. Miss Yarmis szavait idézem. 

Fred fölnézett a noteszából. – Az Irwin I-vel vagy E-vel? 



 

 

Wolfe mindig igyekezett udvariasan bánni Freddel, de 

mindennek van határa. – Ahogy tetszik – mondta. – 

Egyáltalán minek leírni? Elmondtam a beszámolójából 

mindent, ami lényeges, ennél többet nem tudok. 

Hozzáteszem, kétlem, hogy akár Mrs. Irwin, akár Miss 

Yarmis említést tett volna Miss Usher anyjáról a 

rendőrségnek, úgyhogy az ő keresése közben nem fognak a 

rendőrségbe botlani. 

– Az ő neve is Usher? – kérdezte Orrie. Saul persze nem 

kérdezett volna ilyet, és Fred sem. 

– Tanuljon meg figyelni, Orrie – mondta neki Wolfe. – 

Mondtam már, hogy ez minden, amit tudok. És sem Mrs. 

Irwintől, sem Miss Yarmistól nem számíthatunk többre, ök 

sem tudnak többet. – Saulra nézett. – A kutatást maga 

irányítja, és szükség szerint rendelkezik Freddel és Orrie-

val. 

– Titokban dolgozunk? – kérdezte Saul. 

– Lehetőleg. De ne ragaszkodjanak a titkolózáshoz, ha 

az az ára, hogy esetleg nem találnak célba. 

– Amikor tegnap visszajöttem a Grantham Házból – 

mondtam megnéztem a manhattani telefonkönyvet. Egy 

tucat Usher van benne. Persze nem biztos, hogy az 

asszonyt is Ushernak hívják, nem biztos, hogy 

Manhattanben lakik, és nem biztos, hogy telefonja van. De 

nem tartana sokáig, ha Fred és Orrie utánanézne annak a 

tucatnak. Én meg fölhívhatom Lon Cohent a Gazette-nél. 

Lehet, hogy ő már keresi az anyát, hogy ő lehessen az 

egyetlen, aki interjút készít vele és fényképet közöl róla. 

– Persze – hagyta rám Saul. – Ha nem titokban 

dolgoznánk, első utam a hullaházba vezetne. Elképzelhető, 

hogy az anya kikérte a holttestet, még ha a lánya gyűlölte 



 

 

is. Csakhogy engem ismernek ott, ismerik Fredet meg 

Orrie-t, és persze Archie-t is. 

Az a döntés született, természetesen Wolfe részéről, 

hogy ezt a kockázatot csak akkor vállaljuk, ha minden 

egyéb próbálkozásunk kudarcot vallana, és hogy először 

természetesen Lon Cohent kell felhívnom. Fel is hívtam, 

meg is találtam. A dolog kicsit bonyolult volt. Ő kétszer 

felhívott már, hogy megdolgozzon a cikk ügyében, s az a 

körülmény, hogy most én hívtam fel őt, hogy megtudjam, 

mit ásott elő Faith Usher anyjáról, minden újságírói 

ösztönét fölébresztette. Csak nem Wolfe dolgozik az ügyön, 

és ha igen, kinek a megbízásából? Nem azért van-e 

szükségem az anyára, mert jobb ajánlatot kaptam 

valakitől a sztoriért, és ha igen, ki és mennyit ajánlott föl? 

Vastagon kellett kennem a gyógyírt, hogy megnyugtassam, 

álmomban se jutna eszembe, hogy ne a Gazette-ben 

jelenjék meg az aláírásom, és mielőtt egyszerű kérdésemre 

választ kaptam volna, meg kellett ígérnem, hogy ha lesz 

közlésre alkalmas anyagunk, ő kapja meg. 

Letettem a kagylót, és megfordultam a forgószékkel, 

hogy beszámoljak. – Törölhetjük a hullaházat. Szerda 

délután megjelent ott egy nő, és kikérte a holttestet. A 

neve Marjorie Betz. B-E-T-Z. Címe: Manhattan, Nyugati 

87. utca 812. Volt nála egy levél Elaine Ushertól, Faith 

Usher anyjától, a cím ugyanaz. A nő utasítására a 

holttestet ma reggel a 39. utcában levő krematóriumba 

szállították. A Gazette-tői valaki már föl is kereste Marjorie 

Betzet, de a nő hallgat, mint a sír. Azt mondja, hogy Elaine 

Usher szerda este elutazott, nem tudja, hogy hova. A 

Gazette képtelen volt kideríteni, hol van, és Lon szerint 

másnak sem fog sikerülni. A fejezetnek vége. 

– Szép – mondta Saul. – Ok nélkül senki se lép le. 



 

 

– Keressék meg – adta ki az utasítást Wolfe. – Hozzák 

ide, alkalmazzanak kényszert, ha úgy találják, hogy… 

Megszólalt a telefon, visszafordultam a székkel, és 

fölvettem a kagylót. 

– Nero Wolfe irodája, Arch… 

– Goodwin? 

– Igen. 

– Itt Laidlaw. Beszélnem kell Wolfe-fal. De sürgősen. 

– Itthon van. Jöjjön csak. 

– Nem merek. Most jövök az ügyészségről, taxiba 

ültem, de követnek. Éppen Wolfe-hoz készültem, hogy 

elmeséljem, mi történt az ügyészségen, de most nem 

mehetek, mert nem szabad megtudniuk, hogy Wolfe-hoz 

rohanok. Mit csináljak? 

– Bármit egy tucatnyi lehetőség közül. „Árnyékot” 

lerázni gyerekjáték, de persze magának nincs benne 

gyakorlata. Most hol van? 

– Egy drugstore telefonfülkéjében a Hetedik Avenue-n, 

a 16. utca közelében. 

– Elküldte a taxit? 

– El. Gondoltam, okosabb, ha elküldöm. 

– Okosabb is volt. Hányan ülnek a taxiban, amely 

követi? 

– Ketten. 

– Akkor komolyan veszik a dolgot. Oké, mi is. Először 

is igyon egy kólát vagy valamit, hogy legyen időm kocsit 

keríteni, mondjuk hat-hét perc. Aztán üljön taxiba, és 

menjen a Keleti 28. utca 214-be. Ott van a Perlman 

Papíripari Részvénytársaság a földszinten. – Betűztem a 

Perlmant. – Felírta? 

– Fel. 



 

 

– Menjen be, keresse meg Abe-et, és mondja neki azt, 

hogy „Archie még kér egy kis cukorkát”. Mit fog neki 

mondani? 

– Hogy „Archie még kér egy kis cukorkát”. 

– Helyes, ő majd átviszi magát az épületen a 27. 

utcába, és amikor kijön a kapun, én ott leszek a ház előtt 

egy szürke Heron kupéban; ha nem tudnék a járda mellett 

parkolni, leállok az autók mellett. Ne adjon Abe-nek 

semmit, mert megsértődik. Ez a mi speciális 

szolgáltatásainkhoz tartozik. 

– És ha nincs ott Abe? 

– Ott lesz, de ha nincs ott, másnak ne beszéljen 

cukorkáról. Keressen egy telefonfülkét, és hívja föl Wolfe-

ot. 

Letettem a kagylót, felfirkantottam Laidlaw nevét a 

jegyzettömbre, letéptem a lapot, fölálltam, és átadtam a 

papírt Wolfe-nak. – Sürgősen beszélni szeretne magával – 

mondtam –, és ide kell szállítanom őt. Legkésőbb félóra 

múlva itt leszek vele. 

Wolfe bólintott, összegyűrte a papírt, és bedobta a 

papírkosárba, én meg szerencsét kívántam a triónak az 

anyavadászathoz, és indultam is. 

A Tizedik Avenue sarkán, a garázsban arra használtam 

fel a három percet, amíg Hank lehozta a kocsit, hogy a 

garázsirodában levő telefonon fölhívtam a Perlman 

Papíripari Részvénytársaságot, és Abe-et kértem a 

telefonhoz. Azt mondta, már csodálkozott, miért nincs 

szükségem még egy kis cukorkára, és hogy örömmel tesz 

eleget a rendelésnek. 

A nyomvesztő művelet simán, zökkenőmentesen zajlott 

le. A 34. utcán keresztülhaladva a városon erős kísértést 

éreztem, hogy beforduljak a Park vagy a Lexington 



 

 

Avenue-ra a 28. utcáig, elhaladjak a 214. számú ház előtt, 

és megnézzem, fölismerem-e a taxiban ülő két személyt, de 

mivel ők is fölismerhettek volna engem, elvetettem a 

tervet, és a Második Avenue-n haladva tovább nagy ívben 

elkerültem őket, mielőtt délnek, majd nyugatnak 

fordultam a 27. utcába. Ebben az utcában, a hátsó 

bejáratnál végzik a Perlman Részvénytársaság áruinak ki- 

és berakodását, de mikor odaérkeztem, éppen nem állt ott 

egyetlen teherautó sem, így 2 óra 49 perckor, pontosan 

tizenkilenc perccel Laidlaw telefonja után a járda mellé 

gördültem. 2 óra 52 perckor megjelent Laidlaw is, és 

átügetett a járdán. Kinyitottam a kocsi ajtaját, ő meg 

begyömöszölte magát. 

Látszott, hogy ki van borulva. – Nyugi – mondtam neki, 

és gázt adtam. – Egy „árnyék” semmiség. Legalább félóráig 

nem mennek be kérdezősködni maga után, és ha 

egyáltalán bemennek, Abe azt fogja mondani nekik, hogy 

hátravitte magát, hogy megmutasson valami árut, és a 

hátsó ajtón távozott. 

– Nem az árnyékról van szó. Wolfe-fal akarok beszélni. 

– Hangneme arról árulkodott, hogy azt tervezi, földre teperi 

Wolfe-ot, és megtapossa, így aztán meghagytam őt ebben a 

hangulatában. A városon keresztülhaladva azon 

gondolkoztam, mekkora az esélye annak, hogy a házunkat 

megfigyelés alatt tartják, és ne vigyem-e be Laidlaw-t 

hátulról, a 34. utca két épülete közti átjárón, de úgy 

döntöttem, hogy nem, és végighajtottam a Nyolcadik 

Avenue-n a 35. utcáig. Szokás szerint most sem volt 

parkolóhely a házunk előtt, így aztán továbbmentem a 

garázsba, ott hagytam a kocsit, és gyalog mentem vissza 

Laidlaw-val. Amikor az irodába léptünk, szorosan a 

sarkában maradtam. Nem olyan volt a fizikuma, hogy 



 

 

Wolfe hatalmas testét segítség nélkül a földre teperje és 

megtapossa, de végül is a dolgok jelenlegi állása szerint az 

egész kompániából ő volt az egyetlen, aki olyan 

kapcsolatban állt Faith Usherrel, amely indítékul 

szolgálhatott a gyilkosságra, és ha valaki egyszer már 

gyilkolt, sose lehet tudni, mit művel legközelebb. 

Laidlaw a kisujját sem mozdította. Ami azt illeti, még a 

nyelvét sem. Megállt Wolfe íróasztalánál, és csak nézett rá, 

s öt másodperc múlva rájöttem, hogy vagy túlságosan 

dühös, vagy túlságosan be van gyulladva, vagy mind a 

kettő, és ezért nem tud megszólalni, így hát megfogtam a 

könyökét, gyöngéden odavezettem a piros bőr 

karosszékhez, és leültettem. 

– Nos, uram? kérdezte Wolfe. 

Ügyfelünk hátralökte a haját, pedig már tudnia kellett 

volna, hogy ezzel csak az energiáját pazarolja. – Lehet, 

hogy tévedek – szólalt meg rekedt hangon. – 

Becsületistenemre remélem, hogy tévedek. Maga küldött 

egy levelet az ügyésznek, amelyben az áll, hogy én vagyok 

Faith Usher gyermekének az apja? 

– Nem. – Wolfe ajka megfeszült. – Nem én. 

Laidlaw feje felém rándult. 

– Akkor maga? 

– Nem. Természetesen én sem. 

– Elmondta valamelyikük valakinek? 

– Maga nyilvánvalóan kétségbe van esve – mondta 

Wolfe –, s ezért elnézőnek kell lennünk. Semmi olyasmi 

nem történt, ami akár Mr. Goodwint, akár engem 

fölmentett volna titoktartási kötelezettségünk alól. Ha és 

amikor ilyesmi történik, maga lesz az első, akit értesítünk. 

Javaslom, vonuljon vissza a másik szobába, és nyugodjon 

meg egy kicsit. 



 

 

– Hogy a pokolba nyugodhatnék meg! – Ügyfelünk a 

szék karfáját sikálta a tenyerével, és szemmel tartotta 

Wolfe-ot. – Tehát nem maga volt az. Akkor jó. Amikor ma 

délelőtt elmentem innét, bementem az irodámba, és a 

titkárnőm közölte, hogy kerestek a kerületi ügyészségről. 

Felhívtam őket, és azt mondták, azonnal beszélni akarnak 

velem, így hát odamentem. Egyenesen Bowenhez, a 

főügyészhez vittek, aki megkérdezte, nem akarom-e 

megváltoztatni a tanúvallomásomat, miszerint kedd este 

előtt sohasem találkoztam Faith Usherral, és én azt 

mondtam, hogy nem. Erre elővett egy levelet, azt mondta, 

postán érkezett. Gépelt levél volt, aláírás nélkül. Ez állt 

benne: „Nem jöttek még rá, hogy Faith Usher gyermekének 

Edwin Laidlaw az apja? Kérdezzék csak ki 1956-os 

kanadai kirándulásáról.” Bowen nem adta kezembe a 

levelet, ki sem engedte a kezéből. Én meg csak ültem és 

bámultam. 

Wolfe horkant egyet. – Valóban bámulatra méltó levél, 

még ha hamis is! És maga összeomlott? 

– Dehogy! Istenemre, nem! Nem hiszem, hogy amíg ott 

ültem és a levelet bámultam, akkor döntöttem el, hogy mit 

tegyek, de azt hiszem, a tudatalattim már döntött. Ahogy 

ott ültem és bámultam, túlságosan meg voltam 

rökönyödve ahhoz, hogy bármit is elhatározzak, de 

valamiképpen nyilván mégis rájöttem, hogy az egyetlen, 

amit tehetek, hogy egyáltalán nem válaszolok semmilyen 

kérdésre, és így is tettem. Csak egyetlen dolgot mondtam: 

hogy akárki küldte is azt a levelet, becsületsértést követett 

el ellenem, és jogom van megtudni, ki az, ehhez pedig meg 

kell kapnom a levelet, de persze nem adták ide. Még 

másolatot sem voltak hajlandók adni róla. Két óra hosszat 

faggattak, és amikor eljöttem, követtek. 



 

 

– Nem ismert be semmit? 

– Nem. 

– Még azt sem, hogy 1956 augusztusában valóban 

kirándult Kanadába? 

– Még azt sem. Semmit nem ismertem be. Egyetlen 

kérdésükre sem válaszoltam. 

– Helyesen tette – mondta Wolfe. – Nagyon helyesen. Ez 

igazán örvendetes, Mr. Laidlaw. Nekünk… 

– Örvendetes?! – fortyant föl ügyfelünk. – Örvendetes?! 

– Természetesen. Végre cselekvésre ösztönöztünk 

valakit. Meg vagyok elégedve. Ha volt is valami csekély 

kétség afelől, hogy Miss Ushert valóban meggyilkolták, ez 

most eloszlott. Mindnyájan azt állították, hogy az estélyt 

megelőzően Miss Ushernak még a létezéséről sem tudtak, 

egyikük tehát hazudott, és kénytelen volt lépni. Igaz, hogy 

még mindig fönnáll a lehetőség, hogy ön bűnös, ezek után 

azonban rendkívül valószínűtlennek tartom. Szívesebben 

értelmezem a fejleményt úgy, hogy a gyilkos úgy érezte, 

kénytelen valamilyen irányba terelni a figyelmet, és ez 

rendkívüli megelégedéssel tölt el. Most már meg van 

pecsételve a sorsa. 

– De az ég szerelmére! Megtudták azt a dolgot – rólam! 

– Semmivel sem tudnak többet, mint előtte. Mindennap 

tucatjával kapnak névtelen vádoló leveleket, és már 

megtanulták, hogy a legtöbbjükben foglalt vád alaptalan. 

Ami azt illeti, hogy ön megtagadta a választ, a maga 

pozíciójában levő embernél számíthattak rá, hogy erre az 

álláspontra helyezkedik, amíg jogi tanácsot nem kap. 

Remek helyzet, igazán remek. Természetesen mindent 

elkövetnek, hogy bizonyítékot találjanak a levél tartalmát 

illetően, de joggal föltételezhetjük, hogy ezt csak a levél 

szerzőjétől kaphatnák meg, és amennyiben ezt meg merné 



 

 

adni, elkapjuk az illetőt. Kiugrasztjuk a bokorból, és 

elkapjuk. – A faliórára pillantott. – Mindenesetre nem 

várjuk meg ölbe tett kézzel a dolgot. Harminc percem van. 

ön szerda délelőtt azt mondta, hogy az égvilágon senkinek 

sem volt tudomása a Miss Usherral folytatott flörtjéről; 

most már tudjuk, hogy tévedett. Újra végig kell mennünk 

minden egyes pillanaton, melyet Miss Usher társaságában 

töltött, és láthatta vagy hallhatta valaki önöket. Én 

négykor távozom, utána majd Mr. Goodwin folytatja a 

dolgot. Kezdjük azzal a nappal, amikor a lány először 

keltette fel a figyelmét. Amikor kiszolgálta Cordoninál. 

Nem volt ott valaki ismerőse? 

Amikor Wolfe ilyesmire vállalkozik, mármint hogy 

rávegyen valakit, hogy egy régmúlt esemény minden egyes 

részletére próbáljon visszaemlékezni, rosszabb a 

háziasszonynál, aki porszemet keres a takarítónő után. 

Egyszer kerek nyolc óra hosszat ültem, este kilenctől 

hajnalig, miközben Wolfe végigvette egy sofőrrel egy hat 

hónappal azelőtt New Havenbe tett oda- és visszaút 

minden másodpercét. Ezúttal nem szőrözött ennyire, de 

így sem kerülte ki semmi a figyelmét. Négy óráig, amikor is 

elérkezett az ideje, hogy fölmenjen az orchideákkal 

szórakozni, már részletesen kifaggatta Laidlaw-t a 

Cordoninál lejátszódott epizódról, két vacsoráról – az egyik 

Westchester- ben, a Woodbine-féle étteremben volt, a 

másik Henkénél, Long Islanden – meg egy ebédről a Gaydo 

étteremben, a 69. utcában. 

Én több mint egy óra hosszat folytattam a faggatást, 

többé-kevésbé Wolfe modus operandi-ját követve, de 

lényegesen kisebb lelkesedéssel. Véleményem szerint el 

lehetett volna intézni a dolgot egyetlen kérdéssel is: „Látta 

vagy hallotta-e valaki ismerős bármikor és bárhol a Miss 



 

 

Usherral töltött együttléte alatt, beleértve Kanadát is?”, 

majd megbizonyosodni róla, hogy nincsenek hézagok 

Laidlaw memóriájában. Ami azt illeti, bőven volt rá esély, 

hogy tudtán kívül látták őket együtt. Az éttermektől 

eltekintve a lány háromszor ült a kocsijában, a város 

közepén, fényes nappal. Aznap reggel, mikor Kanadába 

indultak, Laidlaw leparkolt a klubja előtt, a lánnyal a 

kocsijában, és bement, hogy üzenetet hagyjon valakinek. 

De azért folytattam a dolgot, és éppen a harmadik 

kanadai napnál tartottunk, valahol Quebecben, amikor 

csöngettek. Kimentem az előszobába, hogy a csak belülről 

átlátszó üvegtáblán keresztül szemügyre vegyem a 

látogatót, és Cramer felügyelőt pillantottam meg a 

Gyilkossági csoporttól. 

Nem nagyon lepődtem meg, mivel tudtam, hogy 

kaphattak figyelmeztetést, ha nagyon akartak; és az én 

tudatalattim is ugyanúgy előre döntött, mint Laidlaw-é. A 

fogashoz léptem, levettem Laidlaw kabátját és kalapját, 

visszamentem az irodába, és így szóltam ügyfelünkhöz: – 

Cramer felügyelő van itt, magát keresi. Erre van a kijárat. 

Gyerünk, mozgás… 

– De hogyan… 

– Nem érdekes, hogyan. – A csengő ismét megszólalt. – 

Mozgás, a mindenségit! 

Laidlaw elindult, és utánam jött a konyhába. Fritz a 

nagy asztalnál állt, és egy kacsával bajlódott. – Mr. 

Laidlaw a hátsó ajtón óhajt sürgősen távozni – mondtam 

neki –, és én nem érek rá, mert Cramer az ajtó előtt áll. 

Bocsássa ki gyorsan az urat, és nem is látta. 

Fritz elindult a hátsó ajtó felé, mely a zárt 

magánkertünkbe vezet, ha ugyan annak lehet nevezni, a 

kerítés kapuja pedig a 34. utcába, a két épület közti 



 

 

átjáróba nyílik. Amikor becsukódott mögöttük az ajtó, és 

megfordultam, a csengő ismét megszólalt. Sietség nélkül a 

bejárati ajtóhoz mentem, föltettem a biztonsági láncot, 

kinyitottam kétujjnyira az ajtót, már amennyire a lánc 

engedte, és udvariasan kiszóltam. 

– Ugyebár velem akar beszélni? Hiszen tudja, hogy Mr. 

Wolfe-fal hat óra előtt nem lehet beszélni. 

– Nyissa ki, Goodwin. 

– Csak egy feltétellel. Miként tudja, az az utasításom, 

hogy négy és hat közt ne engedjek be látogatót, kivéve ha 

engem keresnek. 

– Tudom. Nyissa ki. 

Ezt beleegyezésnek fogtam föl, és ezt Cramer is tudta. 

Meg aztán az is elképzelhető volt, hogy valamelyik embere, 

például Stebbins őrmester, már útban van a házkutatási 

paranccsal, tehát elvehettem az élét a dolognak, ha 

Cramert anélkül engedem be. Így hát azt mondtam: – Oké, 

ha hozzám jött. – Levettem a biztonsági láncot, és szélesre 

tártam az ajtót. Cramer belépett, végigmasírozott az 

előszobán, és belépett az irodába. 

Becsuktam az ajtót, és utánamentem, de mire 

odaértem, már nem volt az irodában. Az utcai szobába 

vezető ajtó nyitva állt, egy pillanat múlva visszajött rajta 

Cramer, és rám ugatott: – Hol van Laidlaw? 

Megsértődtem. – Azt hittem, engem keres. Ha tudom, 

hogy… 

– Hol van Laidlaw? 

– Tőlem kérdezheti. Rengeteg Laidlaw van, de nálam 

egy sincs. Ha arra gondol… 

Cramer elindult az előszobába vezető ajtó felé, 

útközben kartávolságnyira haladt el mellettem. 



 

 

A törvény képviselőivel való bánásmódra vonatkozó 

szabályok ellentmondásosak. Hogy föl lehet-e tartóztatni 

őket erőszakkal, vagy sem, az attól függ. A biztonsági lánc 

segítségével visszatartani Cramert a házba való belépéstől 

oké volt. Az is oké lett volna, ha visszatartom tőle, hogy 

fölmenjen a lépcsőn, amennyiben lett volna ott egy zárt 

ajtó, amelyet nem lettem volna hajlandó kinyitni. Úgy 

azonban nem tarthattam vissza, hogy elébe állok az első 

lépcsőfokon, és nem engedem tovább, akármilyen 

gondosan ügyelek is, hogy közben ne bántalmazzam. 

Lehet, hogy a jogászok ezt értik, én nem értem. 

De hát ez a szabály; és mit sem számított, hogy 

Cramer, mielőtt beengedtem, azt mondta, ismeri a mi 

szabályainkat. Így hát amikor az előszobán keresztül a 

lépcső felé tartott, nem erőltettem a tüdőmet azzal, hogy 

ráordítsak, a lélegzetemet a három lépcsősorra spóroltam, 

amelyet közvetlenül a nyomában másztam meg. Mivel 

Cramer épp az imént bizonyította be, hogy nem ismer se 

becsületet, se jó modort, nem lepődtem volna meg, ha az 

első pihenőn balra fordul és beront Wolfe szobájába, vagy 

a másodikon jobbra, és beront az enyémbe, de ő csak 

ment fölfelé, a legfelső emeletre. 

Nem tudom, azért nem érdeklik-e Cramert az 

orchideák, mert Wolfe a bolondjuk, vagy pedig csak 

színvak, de azon ritka alkalmakkor, amikor a télikertben 

megfordult, soha a legkisebb jelét sem mutatta, hogy 

fölfogná, nem üresek a padkák. Persze ebben a házban 

mindig őrülten járt az agya, különben nem jött volna ide, s 

talán ez a magyarázat a dologra. Aznap a hűvös szobában 

sárga, rózsaszínű és foltos fehér odontoglossumok hosszú 

füzérvirágai sorakoztak kétoldalt; a trópusi szobában 

miltonia hibridek és phalaenopsisok vetettek rózsaszín, 



 

 

zöld és barna árnyalatokat az üvegtetőre, a közbülső 

szobában meg, mint mindig, körös-körül cattleyák álltak. 

Cramer mintha száraz kukoricaszárak közt tört volna utat 

magának. 

A közbülső szobából a palántázószobába vezető ajtó 

szokás szerint most is csukva volt. Amikor Cramer 

kinyitotta, és én is beléptem utána, nem álltam meg, hogy 

becsukjam az ajtót, hanem a felügyelő elé kerültem, és 

emelt hangon bejelentettem: – Azt mondta, hozzám jött. 

Amikor beengedtem, elrohant mellettem egyenest be az 

irodába, onnan az utcai szobába, és rikácsolni kezdett: 

„Hol van Laidlaw?”, és amikor közöltem, hogy nálam nincs 

semmiféle Laidlaw, megint elrohant mellettem, s egyenest 

föl a lépcsőn. Nyilvánvalóan annyira áhítozik egy Laidlaw 

nevű személy után, hogy még a jó modorról is 

elfelejtkezett. 

Theodore Horstmann, aki a mosogatónál állt, és 

cserepeket mosott, egy pillanatra hátranézett, de mire 

befejeztem a mondókámat, már vissza is fordult, és mosta 

tovább a cserepeket. Wolfe, aki egy padkánál éppen 

palántákat szemlélt, teljesen megfordult, és ránk meredt. 

Először énrám, de mire végeztem, már Cramerre. 

– Elment a józan esze? – kérdezte fagyosan. 

Cramer a szoba közepén állt, és viszonozta Wolfe 

tekintetét. – Egyszer majd… – kezdte, aztán abbahagyta. 

– Egyszer majd mi? Egyszer majd megjön az esze? 

Cramer két lépést tett előre. – Szóval maguk megint 

beleütik az orrukat a dolgunkba – mondta. – Goodwin 

gyilkosságot csinál egy öngyilkosságból, és aztán jön 

maga. Tegnap idehívta azokat a lányokat. Ma reggel a 

férfiak voltak itt. Ma délután meg behívják Laidlaw-t az 

ügyészségre, hogy mutassanak neki valamit, ő nem 



 

 

hajlandó beszélni, és amikor eljön, egyenest ide tart. 

Tudom, hogy járt itt. Ezért jöttem… 

– Ha nem rendőrfelügyelő volna – vágtam közbe –, azt 

mondanám, hazudik. De mivel az, egyezzünk meg abban, 

hogy füllent. Maga nem tudja, hogy Laidlaw járt itt. 

– De azt tudom, hogy taxiba ugrott, és ezt a címet adta 

meg a sofőrnek, aztán mikor észrevette, hogy követik, 

idetelefonált egy fülkéből, majd egy másik taxival egy olyan 

házba ment, amely egy másik utcára is néz, és a hátsó 

ajtón távozott. Mit gondoljak, hova ment? 

– Helyesbítek. Maga csak gondolja, hogy itt járt. 

– Rendben van, csak gondolom. – Még egy lépést tett 

Wolfe felé. – Látta Edwin Laidlaw-t az utóbbi három 

órában? 

– Ez minden képzeletet fölülmúl – jelentette ki Wolfe. – 

Tudja, milyen szigorúan betartom a napirendemet. Tudja, 

hogy rossz néven veszek minden zavarási kísérletet ebben 

a két pihenőórában. Mégis alattomosan a házamba tör, és 

beront ide, hogy föltegyen egy kérdést, amelyre választ 

várni nincs joga. Tehát nem is kap. Sőt az adott 

körülmények között kétlem, hogy föl tud-e tenni bármilyen 

kérdést, amelyre hajlandó volnék válaszolni. – Megfordult, 

felénk fordítva széles hátsófelét, és a kezébe vett egy 

palántát. 

– Azt hiszem – mondtam együttérzően Cramernek –, a 

legokosabb, amit tehet, ha házkutatási parancsot szerez, 

és ideküld egy sereg embert, hogy keressen 

bizonyítékokat, például annak a cigarettának a hamuját, 

amelyet Laidlaw szív. Tudom, mi fáj. Sose felejti el azt a 

napot, amikor házkutatási paranccsal és az embereivel 

együtt állított be egy Clara Fox nevű nő keresésére, 

átfésülték az egész házat, beleértve ezt az emeletet is, de 



 

 

nem találták meg, és csak később tudta meg, hogy a nő itt 

volt, ebben a helyiségben, egy ládában, amelynek a tetején 

osmunda virított, Wolfe meg éppen öntözte. Ezért azt hitte, 

ha fölrohan ide, mielőtt még vészjelet adhatok Wolfe-nak, 

itt találja Laidlaw-t, de mivel nem találta itt, most 

megakadt. Nem követelheti, hogy megtudja, miért rohant 

ide Laidlaw, hogy megbeszéljen Wolfe-fal valamit, amiről 

az ügyészségen nem akart beszélni. Le kéne vetnie idebent 

a kabátját, különben megfázik, ha kimegy. Csak azért 

beszélek ennyit, hogy legyen ideje összeszedni magát. 

Laidlaw természetesen járt itt ma reggel a többiekkel 

együtt, de ezt a jelek szerint maga is jól tudja. Akárki 

mondta is magának, jobban tenné, ha… 

Cramer sarkon fordult, és kifelé indult. Én meg utána. 



 

 

11. 

Hat óra öt perckor Saul Panzer telefonált. Ez megszokott 

dolog volt; amikor valamelyikük a városban van, és 

valamin dolgozik, délben, aztán valamivel hat után 

idetelefonál, hogy beszámoljon, mennyire jutott vagy nem 

jutott előre, és megtudja, nincs-e valami újabb utasítás. 

Panzer azt mondta, hogy a Broadwayról, a 86. utca 

közeléből beszél egy bisztróból. Wolfe, aki éppen akkor jött 

le a télikertből, megtisztelte azzal, hogy a saját íróasztalán 

álló készüléken belehallgatott a beszélgetésünkbe. 

– Eddig csak cserkésztünk – jelentette Saul. – Marjorie 

Betz a megadott címen lakik Mrs. Elaine Usherral, a 87. 

utcában; Mrs. Usher a főbérlő. Az egyik szokásos szöveggel 

sikerült bejutnom Miss Betzhez, de semmire se mentem. 

Mrs. Usher szerda este eltávozott, és Miss Betz nem tudja, 

hol van és mikor jön vissza. Beszéltünk két liftkezelővel, a 

házfelügyelővel, öt szomszéddal, tizennégy kiszolgálóval a 

környékbeli boltokban és áruházakban, meg egy 

taxisofőrrel, akinek a szolgálatait Mrs. Usher rendszeresen 

igénybe veszi, azonkívül Orrie épp most ment a takarítónő 

után, aki fél hatkor távozott. Akarja Mrs. Usher 

személyleírását? 

Wolfe nemet mondott, én meg igent. – Jó – szólt a 

telefonba Wolfe. – Legyen, ahogy Archie akarja. 

– Negyven körüli. Legkevesebb harminchárom, 

legföljebb negyvenöt. 165 magas, 55 kiló, közelálló, kék 

szeme van, hosszúkás arca, gondosan ápolt bőre, két évvel 

ezelőtt világosbarna volt a haja, most szőke, közepesen 



 

 

hosszú, lazán hordja. Jól öltözik, csak kissé feltűnően. Dél 

körül kel. Nem szeret borravalót adni. Azt hiszem, eléggé 

alapos, bár semmilyen konkrétummal alá nem támasztott 

a gyanúm, hogy állása nincs, mégsem fogy ki soha a 

pénzből, és szereti a férfiakat. Nyolc éve lakik abban a 

lakásban. A férjet soha senki sem látta. Hatan ismerték a 

lányát, Faitht, és szerették is, de négy éve látták utoljára, 

Mrs. Usher pedig sohasem beszélt róla. 

Wolfe felmordult. – Ez már valami. 

– Igen, uram. Folytassuk? 

– Igen. 

– Oké. Várok, meglátom, mire megy Orrie a 

takarítónővel, és ha semmire se, van egypár ötletem. 

Lehet, hogy Miss Betz nem tölti otthon az estét, és a lakás 

ajtaján csak egy Wyatt-zár van. 

– És a sofőr, akit igénybe szokott venni? – kérdeztem. – 

Szerda este nem vette igénybe? 

– A sofőr szerint nem. A pasast Fred találta meg. Én 

nem beszéltem vele. Frednek az a véleménye, igazat beszél. 

– Ide figyeljen – mondtam –, azt mondja, csak egy 

Wyatt-zár van az ajtón, de még egy Wyatt-zárhoz sem elég 

egy gemkapocs. Mi lenne, ha odaugranék egy 

kulcskészlettel, aztán megtárgyalhatnánk… 

– Nem – szólt közbe Wolfe határozottan. – Magára itt 

van szükség. 

Hogy minek, azt nem mondta meg. Miután letettük a 

kagylót, mindössze annyit kérdezett, hogyan szabadultam 

meg Laidlaw-tól, majd jelentést kért a Laidlaw-val töltött 

egy és negyed óráról, amit egyetlen szóval is el tudtam 

volna intézni: nuku. De azért vacsoráig folyton ezzel 

piszkált. Tudtam, mi van a dolog mögött, és ő is tudta, 

hogy tudom. Egyszerűen csak az volt mögötte, hogy ha 



 

 

elmegyek Saulnak segíteni illetéktelenül behatolni Mrs. 

Elaine Usher lakásába, esély volt rá, mondjuk egy a 

millióhoz, hogy reggelre már nem lennék otthon, és nem 

válaszolhatnék a telefonhívásokra. 

De mikor vacsora után visszament az irodába, úgy 

látta, ideje, hogy megerőltesse magát egy kicsit, 

valószínűleg azért, mert meglátta az ábrázatomat, amikor 

Fritz bejött a feketekávés csészékért, ő meg a kezébe vette 

a könyvét. 

Letette. – A kutyafáját – mondta –, nemcsak azért 

akarok találkozni Mrs. Usherral, mert a lánya azt mondta, 

hogy gyűlöli. Itt van az a körülmény is, hogy az asszony 

eltűnt. 

– Igen, uram. Nem szóltam semmit. 

– De láttam az arcát. Gondolom, azon meditált, hogy 

két halvány utalásunk is van annak a személynek a 

kilétére, aki azt a levelet küldte az ügyésznek. 

– Nem meditáltam. Az a maga asztala. Mi az a két 

halvány utalás? 

– Tudja azt maga jól. Az egyik, hogy Austin Byne 

egyszer azt mondta Laidlaw-nak, hogy látta Faith Ushert a 

Grantham Házban. Nem nevezte meg a lányt, és Laidlaw 

nem érezte gyanúsnak sem a hangsúlyát, sem a modorát, 

de a dolog azért figyelmet érdemel. Természetesen nem 

beszélhet róla Byne-nal, mivel ezzel indiszkréciót 

követnénk el ügyfelünkkel szemben. Most még nem 

beszélhet. 

Bólintottam. – Akkor eltesszük későbbre. Mi a másik 

utalás? 

– Miss Grantham. Bizarr indokot mondott Laidlaw-nak, 

hogy miért nem megy hozzá feleségül; azt, hogy nem 

táncol elég jól. Igaz, hogy a nők állandóan fantasztikus 



 

 

indokokat találnak ki, anélkül, hogy tudnák, milyen 

fantasztikusak, Miss Granthamnek azonban tudnia 

kellett, hogy ez aztán az. Ha a valódi ok csak annyi, hogy 

nem szereti eléggé Laidlaw-t, bizonyára elfogadhatóbb okot 

talált volna ki, hacsak nem nézi le Laidlaw-t. Lenézi? 

– Nem. 

– Akkor miért sértette meg? Mert ilyen nyeglén 

elutasítani egy házassági ajánlatot, egy férfi végső 

kapitulációját, sértés. A dolog hat hónappal ezelőtt történt, 

szeptemberben. Nem haszontalan a következtetés, hogy a 

valódi ok az volt, hogy Miss Grantham tudott Laidlaw 

Faith Usherral történt esetéről. Képes Miss Grantham 

erkölcsi felháborodásra? 

– Talán, ha a dolog az érzelmeit érinti. 

– Azt hiszem, meg kellene őt látogatnia. A jelek szerint 

maga elég jól táncol. Esetleg meg tudná állapítani, persze 

anélkül, hogy felfedné Mr. Laidlaw-val való 

elkötelezettségünket, hogy... 

Megszólalt a telefon, megfordultam, hogy felvegyem, 

remélve, hogy Saul az, aki jelenti, hogy mégiscsak 

kulcsokra van szüksége, de nem. Saulnak nem szoprán 

hangja van. Mindazonáltal olyasvalaki volt, aki velem 

akart találkozni, és kulcsokat sem emlegetett. Egyszerűen 

csak engem akart látni, méghozzá azonnal, és én azt 

feleltem, hogy húsz perc múlva számíthat rám. 

Letettem a kagylót, és visszafordultam a székkel. – Az 

időzítés – mondtam Wolfe-nak – nem is lehetett volna jobb. 

Tökéletes. Gondolom, akkor beszélte meg a dolgot a 

hölggyel, amikor Laidlaw-ért mentem. Celia Grantham 

telefonált. Találkozni akar velem. Sürgősen. Valószínűleg 

azt akarja elmesélni, miért sértette meg Laidlaw-t, amikor 



 

 

az megkérte a kezét, bár ezt nem mondta. – Fölálltam. – 

Bámulatos időzítés. 

– Hol találkoznak? – horkantott Wolfe. 

– Nála. – Már útban voltam, de megfordultam, hogy 

helyesbítsek. – Úgy értem, az anyja házában. A naptárán 

megvan a száma. – Kimentem. 

Mivel a személyes okokon kívül legalább húsz oka 

lehetett rá, hogy Celia találkozni akarjon velem, és még 

csak nem is célzott rá, hogy mi az, és mivel úgyis úgy volt, 

hogy hamar megtudom, értelmetlen volt találgatnom, a 

Robilotti ház felé tartva mégis ezt csináltam a taxiban. 

Amikor megnyomtam a csengőt az ötödik Avenue-i palota 

kapuján, a húsznak még csak a felével végeztem. 

Kíváncsi voltam, hogyan fogad majd Hackett, 

fölfogadott nyomozóként vagy vendégként, de nem kellett 

szembenéznie ezzel a problémával. Celia ott állt mellette, 

elvette a kabátomat, amikor levetettem, odaadta 

Hackettnek, aztán megfogta a könyököm, és a jobbra nyíló 

helyiség ajtaja felé irányított, amelyet kis hallnak neveztek. 

Beléptünk, Celia becsukta az ajtót, és szembefordult 

velem. 

– Az anyám akar beszélni magával – mondta. 

– Csak nem? – húztam fel a szemöldökömet. – Azt 

mondta, hogy maga. 

– Én is akarok, de ez csak azután jutott az eszembe, 

miután anya rávett, hogy csaljam ide magát. Itt van a 

rendőrfőnök is, ők akarnak beszélni magával, de úgy 

gondolták, hogy esetleg nem jönne el, ezért kért meg anya 

engem, hogy telefonáljak magának, és akkor jöttem rá, 

hogy én is szeretnék találkozni magával. Fönt vannak a 

zeneszobában, előbb azonban én szeretnék kérdezni 



 

 

valamit. Mi az az ügy Edwin Laidlaw-val meg a lánnyal? 

Faith Usherral? 

Visszafelé sült el a dolog. Wolfe azt hitte, hogy esetleg 

kártyáink fölfedése nélkül ki tudom szedni Celiából, vajon 

ismerte-e ügyfelünk titkát, és tessék, most Celia szegezte 

nekem a kérdést, és nekem kellett megjátszanom a 

tudatlant. 

– Laidlaw-val? – Megráztam a fejem. – Halvány 

fogalmam sincs róla. Miért? 

– Nem tud a dologról? 

– Nem. Tudnom kellene? 

– Természetesen azt hittem, hogy tud róla, hiszen maga 

csinálta az egész zűrt. Ugyanis lehet, hogy egy szép napon 

hozzámegyek Laidlaw-hoz. Ha szorult helyzetben van, 

akkor már most hozzámegyek, mivel kiderült, hogy maga 

egy aljas fráter. De ez csak házi információn alapszik, 

nincs szavatolva. Igaz, hogy maga aljas fráter? 

– Majd gondolkodom rajta, és tudatom. Mi van 

Laidlawval és Faith Usherral? 

– Ez az, amit én is szeretnék tudni. Mindannyiunkat 

kikérdeztek, tudunk-e róla, hogy Edwin ismerte volna 

Faith Ushert. Természetesen nem tudunk. Azt hiszem, 

valami névtelen levelet kaphattak. Abból gondolom, hogy 

le akartak valamit gépelni az írógépeinken, mind a négyen, 

illetve ötön. Ugyanis Hackettnek is van írógépe, Cece-nek 

is, nekem is, kettő meg anya irodájában van. Megint át 

akar ejteni? Tényleg nem tud róla? 

– Most már tudok, mivel megmondta. – Megveregettem 

a vállát. – Ha egyszer szorult helyzetbe kerül, és állásra 

lesz szüksége, hívjon föl. Magában egy detektív veszett el, 

hogy így kitalálta, miért akartak írásmintát az írógépekről. 

Megkapták? 



 

 

– Meg. Képzelheti, mennyire tetszett a dolog anyámnak, 

de azért megengedte nekik. 

Ismét vállon veregettem. – Ne hagyja, hogy ezen 

hiúsuljanak meg a házassági tervei. Kétségtelen, hogy 

névtelen levelet kaphattak, de az ilyesmi semmit sem 

jelent. Akármit írtak is benne Laidlaw-ról, még ha azt írták 

is, hogy ő a gyermek apja, az még semmit sem bizonyít. 

Akik névtelen leveleket írogatnak, sosem… 

– Nem erről van szó – mondta Celia. – Ha Edwin a 

gyermek apja, az csak azt jelenti, hogy ha hozzámegyek, 

lehetnek gyermekeink, és én akarok is. Én amiatt 

aggódom, hogy Edwin bajba kerül, maga meg nem segít. 

Mrs. Irwin kétségtelenül helyesen ítélte meg Celiát. A 

lány valóban a maga módján nézte a dolgokat. Folytatta. – 

Most pedig cselekedjék a tetszése szerint. Ha jobban 

szeretne nem találkozni anyával meg a rendőrfőnökkel, 

tudja, hol találja a kabátját meg a kalapját. Nem szeretem, 

ha csaléteknek használnak, és majd azt mondom nekik, 

hogy megharagudott és elment. 

Fej vagy írás? A gondolatnak, hogy elcsevegjek Mrs. 

Robilottival, megvolt a maga vonzereje, mivel eléggé 

kijöhetett a sodrából ahhoz, hogy esetleg mondjon valami 

érdekeset, de Skinner rendőrfőnök jelenlétében a 

beszélgetés alighanem csak újabb kerülgetése lesz a 

dolgoknak. Mindazonáltal hasznosnak látszott megtudni, 

miért vették maguknak a fáradságot, hogy idecsaljanak 

Celiával, tehát azt feleltem a lánynak, hogy nem szeretnék 

csalódást okozni az anyjának, így aztán Celia visszakísért 

a hallba, s onnan föl az emeletre, a zeneszobába, ahol 

kedd este csatlakoztunk a hölgyekhez, miután nem 

kaptunk konyakot. 



 

 

Ott volt az egész család: Cecil az egyik ablaknál állt, 

Mr. és Mrs. Robilotti meg Skinner rendőrfőnök pedig a 

szoba túlsó végében ült egy csoportban, előttük italok, de 

nem pezsgő. Amikor hozzájuk léptünk Celiával, Robilotti 

és Skinner fölállt, de nem azért, hogy kezet nyújtson. Mrs. 

Robilotti felemelte ugyan csontos állát, de nem érte el vele 

azt a hatást, amelyet szeretett volna. Képtelenség gőgösen 

felhúzott orral lenéző pillantást vetni valakire, ha ülünk, 

az illető meg áll. 

– Mr. Goodwin a saját akaratából jött föl – jelentette be 

Celia. – Figyelmeztettem, hogy maguk lesnek rá, de feljött. 

Mr. Skinner – Mr. Goodwin. 

– Már találkoztunk – mondta a rendőrfőnök. A hangja 

arra engedett következtetni, hogy a találkozás nem 

tartozott dédelgetett emlékei közé. Körülbelül egy éve 

találkoztunk utoljára, azóta több lett az ősz haj a 

halántékán, és néhány ránccal több lett az arcán is. 

– Szeretném nyíltan megmondani – jelentette ki Mrs. 

Robilotti –, hogy a legszívesebben nem engedtem volna, 

hogy még egyszer betegye a lábát a házamba. 

Skinner ránézett és megcsóválta a fejét. – Ugyan, 

Louise. 

– Leült, és rám szegezte a tekintetét. – Ez a beszélgetés 

nem hivatalos, Goodwin, és nem készül róla jegyzőkönyv. 

Albert Grantham közeli, nagyrabecsült barátom volt. Nem 

szívesen vette volna, ha ilyesmi történik a házában, és én 

tartozom neki… 

– Valamint azt se vette volna szívesen – vágott a 

szavába Celia ha meghívnak valakit a házába, és nem 

kínálják hellyel. 

– Igaza van – mondta Robilotti. – Foglaljon helyet, 

Goodwin. – Nem is tudtam, hogy ilyen bátor. 



 

 

– Talán nem is érdemes leülnöm – mondtam. Lenéztem 

Mrs. Robilottira. Felülről nézve még élesebbek voltak a 

szögletei. – A lánya azt mondta, ön beszélni akar velem. 

Csak azt akarta közölni, hogy nem lát szívesen? 

Lenézni nem tudott, de nézni, azt igen. – Életem 

legszörnyűbb három napját éltem át – mondta és ezért 

maga a felelős. Volt már dolgom magával meg azzal az 

emberrel is, akinél dolgozik, és több eszem is lehetett 

volna, mint hogy meghívjam arra a vacsorára. Azt hiszem, 

maga képes zsarolni, és azt hiszem, csakugyan ezt forgatja 

a fejében. Szeretném közölni, hogy nem vagyok hajlandó 

megzsaroltatni magam, és ha megpróbálja… 

– Hagyd abba, mama – szólt oda Cecil. – Ez 

becsületsértés. 

– Azonkívül fölösleges is – szólalt meg Skinner. – Mint 

mondtam, Goodwin, ez a beszélgetés nem hivatalos, és 

nem kerül jegyzőkönyvbe. Egyik kollégám sem tud róla, 

hogy itt vagyok, még a kerületi ügyész sem. Tételezzünk föl 

valamit, pusztán csak a feltételezés kedvéért. Tételezzük 

föl, hogy kedd este, amikor történt itt valami, amiről maga 

azt állította, hogy meg fogja akadályozni, bosszús lett – 

mert természetes, hogy az lett –, és pillanatnyi mérgében 

csúszott ki a száján, hogy maga szerint Faith Ushert 

meggyilkolták, aztán rájött, hogy ezzel elkötelezte magát. A 

kijelentés azonban a körzeti rendőröktől továbbkerült a 

Gyilkossági csoport embereihez, Cramer felügyelőhöz meg 

a kerületi ügyészhez, és akkor már valóban el volt 

kötelezve. 

Mosolygott. Ismertem ezt a mosolyt, mint ahogy sokan 

mások is. – Még egy föltételezés, pusztán csak föltételezés. 

Időközben, valószínűleg elég hamar, eszébe jutott 

magának meg Wolfe-nak, hogy az érintett személyek közül 



 

 

többen is vagyonos és magas pozíciójú emberek, és egy 

gyilkossági ügyben való nyomozással járó 

kellemetlenségek könnyen arra késztethetik 

valamelyiküket, hogy igénybe vegye egy magándetektív 

szolgálatait. Ha ez nem föltételezés, hanem tény volna, 

mostanra már világos lehetne mind maga, mind Wolfe 

előtt, hogy reménykedésük hiábavaló volt. Az érintett 

személyek közül senki sem olyan ostoba, hogy megbízza 

magukat. Tehát nem lesz honorárium. 

– Közben tegyem meg a megjegyzéseimet, vagy várjak, 

amíg befejezi? – kérdeztem. 

– Engedje meg, hogy befejezzem. Tisztában vagyok a 

helyzetével. Tudom, hogy most már rendkívül nehezére 

esne elmenni akár Cramer felügyelőhöz, akár az 

ügyészhez, és azt mondani nekik, hogy miután 

gondolkozott a dolgon, arra a következtetésre jutott, hogy 

tévedett. Volna tehát egy javaslatom. Mégpedig az, hogy 

maga ellenőrizni akarta a dolgot, teljességgel meg akart 

bizonyosodni az igazáról, és ma este idejött, hogy újra 

szemügyre vegye a helyszínt, és itt talált engem. S miután 

gondosan mérlegelt mindent – a távolságokat, kinek-kinek 

a helyzetét és a többi –, úgy találta, hogy bár 

bocsánatkérésre semmi oka, valószínűleg indokolatlanul 

nyilvánított határozott véleményt. Lehetségesnek tartja, 

hogy maga Faith Usher mérgezte meg a pezsgőjét, és 

amennyiben az ügyet hivatalosan úgy zárnák le, hogy 

öngyilkosság történt, nem fog kifogást emelni ellene. Én 

természetesen kötelezem magam, hogy biztosítom, nem 

szenved semmiféle kárt vagy kellemetlenséget, és nem 

fogják zaklatni. És ezt a kötelezettséget teljesíteni is fogom. 

Tudom, hogy valószínűleg meg kell tanácskoznia a dolgot 

Wolfe-íal, mielőtt határozott választ ad, de szeretném ezt a 



 

 

választ a lehető leghamarabb megkapni. Fölhívhatja Wolfe-

ot innen is, vagy ha jobban tetszik, kereshet egy fülkét, sőt 

akár el is mehet hozzá. Én itt megvárom. Az ügy már 

éppen elég sokáig tartott. Azt hiszem, ajánlatom ésszerű és 

tisztességes. 

– Befejezte? – kérdeztem. 

– Igen. 

– Nos, én is előállhatnék néhány föltételezéssel, de mi 

értelme lenne. Különben is hátrányban vagyok. Anyám 

mindig azt szokta mondani, hogy sohase maradjak olyan 

helyen, ahol nem látnak szívesen, és ön hallhatta Mrs. 

Robilottit. Lehetséges, hogy túlságosan érzékeny vagyok, 

de maradtam, amíg bírtam. 

Sarkon fordultam, és kifelé indultam. Hangokat 

hallottam – Skinnerét, Celiáét, Robilottiét –, de én csak 

mentem tovább. 



 

 

12. 

Mire szavaznának, ha jobb időtöltés híján azt próbálnák 

eldönteni, melyik a legönteltebb kijelentés, amelyet valaha 

is hallottak vagy olvastak? A kérdést egyik barátnőm 

vetette föl valamelyik este, és ő XIV. Lajosra szavazott, aki 

azt mondta: „Az állam én vagyok.” Nekem nem kellett ilyen 

messzire visszamennem. Az én választásom, mondtam, a 

következő mondatra esik: „Ismernek engem.” A barátnőm 

persze tudni akarta, hogy ezt ki mondta és mikor, s mivel 

Faith Usher gyilkosát éppen az előző napon ítélték el, és az 

ügy lezárult, elárultam neki. 

Wolfe mondta ezt, azon a pénteken este, amikor 

hazaértem és beszámoltam neki. A végén a következő 

megjegyzést fűztem hozzá: – Tudja – mondtam –, pokolian 

ostoba az egész. Egy rendőrfőnök, egy kerületi ügyész meg 

a gyilkossági csoport felügyelője mind a körmét rágja 

idegességében, csak mert ha kimondják, hogy 

öngyilkosság történt, egy közönséges polgár esetleg 

nyikkan egyet. 

– Ismernek engem – mondta Wolfe. 

Ezt nem lehet túllicitálni. Elismerem, hogy igazolták az 

eredmények. És valóban ismerték Wolfe-ot. Mert ugye mi 

lett volna, ha az ügyet hivatalosan öngyilkosságnak 

nyilvánítják, aztán egy nap vagy egy hét vagy egy hónap 

múlva Wolfe föltárcsázza a WA 9-8241-et, és közli velük, 

hogy jöhetnek a gyilkosért meg a bizonyítékokért? Nem 

mintha biztosra vehették volna, hogy ez történik, de a 

múltbéli tapasztalataik alapján legalább ötven százalék 



 

 

volt az esélye annak, hogy megtörténhetik. Nem arra 

akarok kilyukadni, hogy Wolfe kijelentése nem volt jogos, 

csak arra, hogy illendőbb lett volna egyszerűen csak 

helyzetképet adni. 

Wolfe azonban takarékoskodott a szuflával. Mindössze 

ennyit mondott: „Ismernek engem”, azzal kezébe vette a 

könyvét. 

Másnap, szombaton, összeszólalkoztunk. A robbanás 

közvetlenül ebéd után következett be. Saul még reggel fél 

kilenckor telefonált – éppen a második csésze reggeli 

kávémat ittam, de semmiféle előrehaladásról nem tudott 

beszámolni. Marjorie Betz egész este nem tette ki a lábát a 

lakásból, így hát nem kellett a Wyatt-zárral vacakolni. 

Délben ismét telefonált Saul, különféle információkkal 

szolgált, de haladásról szó sem volt. Fél háromkor 

azonban, éppen mikor ebéd után visszatértünk az irodába, 

ismét megszólalt a telefon, és Saul ezúttal jó hírrel 

szolgált. Megtalálta Faith Usher anyját. Bement a 

lakásába egy ember valamelyik boyszolgálattól, s amikor 

kijött, egy bőrönd volt nála, amelyen egy címke volt. A 

többi már gyerekjáték volt. Saul és Orrie felszállt a pasas 

után a földalattira. A bőrönd címkéjén ez állt: Miss Edith 

Upson, Lexington Avenue 523., Hotel Christie, 911. szoba. 

A bőröndön EU monogram volt. 

Sokszor nem könnyű szemügyre venni valakit, aki 

meghúzza magát egy szállodai szobában, ezúttal azonban 

minden úgy ment, mint a karikacsapás. Mivel Saulnál 

nem volt nehéz poggyász, ő ért elsőnek a szállodába, 

fölment a kilencedik emeletre, és éppen abban a 

pillanatban sétált el a 911-és szoba előtt, amikor annak 

kinyílt az ajtaja a bőröndös küldönc előtt, és ha a 

személyleírásoknak hinni lehet, Edith Upson nem volt 



 

 

más, mint Elaine Usher. Saul természetesen kísértést 

érzett, hogy ott helyben elkapja a hölgyet, de – Saulról 

lévén szó, szintén természetesen – visszakozott, hogy 

megfontolja a dolgot és telefonáljon. Azt akarta tudni, kap-

e utasításokat, vagy menjen a saját feje után. 

– Segítségre van szüksége – mondtam neki. – Húsz perc 

múlva ott leszek. Hol… 

– Nem – szólt bele Wolfe a saját készülékébe. – 

Folytassa csak, Saul, a legjobb belátása szerint. Ott van 

magának Orrie. Ilyen kritikus helyzetekben a maga 

képességei éppolyan jók, mint az enyémek. Hozza ide a 

nőt. 

– Igen, uram. 

– Lehetőleg engedékeny hangulatban, de 

mindenképpen hozza ide. 

– Igen, uram. 

Ekkor történt a szóváltás. Letettem a kagylót, nem 

éppen gyöngéden, és fölálltam. – Ma szombat van – 

mondtam –, és erre a hétre már megkaptam a fizetésemet. 

Egyhavi fizetett felmondási időt kérek. 

– Pfuj. 

– Csak ne pfujozzon. Felmondok. Nyolcvannyolc órával 

ezelőtt láttam azt a lányt meghalni, és magának csak 

egyetlen ragyogó ötlete támadt – elismerve, hogy ragyogó –, 

nevezetesen az, hogy gyűjtsük be az anyját, és én nem 

vagyok hajlandó itt ülni a fenekemen, miközben Saul 

begyűjti. 

Saul nem tízszer olyan ügyes, mint én, hanem csak 

kétszer. Az egyhavi felmondási időre járó pénz… 

– Fogja be a száját. 

– Örömmel. – Odaléptem a széfhez, kivettem a 

csekkfüzetet, s az íróasztalomhoz vittem. 



 

 

– Archie. 

– Befogtam a szám. – Kinyitottam a csekkfüzetet. 

– Ez természetes. Mármint bennünk van, és élünk, és 

az életben minden természetes. Maga csökönyös, én meg 

nem tűrök ellentmondást. Állandóan megújuló csoda, 

hogy egyáltalán elviseljük egymást. Különben nemcsak egy 

ötletem volt, akár ragyogó, akár nem, hanem kettő. Austin 

Byne-t elhanyagoltuk. Két nap és két éjszaka telt el azóta, 

hogy utoljára beszélt vele. Mivel nemlétező betegséget 

színlelve ő szerezte be magát arra az estélyre, és mivel ő 

mondta Laidlaw-nak, hogy látta Miss Ushert a Grantham 

Házban, és végül mivel ő választotta ki a 

vacsoravendégeket, több figyelmet érdemelne tőlünk. 

Javasolom, hogy foglalkozzék vele. 

Odafordítottam a fejem, de a csekkfüzetet nyitva 

tartottam. 

– Hogyan? Mondjam meg neki, hogy nem tetszenek a 

magyarázatai, és újakat szeretnénk? 

– Badarság. Maga nem ilyen naiv. Tartsa szemmel. 

Szondázza ki. 

– Már megtettem. Tudja, mit mondott Laidlaw. 

Láthatólag nincs semmiféle jövedelmi forrása, ennek 

ellenére van lakása, kocsija, nagyban pókerezik és nem jár 

pucéran. És mellesleg a lakása igen szemrevaló. Ha a 

nyakába tudja varrni ezt a gyilkosságot, a mi ismétlődő 

csodánkból pedig, hogy elviseljük egymást, kifogy a 

benzin, valószínűleg átveszem a lakást. Csak nem azt 

akarja mondani, hogy maga akar találkozni vele? 

– Nem. Nem tudnám, hogyan szorongassam meg. Csak 

úgy érzem, hogy elhanyagoltuk. Ha maga ismét 

megkörnyékezi, maga se tudná, hogyan szorongassa meg. 



 

 

Talán az lenne a legokosabb, ha megfigyelés alá 

helyeznénk. 

– Amennyiben elhalasztóm ennek a csekknek a 

kitöltését, tekintsem ezt utasításnak? 

– Igen. 

Legalább kiruccanok egy kicsit a levegőre, s egy időre 

megszabadulok a „csodától”. Visszatettem a csekkfüzetet a 

széfbe, kivettem a kiadásokra szánt pénzesfiókból húsz 

darab tízdollárost, azt mondtam Wolfe-nak, hogy majd lát, 

amikor lát, és indultam az előszobába a kalapomért és a 

kabátomért. 

Ha valakit meg akarunk figyelni, kívánatos tudni, hol 

tartózkodik az illető, így hát voltak előttem némi 

akadályok. Amennyit én tudtam róla, Byne lehetett Jersey 

Cityben vagy Brooklynban vagy valahol másutt, vidéken, 

lehetett egy maratoni pókerjátszma kellős közepén, de 

lehetett otthon is, ágyban fekve, mert meghűlt, vagy akár 

sétálgathatott a parkban is. Szívtam egy kis levegőt, 

miközben két mérföldet gyalogoltam a Bowdoin utcáig, 

majd a Bowdoin és az Arbor utca sarkán levő 

telefonfülkéből felhívtam Byne számát. Nem vette fel a 

kagylót. Így legalább annyit megtudtam, hogy hol nincs, és 

ismét kénytelen voltam ellenállni egy kísértésnek. Mert 

zárakkal vacakolni mindig kísértést jelent, és az ember 

hallását úgy lehet a legjobban kipróbálni, ha illetéktelenül 

behatolunk valakinek a lakásába. És miközben 

érdekességek után kutatunk, a lépcsőn fölhangzó 

lépésekre vagy a felvonó zajára figyelünk. Ha nem halljuk 

meg őket idejében, akkor baj van a hallásunkkal, és ha 

kiszabadulunk, új állást kell keresnünk, illetve valami 

másfajta munka után kell néznünk. 



 

 

Miután legyűrtem a kísértést, betértem egy közeli 

vendéglátóipari egységbe, amelyre még csütörtök délután 

fölfigyeltem; művészi cégtábláján, ha jól emlékszem, 

bükköny virággal keretezve ez állt: AMY KUCKÓJA. 

Amikor beléptem, a karórám négy óra tizenkét percet 

mutatott Negyed hétig, vagyis valamivel több mint két óra 

alatt megettem öt darab pitét – két rebarbarásat, egy 

almásat, egy zöld paradicsomosat meg egy csokoládésat, 

megittam négy pohár tejet és két csésze kávét, miközben 

az ablak melletti asztalnál ülve az utca másik oldalán 

néhány házzal odébb álló 87-és ház bejáratát figyeltem. 

Hogy ne ébresszen kíváncsiságot sem hosszú ottlétem, 

sem az étrendem, elővettem a noteszemet meg a 

ceruzámat, és vázlatokat készítettem egy széken alvó 

macskáról. A Village-ben az ilyesmi mindent 

megmagyaráz. Mellesleg a pite több mint meglehetős volt. 

Szerettem volna hazavinni egy darabot Fritznek is. Negyed 

hétkor kezdett sötétedni odakint, kértem a számlámat, és 

éppen a jegyzetfüzetemet dugtam a zsebembe, mikor taxi 

állt meg a 87-és ház előtt, Dinky Byne kászálódott ki 

belőle és indult a bejárat felé. A visszajáró pénzből 25 

centet hozzácsaptam a borravalóhoz „A macskának” 

fölkiáltással, és távoztam. 

A 87-essel szemközti ház kapualjában, ahol már 

csütörtökön is tartózkodtam, közel sem volt olyan 

kényelmes, este azonban közelebb kell tartózkodni a 

megfigyelt helyhez, mint nappal, akármilyen jó is az ember 

szeme. Csak abban reménykedtem, hogy Dinky nem 

szándékozik egész este otthon heverészni egy könyv 

társaságában vagy anélkül, de ez nem is látszott 

valószínűnek, mivel ennie neki is kellett, és biztos volt, 

hogy nem maga főz. Az ötödik emeleti ablakokban 



 

 

világosság gyűlt, s így legalább volt mit csinálnom, mivel 

félpercenként hátra kellett hajtanom a fejem, hogy lássam, 

nem aludt-e ki. Már éppen kezdett megfájdulni a nyakam 

a hajtogatástól, mikor hét óra két perckor valóban kialudt 

a fény. Két perc múlva megfigyelésem tárgya kilépett a 

házból, és jobbra fordult. 

Manhattanben nyomon követni valakit, szólóban, még 

ha nem tud is róla az illető, nem könnyű. Ha például 

hirtelen eszébe jut az illetőnek, hogy magához int egy 

taxit… És legalább száz ilyen „ha” van, és mind neki 

kedvez. Persze minden játék szórakoztatóbb, ha az 

embernek nincs esélye, mert ha mégis nyer, jót tesz az 

önbizalmának. Este természetesen könnyebb, különösen 

ha az, akit követünk, ismeri az embert. Ezúttal nem 

verhettem a mellem, hogy Byne sarkában tudtam 

maradni, mivel semmiféle „ha” nem ütött be. Csak egy 

tízperces sétát tettünk. Byne balra fordult, az Arbor 

utcába, átvágott a Hetedik Avenue-n, három háztömbnyit 

nyugati irányba ment, egyet meg északiba, és belépett egy 

ajtón, melynek üvegére ez volt festve: TOM ÉTTERME. 

Ez az a helyzet, amikor lebénul az ember, ha a követett 

személy ismeri: nem mehettem be utána. Mi mást 

tehettem volna, mint hogy megfigyelőállás után nézek, és 

találtam is egyet, méghozzá tökéleteset: egy kis átjárót 

majdnem pontosan szemközt, az utca túloldalán, két 

épület közt. Az átjáróba jó háromméternyire 

behúzódhattam, oda már nem szűrődött be fény, mégis jól 

láttam Tom intézményének bejáratát. Még egy vas izé is 

volt ott, amelyre leülhettem, ha pihentetni akartam volna 

a lábam. 

Nem kellett leülnöm. Nem tartott annyi ideig, öt perc 

sem telt bele, mikor hirtelen társaságot kaptam. Az egyik 



 

 

pillanatban még egyedül voltam, a másikban már nem. 

Besurrant egy pasas, meglátott, majd kukucskálni kezdett 

a sötétben. Amikor egyszerre megszólaltunk, eldőlt a 

kérdés, amely már több alkalommal fölmerült, nevezetesen 

az, hogy melyikünknek jobb a szeme. – Archie – mondta ő; 

– Saul – mondtam én. 

– Mi a fene – mondtam én. 

– Maga is a nőt követi? – kérdezte Saul. – Igazán 

megmondhatta volna. 

– Nem, én egy pasast. Az áldóját neki. A maga nője hol 

van. 

– A túloldalon. Tom éttermében. Az imént érkezett. 

– Ez a sors keze – mondtam. – Ilyesmi ezer eset közül 

egyszer fordul elő. Persze lehet véletlen is, Mr. Wolfe 

szerint világunkban, amely jórészt kiszámíthatatlanul 

működik, mindig lehet ugyan véletlenek egybeesésére 

számítani, de nem ilyenekre. Beszélt a nővel? Ismeri 

magát? 

– Nem. 

– Az én pasasom ismer engem. Austin Byne-nek hívják, 

százkilencven magas, hatvan kiló, cingár, hanyag tartású, 

a harmincas évei elején jár, barna a szeme és a haja, bőre 

szorosan a csontjaira feszül. Menjen be, nézze meg. Ha 

van kedve fogadni, tízet teszek egy ellenében, hogy együtt 

vannak. 

– Ha a sors kezéről van szó, sohase fogadok – mondta 

Saul, és bement. Az öt perc, amíg vissza nem jött, öt 

órának tűnt föl. Leültem a vas izére, de legalább 

háromszor, ha ugyan nem négyszer is felugrottam. 

Saul visszajött, és közölte: – Együtt vannak, hátul, egy 

bokszban. Más nincs velük. A pasas osztrigát eszik. 



 

 

– Nemsokára lejjebb adja majd. Mit szeretne 

karácsonyra, Saul? 

– Mindig vágytam a maga autogramjára. 

– Megkapja. A bőrére tetoválom. Most a következő a 

probléma. A nő a magáé, a pasas az enyém. Most együtt 

vannak. Melyikünk a kapitány? 

– Erre könnyű a válasz, Archie. Mr. Wolfe. 

– Szerintem is, a fene enné meg. Éjfélre föl is 

göngyölíthetjük az ügyet. Vigye őket egy alagsorba, tudok 

egyet a közelben, és nyúzza meg őket. Ha a pasas osztrigát 

eszik, van időnk telefonálni. Melyikünk telefonál? 

– Maga. Most én maradok itt. 

– Hol van Orrie? 

– Elveszett. Amikor a nő kijött a szállodából, Orrie 

gyalog volt én meg kocsival, és a nő taxiba szállt. 

– Láttam, mikor ideért. Oké. Üljön le, és érezze magát 

otthon. 

A sarki bisztróban foglalt volt a telefonfülke, várnom 

kellett, pedig már nagyon elegem volt a várakozásból, 

annyit várakoztam az utóbbi négy napban. De a telefonáló 

néhány perc múlva kijött a fülkéből, én meg beléptem, 

behúztam az ajtót, és fölhívtam a számot, melyet a 

legjobban ismerek. Amikor Fritz jelentkezett, közöltem 

vele, hogy Mr. Wolfe-fal szeretnék beszélni. 

– De Archie! Vacsorázik! 

– Tudom. Mondja meg neki, hogy sürgős. – Újabb 

váratlan öröm volt, hogy jó ürügyem volt felkelteni Wolfe-

ot az asztal mellől. Túl sok szabályt állított föl. Aztán 

meghallottam a hangját, jobban mondva a bömbölését. 

– Mi van? 

– Jelentenivalóm. Egy kis vitánk van Saullal. Szerinte... 

– Mi az ördögöt csinál maga Saullal? 



 

 

– Épp azt mondom. Szerinte kellett telefonálnom 

magának. A protokollal van problémánk. Én egy étteremig 

követtem Byne-t, és Saul is ugyanaddig az étteremig 

követte Mrs. Ushert, és a két alany most együtt ül egy 

bokszban. Byne osztrigát eszik. A kérdés az, hogy ki a 

kapitány, Saul vagy én? Csak úgy tudjuk erőszak nélkül 

eldönteni, ha megkérdezzük magát. 

– Vacsoraidőben! – mondta. Nem vágtam vissza; 

tudtam, nem amiatt panaszkodik, hogy merészkedtem 

félbeszakítani a vacsoráját, hanem hogy két ragyogó ötlete 

éppen ezt a pillanatot választotta ki a randevúzásra. 

Együttérzőn megszólaltam. – Több eszük is lehetett 

volna! 

– Van velük valaki? 

– Nincs. 

– Észrevették, hogy követik őket? 

– Nem. 

– Tudnak hallgatózni? 

– Talán, de kétlem. 

– Na jó, akkor hozzák ide őket. Nem sürgős, mivel csak 

most kezdtem vacsorázni. Ne adjon nekik alkalmat, hogy 

beszélhessenek egymással, miután meglátták magukat. 

Maguk ettek már? 

– Én jóllaktam pitével meg tejjel. Saulról nem tudom. 

Majd megkérdem. 

– Tegye azt. Idejöhetne és ehetne… Nem, magának még 

szüksége lehet rá. 

Letettem a kagylót, visszatértem a tábori 

parancsnokságunkra, és azt mondtam Saulnak: – Azt 

akarja, hogy vigyük oda őket. Hát persze. Körülbelül egy 

óra múlva, mivel épp most kezdett vacsorázni. Tudja, ki a 

zseni? A zseni olyan ember, aki előidézi bizonyos dolgok 



 

 

történését, anélkül hogy halvány fogalma lenne róla, hogy 

meg fognak történni. Trükkös a dolog. A mi zsenink arra 

kíváncsi, hogy maga evett-e valamit. 

– Jellemző rá. Persze. Sokat. 

– Oké. Akkor most nézzük a modus operandit. Bent 

kapjuk el őket, vagy várjuk meg, amíg kijönnek? 

Mindkét eljárás mellett és ellen is szóltak érvek, és 

némi vita után úgy döntöttünk, hogy Saul bemegy, 

megnézi, hol tartanak a vacsorával, és ha úgy véli, eleget 

faltak ahhoz, hogy kibírják az előttük álló órákat, vagy ha 

netán cihelődni kezdenének, kijön, jelt ad nekem, 

visszamegy, és ott lesz a bokszuk közelében, mikor én 

odamegyek hozzájuk. 

Gyorsan ehettek, mert Saul legfeljebb tíz percet lehetett 

bent, amikor kijött, intett, s amikor látta, hogy indulok, 

újra bement. Átvágtam az utcán, beléptem, öt 

másodpercet vártam, hogy hozzászokjam a tömeg zajához 

és a füstfelhőhöz, aztán hátramentem, s már meg is 

láttam őket. Mire Byne észbe kapott, valaki melléje 

préselődött a keskeny padra, és ő gyorsan odafordította a 

fejét. Mondani akart valamit, aztán meglátta, ki az, és rám 

meresztette a szemét. 

– Helló, Dinky – mondtam. – Elnézést, hogy csak így 

idetolakszom, de szeretném bemutatni egyik barátomat, 

Mr. Panzert. Saul, ez itt Mrs. Usher és Mr. Byne. Üljön le. 

Lenne szíves egy kis helyet szorítani neki, Mrs. Usher? 

Byne reflexszerűen emelkedni kezdett, csakhogy egy 

szűk kis bokszban nem lehet felállni anélkül, hogy fel ne 

boruljon az asztal. Visszazöttyent. A szája kinyílt, majd 

becsukódott. A pohárból, amelyet Elaine Usher a kezében 

tartott, kilöttyent az ital az asztalra, mire Saul, aki 

benyomakodott a hölgy mellé, elvette tőle a poharat. 



 

 

– Engedj ki – mondta Byne. – Engedj ki minket, 

különben keresztülgázolok rajtad. A hölgyet pedig 

Upsonnak hívják. Edith Upsonnak. 

Megráztam a fejem. – Csak megnehezíted a dolgot, ha 

cirkuszt csinálsz. Mr. Panzer ismeri Mrs. Ushert, bár Mrs. 

Usher nem ismeri őt. Őrizzük meg a nyugalmunkat, és 

vegyük fontolóra a helyzetet. Kell lennie .. 

– Mit akarsz? 

– Épp azt akarom elmondani. Kell lennie valami 

okának, hogy ti ketten éppen itt, ebben az isten háta 

mögötti lebujban találkoztatok, és Mr. Panzer meg én 

kíváncsiak vagyunk rá, mi ez az ok, sőt talán mások is 

kíváncsiak lesznek rá – a sajtó, a közönség, a rendőrség, a 

kerületi ügyész és Nero Wolfe. Nem várom el, hogy itt, 

ebben a zajban és füstben magyarázzátok el. Vagy Mr. 

Panzer fölhívja Cramer felügyelőt, míg én itt ülök és 

elcsevegek veletek, s Cramer kocsit küld értetek, vagy mi 

viszünk el benneteket, hogy Mr. Wolfe-fal beszéljétek meg 

a dolgot. Ahogy óhajtjátok. 

Byne kicsit összeszedte magát. Sokat pókerezett már 

életében. A karomra tette a kezét. – Ide figyelj, Archie, 

nincs a dologban semmi különös. Furcsának tetszhet, és 

kétségkívül az is, hogy Mrs. Usher meg én együtt vagyunk, 

de nem volt megbeszélve a dolog. Körülbelül egy éve 

ismertem meg Mrs. Ushert, akkor látogattam meg, amikor 

a lánya a Grantham Házba került, és mikor ma este 

bejöttem ide és megláttam, a történtek után természetesen 

megszólítottam, és… 

– Ne fáradj, Dinky. Saul, hívja föl Cramert. 

Saul kezdett kimászni az ülésről. Byne odanyúlt, és 

elkapta a kabátujját. – Várjon egy percet. A fenébe, is nem 

tudsz végighallgatni? Én… 



 

 

– Nem – mondtam. – Semmit sem hallgatok meg. Egy 

perced van a döntésre. – Az órámra néztem. – Egy perc 

múlva vagy velünk jössz Mrs. Usherral együtt Nero Wolfe-

hoz, vagy fölhívjuk Cramert. Egy perc. – Megint az órámra 

néztem. – Most kezdődik. 

– Csak ne a zsarukat – szólalt meg Mrs. Usher. – Az ég 

szerelmére, csak ne a zsarukat. 

– Ha végighallgatnál… – kezdte Byne. 

– Nem. Negyven másodperc. 

Ha az ember ötlapos pókert játszik, és már csak egy 

lapja van hátra, a szemközt ülőnek meg két bubija van 

leterítve, és a saját lapjai semmit sem érnek, akkor nem 

számít, mi lesz a partnere utolsó lapja, sőt az sem, hogy 

mi lesz az övé. Byne nem vette igénybe a negyven 

másodpercet. Csak tíz múlt el, mikor pincér után kezdte 

nyújtogatni a nyakát, és a számlát kérte. 



 

 

13. 

Az íróasztalomnál ülve elnéztem Elaine Ushert, aki a piros 

bőr karosszékben ült, és megállapítottam, hogy elég 

pontos képet rakosgatott össze róla Saul egy tucatnyi 

személyleírásból. Ovális arc, közel ülő kék szemek, szép 

bőr, középhosszú, szőke haj, a kora negyven körüli. Én 

ötven kilósnak mondtam volna ötvenöt helyett, de lehet, 

hogy az utóbbi négy napban lefogyott. Azért ültettem a 

piros bőr karosszékbe, mert úgy gondoltam, okosabb, ha 

én vagyok Byne közelében. Byne Saul és köztem ült, Mrs. 

Usher pedig Saul másik oldalán. De hamarosan 

megváltozott az ülésrend. 

– Jobban szeretnék külön-külön beszélni önökkel – 

mondta Wolfe –, előbb azonban meg kell bizonyosodnom 

róla, hogy nincs semmi félreértés. Kérdésekkel 

szándékozom zaklatni önöket, de nem kötelesek 

alávetniük magukat a faggatásnak. Mielőtt elkezdeném, 

sőt a beszélgetés folyamán bármikor fölállhatnak és 

távozhatnak. Ha így tesznek, velem végeztek, s azontúl á 

rendőrséggel lesz dolguk. Ezt azért tisztázom, mert nem 

szeretném, ha föl-le ugrálnának. Ha menni akarnak, most 

menjenek. 

Mely lélegzetet vett. Épp az ebédlőből jött át, még a 

kávéját itta, mikor beszámoltam neki a Tom éttermében 

lezajlott csúcsértekezletről. 

– Fenyegetéssel kényszerítettek bennünket, hogy 

idejöjjünk – mondta Byne. 



 

 

– Persze hogy azzal. És én is ugyanazzal a fenyegetéssel 

tartom itt önöket. De ha a másik lehetőség jobban tetszik, 

távozzanak. És most, asszonyom, Mr. Byne-nal szeretnék 

négyszemközt beszélni. Saul, kísérje át Mrs. Ushert az 

utcai szobába. 

– Ne menjen – mondta a nőnek Byne. – Maradjon itt. 

Wolfe odafordult hozzám. – Igaza volt, Archie. Az úr 

javíthatatlan. Nem érdemes bajlódni vele. Kerítse elő 

Cramert. 

– Ne – mondta Mrs. Usher. – Megyek. 

Saul is fölállt. – Erre tessék – mondta, és kitárta az 

utcai szoba ajtaját. Amikor Mrs. Usher belépett, ő is 

utánament, és becsukta az ajtót. 

Wolfe Byne-ra emelte a tekintetét. – Nos, uram. Nincs 

értelme fölemelnie a hangját, a fal is meg az ajtó is 

hangszigeteit. Mr. Goodwin elmondta, mivel magyarázta, 

hogy együtt volt Mrs. Usherral abban az étteremben. Azt 

várja, hogy elhiggyem? 

– Nem – mondta Dinky. 

Hát persze. Volt ideje rájönni, hogy Wolfe nem hiheti el. 

Ha azért látogatta meg annak idején Mrs. Ushert, mert a 

lánya a Grantham Házban volt, hogyan tudta meg, hogy ő 

Faith anyja? A nyilvántartásból nem tudhatta meg, és 

Mrs. Irwintől sem. Talán valamelyik lánytól? Túlságosan 

valószínűtlen volt a dolog. 

– Mivel helyettesíti a Mr. Goodwinnak adott 

magyarázatot? – kérdezte Wolfe. 

– Azért mondtam Mr. Goodwinnak, amit mondtam, 

mert a valódi magyarázat kényelmetlen lett volna Mrs. 

Usher számára. Most már nincs választásom. Jó ideje, tán 

három éve ismerkedtem meg vele, és körülbelül egy évig 

bizalmas kapcsolatban voltunk, ő valószínűleg tagadni 



 

 

fogja. Egészen biztos, hogy tagadni fogja. Ez csak 

természetes. 

– Semmi kétségem felőle. És a ma esti találkozásuk 

véletlen volt? 

– Nem – mondta Dinky. Volt ideje ráébredni arra is, 

hogy ez is gyanús. Folytatta. – Ma reggel fölhívott, és azt 

mondta, a Christie-szállóban lakik, Edith Upson néven. 

Mivel tudja régről, hogy Mrs. Robilotti unokaöccse vagyok, 

szeretne találkozni velem, hogy megkérdezzen a lánya 

felől, aki meghalt. Mondtam neki, hogy én nem voltam ott 

kedd este, de ő azt mondta, hogy tudja, mégis szeretne 

találkozni velem. Beleegyeztem, mert nem akartam 

megbántani. Nem szerettem volna, ha kitudódna, hogy 

viszonyom volt Faith Usher anyjával. Megbeszéltük, hogy 

abban az étteremben találkozunk. 

– Tudta azelőtt is, hogy ő Faith Usher anyja? 

– Tudtam, hogy van egy lánya, de azt nem, hogy Faith-

nek hívják. Beszélt a lányáról, amikor… amikor 

kapcsolatban álltunk. 

– És ma este mit kérdezett a lányáról? 

– Csak arra volt kíváncsi, nem tudok-e valamit, amit az 

újságok nem írtak meg. Akármit azokról, akik jelen voltak 

az estélyen, meg hogy mi is történt pontosan. A 

jelenlévőkről tudtam mesélni neki, de arról, hogy mi 

történt, én sem tudtam többet, mint ő. 

– Kíván valamit bővebben kifejteni vagy hozzátenni az 

elmondottakhoz? 

– Nincs semmi hozzátennivalóm. 

– Akkor most Mrs. Usherral beszélek. Utána majd 

ismét beszélek magával, az ő jelenlétében. Archie, kísérje 

ki Mr. Byne-t, és hívja be Mrs. Ushert. 



 

 

Byne jött, mint a kezesbárány. Letette már a skartját, 

húzott helyette, licitált, és kész volt teríteni. Kinyitottam 

előtte az ajtót, nyitva tartottam, míg Mrs. Usher be nem 

lépett, aztán becsuktam, és visszamentem az 

íróasztalomhoz. Mrs. Usher a piros bőr karosszékhez 

ment, Wolfe-nak székestül feléje kellett fordulnia, hogy 

szemből láthassa. A Saul által adott jellemzés egyik pontja 

szerint Mrs. Usher szerette a férfiakat, és a jelek szerint – 

ahogy járás közben a csípőjét riszálta, ahogy a fejét 

tartotta meg ahogy kihívóan nézett még most is, amikor 

valószínűtlen volt, hogy a férfi, akire néz, alkalmas alany 

lenne a flörtölésre – ő is tetszhetett a férfiaknak. Húszéves 

korában nem mindennapi jelenség lehetett. 

Wolfe ismét mélyet lélegzett. Közvetlenül étkezés után 

szellemi erőfeszítést végezni nem kellemes. – 

Természetesen nyilvánvaló, asszonyom – mondta –, hogy 

miért akartam önnel és Mr. Byne-nal külön-külön 

beszélni: hogy lássam, az ön beszámolója megegyezik-e az 

övével. Mivel összebeszélni nem volt alkalmuk, az egyezés, 

ha nem is perdöntő, legalábbis meggyőző lesz. 

Mrs. User elmosolyodott. – Maga szereti a nagy 

szavakat, ugye? – A hangjában is, á tekintetében is azt 

sejtette valami, hogy évek óta vágyik egy olyan férfival 

találkozni, aki szereti a nagy szavakat. 

Wolfe horkant egyet. – Olyan szavakat próbálok 

használni, amelyek azt fejezik ki, amit gondolok. 

– Én is – jelentette ki Mrs. Usher –, de néha nehéz 

megtalálni a megfelelőket. Nem tudom, mit mondott 

magának Mr. Byne, de én csakis az igazságot mondhatom 

el. Ugye, azt akarja tudni, hogyan történt, hogy ma este 

vele voltam? 

– Azt. 



 

 

– Nos, ma reggel fölhívtam, és mondtam neki, hogy 

szeretnék találkozni vele, és ő azt javasolta, hogy ott, a 

Tom éttermében találkozzunk – addig nem is hallottam 

erről az étteremről – negyed nyolckor. Így hát odamentem. 

Nem valami izgalmas, ugye? 

– Csak mérsékelten. Régóta ismeri? 

– Tulajdonképpen egyáltalán nem ismerem. Körülbelül 

egy éve találkoztam vele, valahol, ejnye, hol is? Képtelen 

vagyok visszaemlékezni rá. Valahol társaságban, de már 

nem emlékszem rá, hogy hol. Különben ez nem is számít. 

De tegnap éppen az ablaknál ültem, és a lányomra 

gondoltam. Az én drága kicsi Faithemre… – Abbahagyta, 

szipogott egyet, de a szipogás nem volt túlságosan 

meggyőző. – És eszembe jutott, hogy találkoztam egyszer 

egy Byne nevű férfival, és valaki azt mondta, talán ő maga, 

hogy Byne Mrs. Robilotti unokaöccse, a gazdag Mrs. 

Robilottié, aki azelőtt Mrs. Albert Grantham volt. És a 

lányom Mrs. Robilotti házában halt meg, tehát Mr. Byne 

talán tudna róla mesélni, és talán rá tudná venni a 

nagynénjét, hogy fogadjon, és kikérdezhessem Mrs. 

Robilottit a lányom felől. Mindent meg akartam tudni róla, 

amit csak lehet. – Megint szipogott. 

Nem hatott jól. Sőt rosszul hatott. Byne volt olyan 

okos, hogy kitaláljon valamit, aminek a megerősítését nem 

lehetett elvárni Mrs. Ushertól; sőt Byne előre 

figyelmeztetett, hogy a hölgy valószínűleg tagadni fogja, és 

ami még rosszabb, lehetséges volt, hogy a dolgot nem is 

találta ki. Lehetséges volt, hogy úriemberhez illően az 

igazságot mondja el. Lehetséges volt, hogy Wolfe két 

ragyogó ötletének találkozása Tom éttermében, ami oly 

ígéretesnek látszott, mikor Saul közölte, hogy együtt 



 

 

vannak, teljes kudarcot hoz. Lehetséges volt, hogy Wolfe 

nem is olyan zseniális. 

Ha Wolfe osztozott is a borúlátásomban, nem mutatta. 

Azt kérdezte: – Mivel Mr. Byne-nal való randevúja ártatlan 

volt, miért ijedt úgy meg, amikor Mr. Goodwin azzal 

fenyegetőzött, hogy hívja a rendőrséget? Mik is voltak a 

hölgy szavai, Archie? 

– ”Csak ne a zsarukat. Az ég szerelmére, csak ne a 

zsarukat.” 

– Igen. Miért mondta ezt, Mrs. Usher? 

– Mert nem szeretem a zsarukat. Sohase szerettem 

őket. 

– Miért hagyta el a lakását, és költözött egy szállodába? 

És miért jelentkezett be álnéven? 

– Amiatt, ahogy éreztem az után, amit a lányom 

elkövetett. Nem akartam embereket látni. Tudtam, hogy 

nyilván jönnek majd az újságírók. Meg a zsaruk. Egyedül 

akartam lenni. Maga is azt akarná, ha… 

Megszólalt a csengő, kimentem. Néha, ha dolgom van, 

Fritzre hagyom az ajtónyitást, de most, hogy Mrs. Usher az 

irodában volt, Byne meg az utcai szobában, gondoltam, 

okosabb, ha megnézem, ki az, különben is a helyzet egyre 

vigasztalanabbnak látszott, jólesett mozogni egy kicsit. 

Csak Orrie Cather volt az. Kinyitottam az ajtót, 

üdvözöltem, ő belépett, én becsuktam az ajtót. Amikor 

levetette a kabátját, valami bőrholmi bukkant elő, egy 

cipzáras táska, amelyet a kabátja alatt rejtegetett. 

– Mi ez? – kérdeztem. – A neszesszere? 

– Nem – mondta. – Mrs. Usher tit… 

A szájára tapasztottam a kezem. Orrie meghökkent, de 

azért érti ő a célzást, és mikor befelé indultam az 

előszobában, aztán jobbra az ebédlőbe, utánam jött. 



 

 

Becsuktam az ajtót, kicsit távolabb mentem tőle, és 

megkérdeztem: – Mrs. Usher mije? 

– Titkos bűne. – Villant egyet a szeme. – Magam 

akarom átadni Mr. Wolfe-nak. 

– Nem lehet. Éppen Mrs. Usher van nála az irodájában. 

Hogy tudta… 

– Mrs. Usher? Hogy került ide? 

– Az ráér. Hogy tudta megszerezni ezt a táskát? 

Lehet, hogy a kérdés ellentmondást nem tűrőnek 

hangzott, de az idegeim kissé föl voltak borzolva. Erre 

Orrie méltóságteljes lett. Gőgösen felhúzta az állát. – 

örülök, hogy jelentést tehetek, Mr. Goodwin. Mr. Panzer 

meg én a Christie Hotelt figyeltük. Amikor megfigyelésünk 

alanya megjelent és taxiba ült, Mr. Panzer is taxiba vetette 

magát és követte, mielőtt még csatlakozhattam volna 

hozzá. Így ott maradtam parlagon, és idetelefonáltam. Mr. 

Wolfe megkérdezte, lehet-e bármiből következtetni rá, hogy 

mennyi időre távozott Mrs. Usher, és én azt mondtam, 

hogy lehet, mivel taxiba ült, tehát legalább félóráig, ha 

nem hosszabb ideig bizonyára távol lesz, mire Mr. Wolfe 

azt mondta, kívánatos volna vetni egy pillantást a 

szobájára, én meg azt mondtam, hogy rendben. Eltartott 

egy darabig, mire bejutottam. Akarja a részleteket? 

– Ráér. Mi van a táskában? 

– Egy lezárt bőröndben volt, nem abban, amelyet ma 

hozott a boy, hanem egy kisebben. A bőrönd kinyitása 

gyerekjáték volt, de a táskának trükkös zárja van, szét 

kellett szednem. 

Kinyújtottam a kezem. Orrie nem szívesen adta át a 

táskát, de a protokoll az protokoll. Az asztalra tettem, 

kinyitottam, és kivettem belőle két borítékot, egy 

nagyobbat meg egy kisebbet. Egyik sem volt leragasztva 



 

 

eredetileg sem. Kicsúsztattam a nagyobbikből, ami benne 

volt. 

Fotók voltak benne, újságokból és képeslapokból 

kivágott fotók. Akkor is fölismertem volna a rajtuk levő 

férfit, ha nincs rajtuk az aláírás, mivel elég idős vagyok, jó 

pár éve olvasok újságokat, és elég gyakran megjelennek 

bennük egy emberbarát multimilliomos képei. A legfelső 

kép alatt ez állt: „Albert Grantham (balra) átveszi az 

Amerikai Jótékonysági Liga idei kitüntetését.” Valamennyi 

kép Granthamot ábrázolta, volt legalább húsz vagy még 

több. Megfordítottam őket, hogy lássam, nem írtak-e a 

hátukra valamit. 

– Ezeket hagyhatjuk a francba – türelmetlenkedett 

Orrie. – A másik boríték az érdekes. 

A másik, kisebb boríték egy még kisebb fehér borítékot 

tartalmazott. A sarkában domború nyomással állt a feladó 

neve: Albert Grantham, alatta az ötödik Avenue-i cím, 

kézzel volt címezve Mrs. Elaine Ushernak, Nyugati 87. 

utca. 812., és alul ez állt: „Küldönccel kézbesítve.” A 

borítékban összehajtogatott papírlapok voltak. 

Széthajtogattam őket, és ezt olvastam: 

1952. június 6. 

Drága Elaine, 

Ígéretemhez híven írásban is megerősítem, amit 

legutóbb mondtam. 

Nem vállalom sem a jogi, sem az erkölcsi 

kötelezettséget lányod, Faith apaságáért. Mindig azt 

állítottad, hogy én vagyok az apja, és egy ideig el is hittem 

neked, és még most sincs rá bizonyítékom, hogy állításod 

valótlan, de mint már mondtam, vettem magamnak a 



 

 

fáradságot, hogy tájékozódjam az utóbbi tíz évben 

folytatott életmódodról, és teljesen világossá vált, hogy a 

szűziesség nem tartozik az erényeid közé. Lehetséges, hogy 

annak idején, tizenöt éve, amikor fiatal voltál, és élveztem 

a kegyeidet, még közéjük tartozott – te mondod ezt –, 

későbbi viselkedésed azonban ezt is kétségessé teszi. Nem 

akarom ismételten sajnálkozásomat kifejezni akkori 

viselkedésem miatt. Ezt már megtettem, és te tudod, mit 

érzek miatta, és mindig is mit éreztem, amióta érett korba 

kerültem, és nem voltam szűkmarkú sem lányod, sem 

tenmagad anyagi szükségleteinek kielégítése tekintetében. 

Egy ideig nem ment könnyen, de apám halála óta havi 

2000 dollárt adtam neked, ami után adót sem kellett 

fizetned. 

Csakhogy mindjobban öregszem, és teljességgel igazad 

van: föl kell készülnöm minden lehetőségre. Mint 

mondottam, kénytelen vagyok visszautasítani javaslatodat, 

miszerint nagyobb összeget adjak neked – akkorát, 

melynek hozadéka fedezi lányod, valamint saját 

megélhetésedet. Nem bízom a pénzhez való 

hozzáállásodban. Félek, hogy hamarosan elherdálod, és 

ismét hozzám folyamodsz. Hagyatéki alapot sem tudok 

biztosítani számotokra, sem most, sem a 

végrendeletemben, az általad is ismert okokból. Nem 

kockáztathatom meg, hogy az ügyre fény derüljön. 

Ezért olyan intézkedéseket tettem, amelyek 

megfelelnek a helyzetnek. Unokaöcsémnek, Austin Byne-

nak valamivel több mint kétmillió dollárt érő értékpapírt 

adományoztam, amelynek a hozadéka adómentes. Évente 

körülbelül 55 000 dollár lesz a hozadék. Unokaöcsém 

köteles ennek felét neked átutalni, a másik felét 

megtarthatja magának. Ezen intézkedést egy mindkettőnk 



 

 

által aláírt megállapodásban fektettük le. Az egyik kikötés 

az, hogy amennyiben további követeléseket támasztanál, 

vagy valaha is elárulod egykori kapcsolatunkat, vagy 

bármilyen igénnyel lépsz föl akár vagyonommal 

kapcsolatban, akár valamelyik családtagommal szemben, 

unokaöcsém mentesül a kötelezettség alól, hogy a 

hozadékot megossza veled. Egy másik kikötés az, hogy ha 

ő elmulasztaná a megfelelő összeget kellő gyorsasággal 

átutalni neked, igényt támaszthatsz a teljes alaptőkére. E 

kikötés megfogalmazásakor szerettem volna jogi tanácsot 

kapni, de nem állt módomban. Biztosra veszem, hogy így 

is kötelező érvényű. Nem hiszem, hogy unokaöcsém 

elmulasztja teljesíteni kötelességét, de ha mégis, tudni 

fogod, mit kell tenned. Persze annak a lehetősége is 

fennáll, hogy ő pazarolja el az alaptőkét, de születése óta 

ismerem, és biztosra veszem, hogy az ilyesmi távol áll tőle. 

Tehát ígéretemhez híven ezennel megerősítettem a 

szóban már mondottakat. Ismétlem, ez a levél nem 

tekinthető annak beismeréseként, hogy én vagyok lányod, 

Faith apja. Ha valaha is fölhasználnád bármilyen követelés 

alapjaként, unokaöcsém azonnal beszünteti a pénz 

folyósítását. 

Mind a lányod, mind a magad boldogulását kívánva 

zárom levelem. 

Üdvözlettel: 

Albert Grantham 

Mikor befejeztem és fölnéztem, Orrie megszólalt: – 

Magam akarom átadni Mr. Wolfe-nak. 

– Megértem. – Összehajtogattam a papírlapokat, és 

visszadugtam a borítékba. – Ez aztán a levél. Olvastam a 



 

 

minap az újságban, hogy valami pasas Grantham 

életrajzán dolgozik. Ugyancsak örülne ennek a levélnek! 

Hogy magának milyen mázlija van! Odaadnám egyhavi 

fizetésemet azért, amit érzett, mikor megtalálta. 

– Tényleg klassz érzés volt. Át akarom adni Mr. Wolfe-

nak. 

– Mindjárt. Maradjon itt. Van pezsgő, szolgálja ki 

magát. Átmentem az irodába, megvártam, míg Wolfe 

befejezi a mondatát, aztán szóltam neki: – Mr. Cather 

szeretne mutatni valamit magának. Az ebédlőben van. – 

Wolfe fölállt, kiment, én meg leültem. Mrs. Usher az 

arckifejezéséből ítélve szépen szerepelhetett. Még ránézni 

sem volt kedvem, hogy ne lássam, amint hetykén 

félrebillenti a fejét, és elégedetten csillog a szeme, mivel 

tudtam, hogy hamarosan úgy fogja érezni magát, mintha 

tíz mázsa tégla zuhant volna rá. Szóval nem néztem rá. Az 

íróasztalomhoz fordultam, kihúztam az egyik fiókot, 

papírokat szedtem elő, azokkal babráltam. Amikor Mrs. 

Usher azt mondta a hátamnak, mennyire örül, hogy 

idehoztam őket Wolfe-hoz, mert legalább egy kicsit 

kimagyarázkodott neki, még annyira sem voltam udvarias, 

hogy szembeforduljak vele és válaszoljak neki. Elővettem a 

noteszemet, és éppen a macskáról készült vázlatokat 

téptem ki belőle, mikor fölhangzottak Wolfe léptei. 

Mikor leült, azt mondta: – Hozza be Mr. Byne-t, Archie. 

Meg Sault is. 

Kinyitottam az ajtót, és kiszóltam. – Fáradjanak be, 

uraim. 

Amikor Byne belépett, és Mrs. Usherra nézett, azt látta, 

amit én is láttam, és erre őt is elöntötte az elégedettség. 

Oda ültek, ahol előzőleg is ültek. Wolfe hol az egyikre, hol 

a másikra nézett. 



 

 

– Nem kívánom a szükségesnél hosszabbra nyújtani a 

beszélgetést – mondta –, csak szeretnék gratulálni 

önöknek. Meglepetésszerűen kapták el önöket abban az 

étteremben, és úgy hozták ide, hogy nem beszélhettek 

össze, mégis mind a ketten olyan ügyesen hazudtak, hogy 

csak hosszú és költséges nyomozás árán tudtuk volna 

bebizonyítani állításaik valótlanságát. Csodálatra méltóan 

színészkedtek… Ha megengedi, folytatom, Mr. Byne. 

Hamarosan beszélhet, és szükséges is lesz, hogy beszéljen. 

Sajnálatos módon – mármint az önök szempontjából 

sajnálatos – a színészkedés fölösleges időpazarlás volt. 

Friss muníció érkezett. Épp most olvastam végig egy 

dokumentumot, melyet nem nekem szántak. – Mrs. 

Usherra nézett. – Az áll benne, asszonyom, hogy ha ön 

fölfedi a tartalmát, szigorú büntetést kap, ön azonban nem 

fedte föl. Ellenkezőleg. Mindent megtett, hogy titokban 

tartsa. 

Mrs. Usher kihúzta magát ültében. – Miféle 

dokumentumról beszél? 

– Úgy tudom a legjobban azonosítani, ha idézek belőle 

egy részletet, mondjuk a negyedik bekezdést. „Ezért olyan 

intézkedéseket tettem, amelyek megfelelnek a helyzetnek. 

Unokaöcsémnek, Austin Byne-nak valamivel több mint 

kétmillió dollárt érő értékpapírt adományoztam, amelynek 

a hozadéka adómentes. Évente körülbelül 55 000 dollár 

lesz a hozadék. Unokaöcsém köteles ennek felét…” 

Byne talpra ugrott. A következő néhány másodperc 

kissé zavaros volt. Én is fölugrottam, hogy Byne és Wolfe 

közé álljak, de a Byne szeméből áradó düh Mrs. Ushernak 

szólt. Aztán amikor feléje is lépett, Saul az útját állta, így 

mindenki fedezve volt. Ekkor azonban Mrs. Usher, akinek 

Saul háttal állt, engem meg Saul és Byne is elválasztott 



 

 

tőle, felugrott a székéből, és Wolfe-nak rontott. Ha átvetem 

magam Wolfe íróasztalán, talán megelőzhettem volna, bár 

onnét, ahol álltam, valószínűleg nem sikerült volna, és 

különben is mozdulni se tudtam az elképedéstől – nem 

Mrs. Usher, hanem Wolfe miatt. Wolfe még a beszélgetés 

elején szembefordult Mrs, Usherral, tehát a lába nem az 

íróasztal alatt volt, és nem kellett székestül megfordulnia, 

de még így is mázsás súlyt kellett mozgásba hoznia. 

Hatalmas testével hátradőlt, és fölemelte a lábát, úgyhogy 

mikor Mrs. Usher odaért, Wolfe egyik lába pontosan állon 

találta. Mrs. Usher hátratántorodott Saul karjaiba, az meg 

lenyomta a székébe. És itt süllyedjek el, ha Mrs. Usher 

nem kapott mindkét kezével az állához, és nem rikácsolt 

rá Wolfe-ra: – Megütött! 

Én Byne karját fogtam, jó erősen, de ő észre se vette. 

Mikor észrevette, ki akarta magát szakítani a kezemből, de 

nem sikerült neki, és egy pillanatig azt hittem, hogy behúz 

egyet nekem a másik öklével, amit egyébként meg is 

próbált tenni, 

– Nyugalom – tanácsoltam neki. – Minden energiádra 

szükséged lesz. 

– Hogy jutott hozzá a levélhez? – kérdezte Mrs. Usher. 

– Hol van? – A két kezével még mindig az állát fogta. 

Wolfe szemmel tartotta, de nem óvatosan. 

Mondhatnám, inkább önelégülten. Azt hihette volna az 

ember, hogy régi titkos vágya volt állon rúgni egy nőt. 

– A zsebemben – mondta. És a mellére veregetett. – 

Épp most kaptam attól az embertől, aki megtalálta a maga 

szállodai szobájában. Lehet, hogy egyszer majd 

visszakapja. Attól függ. Lehet, hogy… 

– Ez betörés – szólt közbe Byne. – Bűncselekmény. 



 

 

Wolfe bólintott. – Szigorúan véve az. De nem hinném, 

hogy Mrs. Usher vádat óhajtana emelni, amennyiben a 

dokumentumot végül visszakapja. Lehet, hogy 

bizonyítékként fog szerepelni egy gyilkossági perben. Ha 

így lesz… 

– Nem volt gyilkosság! 

– Tévedésben leledzik, Mr. Byne. Nem ülne le? Ez a 

beszélgetés eltart egy ideig. Köszönöm. Az ön által említett 

pontot kategorikus kijelentéssel intézem el: Faith Ushert 

meggyilkolták. 

– Nem! – mondta Mrs. Usher. Kezeit levette az álláról, 

de nem hadonászott, csak az ujjai görbültek be. – Faith 

öngyilkos lett! 

– Ezt a pontot illetően nem vagyok hajlandó vitába 

bocsátkozni – mondta neki Wolfe. – Csak annyit mondok: 

szakmai hírnevemet teszem kockára azzal a kijelentéssel, 

hogy meggyilkolták, sőt már kockára is tettem. Ezért 

használok föl minden rendelkezésemre álló forrást, még 

akkor is, ha a hitelemet kockáztatom. Ezért kell 

megvizsgálnom a levél sugallta minden lehetőséget. – 

Megveregette a mellét, és Byne-ra nézett. – Például 

ragaszkodni fogok hozzá, hogy megnézhessem az ön és Mr. 

Grantham között kötött megállapodást. Vajon nem az áll-e 

benne, hogy Faith Usher halála esetén az anyjának 

utalandó összeg lényegesen csökken, vagy esetleg teljesen 

megszűnik? 

Byne megnedvesítette az ajkát. – Mivel olvasta a Mrs. 

Ushernek írott levelet, tudja, mi állt a megállapodásban. 

Az a megállapodás bizalmas, és maga nem fogja látni. 

– Ó, dehogynem. – Wolfe magabiztos volt. – Amikor 

idejöttek, a fenyegetésem csak abból állt, hogy 

találkozójukat tudomására hozom a rendőrségnek. Most 



 

 

már sokkal erélyesebb a fenyegetésem, sőt végzetes is 

lehet. Nézzen csak Mrs. Usherra. Figyelje meg, milyen az 

arckifejezése, ahogy magát nézi. Asszonyom, ön látta azt a 

megállapodást? 

– Igen – mondta Mrs. Usher. – Láttam. 

– Tartalmaz-e olyan kikötést, amilyenre oéloztam? 

– Igen – felelte az asszony –, tartalmaz. Az áll benne, 

hogy ha Faith meghal, Mr. Byne-nak csak az eredeti 

összeg felét kell fizetnie, vagy még kevesebbet. Igazat 

mond, amikor azt mondja, hogy meggyilkolták a 

lányomat? 

– Egy nyavalyát! – mondta Byne. – Wolfe-ot nem az 

igazság érdekli. Különben is, én ott se voltam. Ne énrám 

nézz, Elaine, hanem őrá! 

– Úgy gondoltam – mondta Wolfe –, időt takarítunk 

meg vele, ha most mindjárt megnézzük azt a 

megállapodást, így hát elküldtem Mr. Cathert a maga 

lakására, Mr. Byne, hogy keresse meg. Megkönnyíti a 

dolgát, ha fölhívja, és megmondja neki, hol őrzi. Mr. 

Cather ügyesen bánik a zárakkal, már biztosan a lakásán 

van. 

Byne csak a szemét meregette. – Úristen! – mondta. 

– Akar telefonálni neki? 

– Neki nem. Úristen! Maguk megfenyegettek, hogy 

felhívják a rendőrséget. Hát én fogom felhívni őket. 

Elmondom nekik, hogy egy ember betört a lakásomba, 

még most is ott van, kapják el. 

Fölálltam. – Tessék, Dinky, használd az én 

készülékemet. 

Nem vett rólam tudomást, – Nem is a megállapodás 

dühít – mondta Wolfe-nak. – Hanem a maguk átkozott 

pimaszsága. A megállapodást az embere nem fogja 



 

 

megtalálni, mert nincs a lakásomon. A bankom 

páncélszekrényében van, és ott is marad. 

– Akkor várnunk kell hétfőig. – Wolfe válla 

megemelkedett egy centit, aztán leereszkedett. – Mr. 

Cather azonban mégsem fog hiába vesződni. Eltekintve 

attól, hogy esetleg talál valami egyéb érdekeset, ki fogja 

próbálni az írógépét, ha van. Megmondtam neki, hogy ha 

talál írógépet, írja le rajta ezt: „Nem jöttek még rá, hogy 

Faith Usher gyermekének Edwin Laidlaw az apja? 

Kérdezzék csak ki 1956-os kanadai kirándulásáról.” Ezt 

legépeli és idehozza. Maga mosolyog. Ilyen jól mulat? 

Talán mert nincs írógépe? 

– Dehogy nincs írógépem. Mosolyogtam? – És ismét 

mosolygott, pléhpofával. – Csak magán mosolyoghattam, 

hogy egyszerre csak előráncigálja Laidlaw-t. Nem értem, 

miért, de maga nyilván tudja. 

– Nem én ráncigaltam őt elő – mondta határozottan 

Wolfe. 

– Valaki más. A rendőrség kapott egy géppel írt 

névtelen levelet, amelyet az imént idéztem. És rosszul 

tette, hogy mosolygott; hiba volt. Semmi oka rá, hogy 

mulasson, tehát nyilván meg van elégedve valami miatt, s 

vajon mi miatt? Nem azért, mert nincs írógépe, mert van. 

Megpróbálom kitalálni. Vajon nem azon mulatott-e, hogy 

Mr. Cather ide fog hozni egy levelet, amely a maga 

írógépén íródott, s maga tudja, hogy az írógép ártatlan, 

méghozzá azért tudja, hogy ártatlan, mert tudja, hogy hol 

van a bűnös írógép? Azt hiszem, érdemes lesz a dologgal 

foglalkozni. Sajnos, holnap vasárnap, várnunk kell. Hétfőn 

délelőtt Mr. Goodwin, Mr. Panzer és Mr. Cather sorra járja 

azokat a helyeket, ahol olyan írógép van, amely a maga 

számára könnyen és természetesen elérhető – például a 



 

 

klubjában. Aztán ott van például a bank, ahol a 

páncélszekrénye van. Archie. Maga rendszeresen jár a 

bankomba. Feltűnő lenne-e, ha egy páncélszekrénybérlő 

engedélyt kérne, hogy használhassa az egyik írógépet? 

– Feltűnő? – kérdeztem, és a fejem ráztam – Dehogy. 

– Akkor ez is egy lehetőség. Tulajdonképpen – mondta 

Wolfe Byne-nak – nem is bánom, hogy várni kell hétfőig, 

mert a dolognak van egy hátulütője. Az írógépeken írt 

szövegmintákat össze kell hasonlítani a levéllel, amelyet a 

rendőrség kapott, az pedig náluk van. Nem tetszik a dolog, 

de nincs más mód. Ha sejtésem nem csal, legalább a 

névtelen levél feladóját azonosítani tudom, és ez nekik is 

segítség lesz. Ezt a részletet illetően, uram, nemcsak 

fenyegetőzöm azzal, hogy a rendőrséghez fordulok, hanem 

kénytelen is vagyok megtenni. 

– Rohadt spicli – sziszegte Byne. 

Wolfe fölhúzta a szemöldökét. – Ügy látszik, telibe 

találtam. A bankban van az az írógép? 

Byne Mrs. Usher felé kapta a fejét. – Menj ki, Elaine. 

Beszélni akarok Wolfe-fal. 



 

 

14. 

Austin Byne egyenesen, mereven ült. Amikor Saul az utcai 

szobába kísérte Mrs. Ushert – és ott is maradt vele –, 

szóltam Dinkynek, hogy üljön át a piros bőr karosszékbe, 

mert az kényelmesebb, de abból, ahogy rám nézett, 

gyanítottam, hogy elfelejtette, mit jelent a kényelem. 

– Nyert – mondta Wolfe-nak. – Mindent elmondok. Mit 

akar, hol kezdjem? 

Wolfe hátradőlt, könyöke a karfán, tenyerét összetette. 

– Előbb tisztázzunk egy-két dolgot. Miért küldte azt a 

levelet Laidlaw-ról a rendőrségnek? 

– Azt nem mondtam, hogy én küldtem. 

– Pfuj. – Wolfe utálkozott. – Vagy megadta magát, vagy 

nem. Eszem ágában sincs szótagonként kipréselni 

magából a mondanivalóját. Miért küldte azt a levelet? 

Byne-nak viszont valóban erőszakkal kellett kipréselnie 

magából a szavakat. Egyszerűen nem akart kinyílni a 

szája. 

– Azért – sikerült végül kinyitnia mert folytatták a 

nyomozást, és nem lehetett tudni, mi mindent nem 

kaparnak elő. Rájöhettek volna, hogy ismerem Faith 

anyját, meg hogy… szóval, a megállapodásra is. Akkor azt 

hittem, hogy Faith öngyilkos lett, és még mindig azt 

hiszem, de ha valóban meggyilkolták, akkor szerintem 

csakis Laidlaw tehette, és azt akartam, tudják meg, mi volt 

közte meg Faith közt. 

– De miért csakis ő tehette? És csak úgy kitalálta, 

ugye, hogy Laidlaw meg Miss Usher... 



 

 

– Dehogy. Természetesen, hogy úgy mondjam, szemmel 

tartottam Faitht. Nem úgy értem, hogy együtt jártam vele, 

csak éppen szemmel tartottam. Kétszer is láttam együtt 

Laidlaw-val, és aznap, mikor Laidlaw Kanadába indult, 

láttam a kocsijában is. Tudtam, hogy Laidlaw Kanadába 

ment, mert egyik barátom kapott tőle onnan egy képes 

levelezőlapot. Nem kellett kitalálnom a dolgot. 

Wolfe horkant egyet. – Ugye tudja, Mr. Byne, hogy 

most már minden gyanús, amit mond? Föltételezve, hogy 

tényleg tudott a Laidlaw és Miss Usher közti intim 

kapcsolatról, miért gondolta, hogy Laidlaw ölte meg a 

lányt? Zsarolta talán Faith a férfit? 

– Tudtommal nem. Ha Laidlaw-nak volt oka megölni 

Faitht, én nem tudom, mi lehetett az. De ő volt ott akkor 

este az egyetlen a jelenlevők közül, akinek köze volt 

Faithhez. 

– Nem. Magának is volt. 

– A szentségit neki, én nem voltam ott! 

– Ez igaz, de azok, akik ott voltak, szintén 

hivatkozhatnak az alkalom hiányára. Ahogy lefestették 

nekem a körülményeket, senki se mérgezhette meg Miss 

Usher pezsgőjét úgy, hogy biztosra is vehesse, hogy a 

pohár hozzá kerül. És az összes érintett személy közül 

maga az egyetlen, akinek indítéka volt, méghozzá nem is 

csekély. Évi jövedelmének huszonhétezer dolláros, 

adómentes növekedése igen csábító kilátás. Én a maga 

helyében bármilyen alternatívába belemennék, hogy ne 

jusson az a megállapodás a kerületi ügyész kezébe. 

– Azt teszem. Itt ülök, miközben maga csak 

bonyolultabbá teszi a dolgokat. 



 

 

– Szóval belemegy. – Wolfe a tenyerét vizsgálgatta, 

aztán a szék karfájára helyezte. – Nohát akkor. Tudta, 

hogy Miss Usher mérget hord magánál? 

Semmi habozás. – Tudtam, hogy mindenkinek ezt 

mondja. De látni a mérget sose láttam. Az anyja mesélte 

el, meg Mrs. Irwin említette egyszer a Grantham Házban. 

– Tudta, miféle méregről van szó? 

– Nem. 

– Mrs. Usher ötlete volt, hogy álnéven bezárkózik egy 

szállodába, vagy maga javasolta? 

– Egyikünk sem. Vagyis nem emlékszem rá. 

Csütörtökön felhívott, nem, szerdán, és akkor döntöttünk 

úgy, hogy a legokosabb, ha ezt teszi. De hogy melyikünk 

ötlete volt, arra már nem emlékszem. 

– A ma esti találkozót ki indítványozta? 

– Ő. Ma reggel hívott fel. Már mondtam. 

– Mit akart? 

– Azt akarta megtudni, mi a szándékom a 

pénzátutalással most, hogy Faith meghalt. Tudta, hogy ez 

a megállapodás szerint az én belátásomra van bízva. Azt 

mondtam neki, hogy egyelőre változatlanul a hozadék felét 

küldöm el neki. 

– Fölhasználta Mrs. Usher a maga által küldött pénzt a 

lánya támogatására? 

– Nem hiszem. Az utóbbi négy-öt évben semmi esetre 

sem, de ebben nem ő a hibás. Faith nem volt hajlandó 

elfogadni tőle semmit. Együtt lakni sem akart vele. Nem 

jöttek ki egymással. Mrs. Usher... nem éppen a 

konvenciók embere. Faith tizenhat éves korában 

elköltözött tőle, és több mint egy évig azt sem tudtuk, hogy 

hol van. Egy étteremben dolgozott, mikor megtaláltam. 

Pincérnőként. 



 

 

– De maga továbbra is a teljes részesedést fizette Mrs. 

Ushernak? 

– Igen. 

– Az alaptőke felügyelet nélkül van a maga birtokában 

és ellenőrzése alatt? 

– Természetesen. 

– Sohasem vizsgálta fölül senki? 

– Persze hogy nem. Ki vizsgálta volna felül? 

– Azt nem tudom. Ki emelne kifogást ellene, ha egy 

általam választott hites könyvvizsgáló felülvizsgálná? 

Most, hogy már tudok a megállapodásról? 

– Természetesen én. Az alaptőke az én tulajdonom, és 

ameddig Mrs. Ushernak megfizetem a részesedését, 

senkinek sem tartozom számadással, csak magamnak. 

– Látnom kell azt a megállapodást. – Wolfe csücsörített, 

és a fejét csóválta. – Rendkívül nehéz meghiúsítani a 

végleges halált – mondta. – Mr. Grantham hősies kísérletet 

tett rá, de elbuktatta saját hiú vágya, hogy titkát még 

azután is megőrizze, hogy a férgek martaléka lett. Magát 

meg Mrs. Ushert megvédte egymás gyarlósága és 

csalárdsága ellen, de mi van akkor, ha egyesítik az 

erejüket jó hírnevének a lerombolására? Ezt Mr. 

Grantham sem tudta előre kivédeni. – Fölemelte a kezét, 

legyintett. – Mindenkiből bolondot csinál a halál 

legyőzésének a vágya. Látnom kell azt a megállapodást. De 

addig is hátra van még néhány tisztázni való kérdés. Maga 

azt mondta Mr. Goodwinnak, hogy Miss Ushert merő 

véletlenségből választotta ki az estélyre meghívandók közé, 

de ez a válasz most már nem elegendő. Tehát: miért 

választotta ki? 

– Hát persze – mondta Byne. – Tudtam, hogy ez 

következik. 



 

 

– Akkor volt ideje valami választ is kitalálni. 

– Nem kell kitalálnom semmit. Átkozott hülye voltam. 

Amikor megkaptam a névsort Mrs. Irwintől, és megláttam 

a névsorban Faith nevét… hát igen, akkor történt. 

Egyszerűen nem tudtam ellenállni a gondolatnak, hogy 

Faitih vendégként szerepeljen a nagynéném házában. 

Ugyanis nekem Mrs. Robilotti csak a házassága révén 

nagynéném. Az anyám Albert Grantham testvére volt. 

Vallja be, tényleg kísértő volt a gondolat, hogy Faith a 

nagynéném asztalánál ül. Meg aztán… 

Elharapta a mondatot. Wolfe noszogatta. – Aztán? 

– Az ötlet felvetett egy másik ötletet is: hogy legyen ott 

Laidlaw is. Tudom, hogy oltári hülye voltam, de hát így 

történt. Hogy Laidlaw ott lássa Faitht, Faith meg Laidlaw-

t... Persze, a nagynéném még mindig kihúzhatta volna 

Faitht, és mondhatta volna Mrs. Irwinnek azt, hogy… – 

Elhallgatott. Egy másodperc múlva folytatta: – Úgy értem, 

nem lehetett tudni, mit csinál Faith, esetleg nem is 

hajlandó elmenni, Laidlaw viszont nyilván nem fogja 

tudni, hogy a lányt is meghívták, szóval egye fene, 

gondoltam. Szóval azt javasoltam a nagynénémnek, hogy 

hívja meg Laidlaw-t, és meg is hívta. 

– Tudta Miss Usher, hogy Albert Grantham volt az 

apja? 

– Jóságos ég, dehogy! Ő azt hitte, hogy az apja egy 

Usher nevű férfi volt, aki még az ő születése előtt meghalt. 

– Tudta, hogy az anyja jövedelme magától származik? 

– Nem. Nem hiszem... Nem, nemcsak hiszem, hanem 

tudom. Azt gyanította, hogy az anyja jövedelme a barátaitól 

származik. A férfiismerőseitől. Azért is hagyta ott. Ami 

Faith-nek az estélyre való kiválasztását, majd Laidlaw 

meghívatását illeti, miután megtettem, megijedtem. 



 

 

Rájöttem, hogy könnyen történhetik valami. A 

legkevesebb, hogy Faith eltávozik, ha meglátja Laidlaw-t, 

de elsülhet rosszabbul is, és nem akartam ott lenni, ezért 

határoztam el, hogy keresek valakit, aki elmegy helyettem. 

Az első négy-öt barátom, akivel próbálkoztam, nem ért rá, 

és akkor jutott az eszembe Archie Goodwin. 

Wolfe hátradőlt a székén, behunyta a szemét, s 

működni kezdett a szája. Csücsörített, aztán beszívta az 

ajkát, megint csücsörített, aztán megint beszívta és így 

tovább… Erre előbb-utóbb mindig sor kerül, és többször is 

elhatároztam már, hogy készítek egy táblát ezzel a 

fölirattal: ZSENI, MŰKÖDÉS KÖZBEN, és mikor rákezdi, 

kirakom az íróasztalára. Rendszerint van némi fogalmam 

róla, hogy min „működik” a zseni, ezúttal viszont halvány 

gőzöm se volt. Már eltakarított egy csomó szemetet, illetve 

tisztázott néhány dolgot, például azt, hogy ki uszította a 

zsarukat Laidlaw-ra, és hogyan hívták meg Laidlaw-t és 

Faitht az estélyre, tehát csak egyvalamin rágódhatott: 

azon, hogy végre talált ugyan valakit, akinek alapos 

indoka volt Faith Usher meggyilkolására, csakhogy ez a 

valaki – Byne –, miként azt ő maga is szerette 

hangsúlyozni, még csak nem is volt jelen az estélyen. 

Szóval lehetséges volt, hogy ezen „működött” a zseni – 

mármint azt latolgatta, hogyan mérgezhette meg Byne 

távirányítással a pezsgőt, de biztos nem voltam benne. 

Kinyitotta a szemét, és Dinkyre szegezte. – Nem várok 

hétfőig – mondta. – Ha nekem ennyi nem elég, akkor nem 

lesz elég több sem. Maga mondott valamit, illetve 

legalábbis utalt valamire, abba kapaszkodom. Ha most 

kérdezném ki a dolog felöl, csak hazudozna, így hát 

inkább nem vacakolok vele. Ideje, hogy nekigyürkőzzünk a 

központi kérdésnek: ha valaki elhatározta, hogy 



 

 

meggyilkolja Faith Ushert, hogyan sikerült végrehajtania? 

– Megfordult. – Archie, kerítse elő Mr. Cramert. 

– Ne! – Byne talpra ugrott. – A fenébe is, miután 

mindent elmondtam… 

Fölemeltem a kagylót, de Byne ott termett, lökdösött, 

nyúlkált. Wolfe fölcsattanó hangjára tért csak észre. – Mr. 

Byne! 

Ne visítson addig, amíg nem bántják. Elcsíptem magát, 

és nem is szándékozom elengedni. Behívjam Mr. Panzert? 

Nem volt rá szükség. Dinky hátrált egy lépést, annyi 

helyet hagyva, hogy tárcsázhassak, de azt hitte, elég közel 

van ahhoz, hogy bármikor lecsaphasson rám. Szombaton 

este tíz óra húsz perckor megtalálni Cramer felügyelőt 

bármilyen lehet: gyors és egyszerű éppúgy, mint 

gyakorlatilag teljesen lehetetlen. Ezúttal szerencsém volt: 

bent volt a Gyilkossági csoportnál, a Huszadik utcában. 

Rövid várakozás után megkaptam, Wolfe is 

bekapcsolódott. Cramer morogva üdvözölte. Wolfe azt 

mondta, csak három percet kér tőle 

– Mindem megteszek, hogy kibírjam – mondta Cramer. 

– Miről van szó? 

– Faith Usherról. Tűrőképességemet messze meghaladó 

zaklatásnak vagyok kitéve miatta. Vegyük például a 

tegnapot Délelőtt az a négy férfi ragaszkodott hozzá, hogy 

beszélhessen velem. Délután maga rontott be. Este egy 

telefonhívás zavart meg bennünket, Mr. Goodwint kérették 

Mrs. Robilotti házába, és amikor odament, ott találta Mr. 

Skinnert, és... 

– A rendőrfőnökre gondol? 

– Igen. Azt mondta, nem hivatalos a beszélgetés, és 

nem kerül jegyzőkönyvbe, aztán egy sértő ajánlatot tett 

azzal, hogy Mr. Goodwin közvetítsen nekem. Nem magát 



 

 

hibáztatom érte, mivel Skinner a felettese, és maga 

feltehetőleg nem is tudott a dologról. 

– Nem tudtam. 

– De ez újabb tüske volt nekem, és ma elegem van. 

Szeretnek pontot tenni az ügy végére. Az egész felfordulást 

az okozta, hogy Mr. Goodwin mint szemtanú meg van 

győződve róla, hogy Faith Usher nem öngyilkos lett, de én 

az ügynek ettől függetlenül is szeretnák a végére járni .Ha 

úgy döntök, hogy Mr. Goodwin téved, vele intézem el. Ha 

viszont úgy döntök, hogy igaza van, az azért fog 

megtörténni, mert olyan bizonyítékokat fogok föltárni, 

amelyek esetleg elkerültea maguk figyelmét. Azért 

értesítem a szándékomról, mert annak érdekében, hogy 

továbbjussak, találkoznom kell valamennyi érintett 

személlyel, meg kell hívnom okét az irodámba, és úgy 

gondoltam, hogy erről tudnia kell. Azonkívül azt is 

gondoltam, hogy talán maga is szeretne jelen lenni, és ha 

így van, szívesen látom, ez esetben azonban magának kell 

iderendelnie a többieket. Nem szeretnék senkit 

megbeszélésre hívni az irodámba, hogy aztán egy 

rendőrfelügyelővel találják magukat szemben. Holnap 

délelőtt tizenegy felelne meg. 

Cramer hallatott valami „vmgzvmzg” szerű hangot, 

aztán szavakat is talált. – Szóval ráharapott valamire. 

Mire? 

– Mások haraptak valamire. Énrám. És ez engem 

bosszant. A helyzet pontosan az, aminek leírtam, semmi 

hozzátennivalóm nincs. 

– Nem is szokott lenni. Holnap vasárnap van. 

– Igen. Mivel az érintettek közül hárman dolgozó 

lányok, éppen megfelelő nap. 

– Mindenki legyen ott? 



 

 

– Igen. 

– Van közülük valaki most magánál? 

– Nincs. 

– Skinner rendőrfőnök tud a dologról? 

– Nem. 

– Egy óra múlva visszahívom. 

– Az nem jó – tiltakozott Wolfe. – Ha meg akarja hívni 

őket, azonnal el kell kezdenie, késő van. 

Nemcsak erről volt szó. Wolfe nagyon jól tudta, hogy ha 

egy órát engedélyez Cramernek, akkor az körülbelül tíz 

perc múlva a csengőnket fogja nyomni, és be akar jönni. 

Különben holtbiztos volt, hogy Cramer ráharap a dologra, 

és néhány ostoba kérdés után így is történt. 

Letettük a kagylót, és Wolfe Byne-hoz fordult, aki már 

visszaült a székébe. – Ami magát meg Mrs. Ushert illeti – 

mondta nem óhajtom lehetővé tenni, hogy bárkivel is 

érintkezésbe lépjenek, és ezt csak egyetlen módon tudom 

biztosítani. Mrs. Usher itt tölti az éjszakát; van egy 

vendégszobánk, kényelmes ággyal. Ebben a házban csak 

férfiak laknak ugyan, de emiatt nem kell nyugtalankodnia. 

És van még egy szobánk, ahol maga megalhat, de ha 

jobban tetszik, Mr. Panzer hazakíséri, ő is ott alszik, és 

reggel visszahozza magát. Mr. Cramer tizenegyre hívja ide 

a többieket. 

– Menjen a pokolba – mondta Byne. – Magam kísérem 

Mrs. Ushert a szállodájába. 

Wolfe a fejét rázta. – Tudom, hogy most egy kicsit kába 

az agya, de annyit azért bizonyára belátja, hogy ez szóba 

sem jöhet. Semmiképpen nem engedhetem meg, hogy 

betömje a réseket, melyeket a védőbástyáján ütöttem. Ha 

megszökik, azonnal lépéseket teszek, és akkor 

pillanatokon belül rájön, hogy egyáltalán nem maradt 



 

 

védőbástyája. Maga csak akkor remélheti, hogy sértetlenül 

kerül ki ebből a csávából, ha én is úgy akarom, és ezt 

maga is tudja. Archie, hozza be Sault és Mrs. Ushert – 

azazhogy ne hozza. Előbb hívja föl Mr. Byne lakását, és 

mondja meg Orrie-nak, hogy jöjjön vissza. Azt is mondja 

meg neki, hogy ne legyen csalódott, amiért nem találta 

meg a megállapodást, mert nem ott van. Ha bármi egyéb 

fontosnak látszó dolgot talált, nyugodtan magával 

hozhatja. 

– Maga rohadt spicli – mondta Dinky, de ezzel csak 

önmagát ismételte. 

A telefonhoz fordultam. 



 

 

15. 

Vasárnap délelőtt Fritz meg én másfél óra hosszat 

dolgoztunk, mint a güzü; berendeztük a „színpadot”. Az 

elképzelés – mármint Wolfe-é – az volt, hogy a lehető 

legpontosabban rekonstruáljuk a bűncselekmény 

színhelyét, és ez szörnyen ostoba elképzelés volt, mivel 

Mrs. Robilotti szalonjába legalább hét-nyolc ilyen iroda 

beleférne. Valamicskét javult a helyzet, amikor a 

földgömböt, a kanapét, a tévészekrényt meg néhány egyéb 

bútordarabot átvittünk az ebédlőbe, de még mindig 

reménytelennek látszott. Majdnem fölmentem a télikertbe, 

hogy ezt megmondjam Wolfe-nak, és azt is hozzátegyem, 

hogy ha a visszajátszás ilyen lényeges a tervében, 

okosabban tenné, ha megszegné saját szabályát, hogy 

üzleti ügyben sohasem hagyja el a házat, és átköltözteti az 

egész előadást Mrs. Robilotti házába, Fritz azonban 

lebeszélt róla. Hogy tizennégy székünk legyen, néhányat az 

emeletről kellett lehoznunk, aztán később úgy alakult a 

helyzet, hogy tulajdonképpen nem is volt szükség 

valamennyire. A bárpultot az iroda távolabbi sarkába 

állított asztal jelképezte, de mivel Hacettnek mögéje kellett 

férnie, nem tolhattuk a falhoz. Egyedüli szerény 

elégtételem csak az volt, hogy a többi holmival együtt a 

piros bőr karosszéket is át kellett vinnünk az ebédlőbe; és 

ez Cramer-nek egy cseppet sem fog tetszeni. 

A bútorok mozgatása azonban meg nem volt minden. 

Mrs. Usher egyre-másra áttelefonált a délre néző szobából, 

hol még egy kis kávét kért, hol meg egy törülközőt, noha 



 

 

teljes készletet kapott, hol meg a vasárnapi újság egyik 

részét hiányolta, amelyet szerin én nem vittem be neki, 

majd hosszú listát diktált le különféle cikkekből, 

amelyeket a drugstore-ból kellett beszereznem. Negyed 

tizenegykor Saul kíséretében megérkezett Austin Byne, és 

azonnal magánkihallgatást követelt Wolfe-tól, és csak úgy 

tudtam lerázni, hogy fölkísértettem Saullal a három 

lépcsősoron a télikert előterébe, ahol is zárva találták az 

ajtót, aztán Saulnak közelharcot kellett vívnia Byne-nal, 

mert az emeleteken mindenhova be akart nyitni, hogy 

megkeresse Mrs. Ushert. 

Még nagyobb zűrre számítottam, mikor 10:40-kor 

csöngettek, és Cramer állt az ajtóban, de nem Wolfe miatt 

jött korábban. Csak azt akarta tudni, hogy Mrs. Robilotti 

megérkezett e már, és amikor nemmel válaszoltam, kint 

maradt. Egy demokráciában egy rendőrfelügyelőnek elvileg 

éppen úgy kell viselkednie egy ötödik Avenue-i palotával 

rendelkező hölggyel, mint egy lányanyával, de az állás az 

állás, a tények meg tények, és az egyik tény az volt, hogy 

maga a rendőrfőnök vette magának a fáradságot, hogy 

maga adta át a meghívást Mrs. Robilottinak a palotában. 

Így aztán nem is írtam Cramer rovására hogy odakint, a 

járdán vár Robilottiék limuzinjára, meg aztán a három 

lányanyát is fogadni kellett, amikor Purley Stebbins 

őrmester megérkezett velük egy rendőrségi autón. A három 

gavallér, Paul Schuster, Beverly Kent és Edwin Laidlaw 

külön-külön érkezett. 

Megígértem magamnak egy kis szórakozást, és nem 

hagytam, hogy Cramer egyszemélyes fogadóbizottsága 

elrontsa. Amikor a limuzin végül néhány perc múlva a 

járdaszegélyhez gördült, és Cramer Mrs. Robilotti 

kíséretében feljött a lépcsőn, a nyomukban Mr. 



 

 

Robilottival, az ikrekkel meg a komornyikkal, kitártam 

előttük az ajtót, s miután beléptek, Fritzre bíztam őket. 

Célpontom az utolsónak érkező Hackett volt. Mikor átlépte 

a küszöböt, pontosan az előírásos modorban nyújtottam a 

kezem, hogy elvegyem a kabátját meg a kalapját. 

– Jó reggelt, uram – mondtam. – Kellemes napunk van. 

Mr. Wolfe rövidesen lejön. 

Ez hatott. Hackett a többiekre pillantott, látta, hogy 

senki se figyeli, átadta a kalapját, és így szólt: – Nagyszerű. 

Köszönöm, Goodwin. 

Ettől személy szerint nekem jó lett a napom, 

függetlenül attól, hogyan alakul majd szakmailag. 

Bekísértem Hackettet az irodába, aztán a konyhába 

mentem, fölszóltam a házitelefonon a télikertbe, és 

jelentettem Wolfe-nak, hogy a társulat megérkezett. 

– Mrs. Usher? – kérdezte. 

– A szobájában van. Ott is marad. 

– Mr. Byne? 

– Az irodában van a többiekkel, Saul nem mozdul 

mellőle. 

– Nagyon helyes. Jövök. 

Bementem és csatlakoztam a társasághoz. 

Szétszóródtak az irodában; volt, aki ült, volt, aki állt. 

Megengedtem magamnak, hogy titokban elvigyorodjak, 

mikor láttam, hogy Cramer, nem találván a piros bőr 

karosszéket, pontosan annak a helyébe állította az egyik 

sárga széket, beleültette Mrs. Robilottit, ő meg ott álldogált 

mellette, és időnként lehajolt hozzá. Az íróasztalhoz menet 

meghallottam a lift zaját, és a következő pillanatban 

belépett Wolfe. 

Bemutatkozásokra nem volt szükség, mivel az 

ékszervadászat idején Wolfe találkozott már a Robilotti 



 

 

házaspárral, az ikrekkel és Hackett-tel. Odalépett az 

íróasztalához, körülpillantott és leült. Cramerre nézett. 

– Elmagyarázta az összejövetel célját, Mr. Cramer? 

– Igen. Maga be fogja bizonyítani, hogy Goodwin 

tévedett-e vagy sem. 

– Azt nem mondtam, hogy be fogom bizonyítani. Csak 

azt, hogy szeretném kielégíteni a kíváncsiságomat, és 

ennek megfelelően szándékozom eljárni. – Szemügyre vette 

a hallgatóságot. – Hölgyeim és uraim. Nem tartom föl 

önöket sokáig, legalábbis a többségüket nem. Nem tartok 

buzdító beszédet önöknek, és nem teszek föl kérdéseket 

sem. Hogy véleményt alkothassak Mr. Goodwin 

szemtanúként való kompetenciájáról, látnom kell, ha nem 

is azt, amit ő látott, hiszen ez a helyiség szűkös erre a 

célra, de valami megközelítően hasonlót. Önök nem 

tudnak pontosan úgy elhelyezkedni, mint ahogy a múlt 

kedden este voltak, a jelenetet sem tudják teljes hűséggel 

újra eljátszani, de azért megteszünk minden tőlünk 

telhetőt. Archie? 

Fölálltam, hogy hozzákezdjek rendezői feladatomhoz. 

Mivel gondoltam, hogy valószínűleg Mrs. Robilotti és az ő 

Robertje fognak leginkább vonakodni, őket hagytam 

utoljára. Elsőnek Hackettet állítottam a bárpult szerepét 

betöltő asztal mögé, és Laidlaw-t meg Helen Yarmist az 

asztal egyik végéhez. Aztán Rose Tuttle és Beverly Kent 

került a földgömb helyén álló székekre. Majd Celia 

Grantham és Paul Schuster került Wolfe íróasztalától 

jobbra a fal mellé. Celia ülve, Schuster állva. Végül Saul 

Panzert ültettem a hallba vezető ajtó mellé egy székre, és 

közöltem a társasággal: – Mr. Panzer lesz Faith Usher. A 

távolság nem pontos, mint ahogy a többi sem az, de a 

viszonylagos elhelyezkedés nagyjából azonos. – Aztán egy 



 

 

hamutartót helyeztem a páncélszekrénytől jobbra álló 

székre, és azt mondtam: – Ez Faith Usher táskája, benne a 

méreg. – Miután mindezt elrendeztem, úgy gondoltam, 

Mrs. Robilotti nem fog ellenkezni, ha megkérem, foglaljon 

helyet a férjével együtt a bárpult előtt, és tényleg nem is 

ellenkezett. 

Most már csak Ethel Varrnak és jómagamnak kellett 

elhelyezkednünk, így hát odaálltam vele az íróasztalom 

sarkához, és közöltem Wolfe-fal: – Készen állunk. 

– Miss Tuttle meg én sokkal messzebb voltunk – vetette 

ellen Beverly Kent. 

– Igen, uram – hagyta rá Wolfe. – Nem állítjuk, hogy a 

szituáció pontosan azonos. No most... – Tekintete a 

bárpultnál álló csoportra fordult. – Mr. Hackett, úgy 

tudom, hogy amikor Mr. Grantham a bárpulthoz ment, 

hogy pezsgőt vegyen el Faith Usher és önmaga számára, 

két pohár már készen állt a pulton. Az egyiket néhány 

perccel előbb töltötte tele, a másikat meg éppen akkor, 

amikor Mr. Grantham odaért. Így volt? 

– Igen, uram. – Hackett már teljes mértékben magához 

tért az előszobában történt incidensünk után, és ismét a 

szerepének megfelelően viselkedett. – A rendőrségnek is 

elmondtam a tanúvallomásomban, hogy az egyik pohár 

három vagy négy perce a pulton állt. 

– Legyen szíves, töltsön tele egy poharat, és állítsa a 

megfelelő helyre. 

Az asztalon álló jegesvödörben több palack pezsgő volt, 

méghozzá jó pezsgő – Wolfe ragaszkodott hozzá. Fritz két 

üveget fölbontott. Mindig jó nézni, mikor pezsgőt töltenek, 

de nem hiszem, hogy volt valaha is figyelmesebb 

nézőközönsége bárkinek, aki pezsgőt tölt, mint 



 

 

Hackettnek, mikor az egyik üveget kivette a vödörből, és 

megtöltött egy poharat. 

– Tartsa a palackot a kezében – utasította Wolfe. – 

Mindjárt megmagyarázom, mire vagyok kíváncsi, aztán 

folytathatja. Különböző szemszögekből szeretnem látni, 

hogyan történt a dolog. Maga megtölt egy másik poharat, 

Mr. Grantham meg odamegy, elveszi a két poharat, és Mr. 

Panzerhez, azaz Miss Usherhoz megy velük. Az egyiket 

odaadja neki, és Mr. Goodwin is ott lesz, és elveszi a másik 

poharat. Maga közben megtölt még két poharat, Mr. 

Grantham megint odamegy, elveszi őket, Miss Tuttle-hoz 

megy velük, az egyiket odaadja neki, a másikat ismét Mr. 

Goodwin veszi el. Ugyanezt teszi Miss Varr-ral és Miss 

Granthammel is. Miss Yarmisszal és Mrs. Robilottival 

azonban nem, mivel ők a bárpultnál álltak. Így minden 

oldalról látni fogom a dolgot. Világos, Mr. Hackett? 

– Igen, uram. 

– Nekem nem az – mondta Cecil. – Micsoda ötlet ez? Én 

nem ezt csináltam akkor este. Csak két poharat vettem el, 

és csak Miss Ushernak adtam egyet. 

– Tudatában vagyok – mondta neki Wolfe. – Miként 

mondottam, szeretném különböző szemszögekből látni, 

hogyan történt. Ha akarja, Mr. Panzer is végigjárhatja a 

többieket, de magával egyszerűbb lesz. Csak az 

együttműködését kérem. Értelmetlennek találja a 

kérésemet? 

– Csak átkozottul ostobának. De hát szerintem ez az 

egész ügy ostoba, úgyhogy ez a kis plusz már nem árt, ha 

a szereplés végén megtarthatok magamnak egy pohárral. – 

Elindult, aztán megfordult. – Mi is legyen a sorrend? 



 

 

– A sorrend lényegtelen. Mr. Panzer után jöhet akár 

Miss Tuttle, akár Miss Varr, akár Miss Grantham, ahogy 

tetszik. 

– Helyes. Kezdhet tölteni, Hackett. Indulok. 

Az előadás megkezdődött. Bizony elég ostobának 

látszott, különösen az én szerepem. Abban semmi különös 

nem volt, hogy Hackett töltöget, Cecil hordja a poharakat, 

a lányok meg elveszik, de ahogy én körberohangáltam, 

mindig elvéve a második poharat, gondolkozva, hogy mit 

tegyek vele, aztán megtéve, hogy a következő helyen 

időben ott legyek, mire Cecil odaérkezik – az évek során 

sokféle munkát elvegeztem már Wolfe utasítására, de ez 

párját ritkította. A negyedik, egyben utolsó fordulóban, 

Celia Granthamnél, Wolfe-tól jobbra a fal mellett, Cecil 

csalt. Miután átadta a poharat a nővérének, nem vett 

tudomást kinyújtott kezemről, hanem fölemelte a másik 

poharat, és így szólt: – A bűnözésre –, és kortyolt egyet a 

buborékos folyadékból. Leengedte a poharat, és odaszólt 

Wolfe-nak: – Remélem, ezzel nem rontottam el a dolgot. 

– Csak ízléstelenség volt – mondta Celia. 

– Annak is szántam – vágott vissza Cecil. – Ez az egész 

ügy elejétől fogva ízléstelen. 

Wolfe, aki ültében kiegyenesedve figyelte az előadást, 

leengedte a vállát. – Nem rontotta el – mondta. 

Körülnézett. 

– Kérem az észrevételeiket. Nem vett észre 

valamelyikük valamit, ami megjegyzésre érdemes? 

– Nem tudom, érdemes-e megjegyeznem, vagy sem – 

szólalt meg Paul Schuster, az ügyvéd –, de ebből a 

bemutatóból semmiféle következtetést nem lehet levonni. 

A körülmények egyáltalán nem azonosak. 



 

 

– Kénytelen vagyok ellentmondani – mondott ellent 

Wolfe. 

– Én bizony levontam egy következtetést, mégpedig 

pontosan azt a következtetést, amelyben reménykedtem. 

Szükségem volna a megerősítésére, de sugalmazni nem 

szeretnék. Valamennyiükhöz intézem a kérdést: nem tűnt-

e föl valami Mr. Grantham közreműködésével 

kapcsolatban? 

Az előszobába vezető ajtó mellől dörmögés hallatszott. 

Purley Stebbins őrmester állt ott a küszöbön, termetes 

alakja félig kitöltötte az ajtó négyszögét. – Nem tudom, 

milyen következtetést lehet levonni belőle – mondta, de azt 

észrevettem, hogy Mr. Grantham minden alkalommal 

ugyanúgy vitte a poharakat. Az egyiket a jobb kezében, az 

öblénél fogva a hüvelyk- és két másik ujjával, a másikat a 

bal kezében, lejjebb tartva, a nyakánál fogva. És mindig a 

jobb kezében levőt tartotta meg magának, és a bal kezében 

levőt adta oda. Minden egyes alkalommal. 

Sose láttam még Wolfe-ot ilyen fenntartás nélküli 

csodálattal bámulni Purleyra. – Köszönöm, Mr. Stebbins – 

mondta. – Magának nemcsak jó a szeme, hanem tudja is, 

hogy mire kell használni. Ki erősíti meg Mr. Stebbins 

véleményét? 

– Én – mondta Saul Panzer. – Így volt. – Még mindig a 

kezében tartotta a poharat, amelyet Cecil adott át neki. 

– És maga, Mr. Cramer? 

– Én tartózkodom. – Cramer összeszűkült szemmel 

figyelte Wolfe-ot. – Mi az a következtetés, amit levont? 

– Az, ami nyilvánvaló. – Wolfe fölfelé fordította az egyik 

tenyerét. – Reméltem, hogy alá tudom támasztani azt a 

következtetést, miszerint bárki, aki eléggé ismeri Mr. 

Grantham szokásait, és látta, hogy elveszi a két poharat és 



 

 

elindul velük, tudni fogja, melyiket adja majd át Miss 

Ushernak. És alá is támasztottam, két kompetens tanúm 

van rá, Mr. Stebbins és Mr. Panzer. – Elfordította a fejét. – 

Ez minden, hölgyeim és uraim. Folytatni is szeretném, de 

csak Mrs. Robilotti, Mr. Byne és Mr. Laidlaw jelenlétében – 

és udvariasságból Mr. Robilottiéban, ha maradni akar. A 

többiek elmehetnek. Szükségem volt a segítségükre ehhez 

a demonstrációhoz, és köszönöm, hogy idefáradtak, 

örülnék, ha valamilyen kellemesebb alkalommal 

kínálhatnám meg önöket pezsgővel. 

– Azt akarja mondani, hogy el kell mennünk? – 

szipogott Rose Tuttle. – Én maradni szeretnék. 

Az arckifejezésükből ítélve a többiek is maradni 

szerettek volna, kivéve Helen Yarmist, aki a bárpult 

mellett állt Laidlaw-val. – Gyerünk, Ethel – szólt oda Ethel 

Varrnak, aki az íróasztalom mellett állt, és elindultak az 

ajtó felé. Cecil kiitta a poharát, letette Wolfe íróasztalára, 

és kijelentette, hogy ő marad, és Celia közölte, hogy ő is. 

Ahogyan Beverly Kent, a diplomata, a mellette ülő Rose 

Tuttle-t kezelte, azt bizonyította, hogy helyesen választott 

pályát. Rose hagyta, hogy Kent kikísérje. Paul Schuster 

közelebb lépett, hallgatta egy pillanatig, hogyan 

vitatkoznak az ikrek Wolfe-fal, aztán megfordult és kiment. 

Amikor Cramerre néztem, aki a bárpultnál álló Robilotti 

házaspárhoz lépett, észrevettem, hogy Hackett nincs a 

helyén, aztán rájöttem, hogy nincs sehol. Úgy tűnt el, hogy 

észre sem vettem, ami újabb bizonyítéka annak, hogy egy 

nyomozó sohasem veheti föl a versenyt egy komornyikkal. 

Az ikreket végül is Mrs. Robilotti intézte el. Odalépett 

Wolfe íróasztalához, nyomában Cramer meg a férje, és 

rájuk parancsolt, hogy menjenek el, aztán a férjéhez 

fordult, és őt is távozásra szólította föl. Szögletes 



 

 

szemöldöke alatt mélyen ülő világosszürke szeme körül 

jeges karikák voltak. Tekintete Celiára irányult. 

– Ezt az embert meg kell leckéztetni – mondta –, és meg 

is teszem. Sohasem volt rád szükségem, és most sincs. 

Lehetetlen alak vagy. Mindent jobban elintézek egyedül, és 

ezt is egyedül fogom elintézni. 

Celia kitátotta, aztán becsukta a száját, megfordult, 

Laidlaw-ra nézett és kiment, Cecil meg követte. Robilotti 

meg akart szólalni, de találkozott a tekintete a szürke 

szempárral, vállat vont, ahogy az egy jólnevelt és civilizált 

olaszhoz illik, és távozott. Mrs. Robilotti az ajtóig kísérte a 

tekintetével, aztán odalépett a székhez, amelyet 

megérkezésükkor helyezett oda neki Cramer, leült, Wolfe-

ra szegezte a tekintetét, és megszólalt. 

– Azt mondta, folytatni kívánja. Nos? 

Wolfe udvarias maradt. – Egy pillanat, asszonyom. Még 

várunk valakit. Foglaljanak helyet, uraim. Archie? 

Saul már leült oda, ahol Faith Usher szerepét játszotta, 

és pezsgőt kortyolgatott. A másik négyre, Laidlaw-ra, 

Byne-ra, Cramerre és Stebbinsre ráhagytam, üljenek, 

ahova akarnak, én meg kimentem az előszobába, 

megmásztam a két lépcsősort a délre néző szobáig, 

bekopogtam, kiszóltak, hogy tessék, én meg beléptem. 

Elaine Usher az ablak mellett ült, körülötte a padlón 

szétszórva hevertek a vasárnapi újság részei, s megvető 

pillantással fogadott. 

– Oké – mondtam. – Maga következik. 

– Ideje. – Elrúgta maga elől az újságot és fölállt. – Ki 

van itt? 

– Akiket vártunk. Mr. Wolfe, Byne, Laidlaw és Panzer. 

Cramer felügyelő és Stebbins őrmester. Meg Mrs. Robilotti. 

A férjét hazaküldte. Egyenest Mrs. Robilottihoz viszem. 



 

 

– Tudom. Lesz, ami lesz, élvezni fogom. Kócos vagyok. 

Egy perc, és jövök. 

Bement a fürdőszobába, becsukta maga után az ajtót. 

Nem türelmetlenkedtem, mivel Wolfe nyilván arra 

használta fel az időt, hogy kellő hangulatba hozza Mrs. 

Robilottit. Mrs. Usher is ezen fáradozott. Mikor kijött a 

fürdőszobából, nagyon csinos volt a haja, a szája meg 

bikavadítóan piros. Megkérdeztem, nem akar-e inkább 

lifttel lemenni, de azt mondta, hogy nem, így aztán 

lekísértem a két lépcsősoron. Amikor beléptünk az 

irodába, szorosan mellette maradtam. 

Olyan tökéletesen sült el a dolog, mintha be lett volna 

gyakorolva. Átvágtam vele a szobán Cramer és Byne 

között, úgy fordultam, hogy pontosan Mrs. Robilotti előtt, 

vele szemben kössünk ki, és megszólaltam. – Mrs. 

Robilotti, engedje meg, hogy bemutassam Mrs. Ushert, 

Faith Usher édesanyját. 

– Mrs. Usher derékból meghajolt, udvariasan 

kinyújtotta a kezét, és így szólt: – örülök, igazán örülök. – 

Mrs. Robilotti rámeredt egy másodpercig, aztán hirtelen 

előrelendült a keze, és pofon vágta Mrs. Ushert. Tökéletes 

volt. 



 

 

16. 

Önök is találgathatnak, akárcsak én, vajon sikerült volna-

e Wolfe áttörése akkor is, ha a szembesítés nem úgy sül el, 

ahogy elsült – ha Mrs. Robilotti elég gyors fölfogású és elég 

jó idegzetű lett volna ahhoz, hogy elfogadja Mrs. Usher 

feléje nyújtott kezét, és a protokollnak megfelelően 

viselkedjék. Wolfe állítja, hogy akkor is sikerült volna, de a 

kérdés akadémikus jellegű, mivel Mrs. Robilotti idegei 

akkor már pattanásig feszültek, tehát a másik nő váratlan 

megjelenése, meghajlása és kéznyújtása egészen biztosan 

mindenképpen megtörte volna. 

Nem rántottam vissza Mrs. Ushert időben, hogy ne 

kapja meg a pofont, pedig megtehettem volna, de miután a 

pofon elcsattant, azonnal cselekedtem. Végtére is Mrs. 

Usher a ház vendége volt, és egy állon rúgás a házigazda 

részéről és egy pofon egy másik vendégtől semmi esetre 

sem használhatott vendéglátói hírnevünknek, amellett 

Mrs. Usher is megpróbálhatta viszonozni az üdvözlést. 

Tehát megragadtam a karját, és hátrarántottam, hogy ne 

érje el Mrs. Robilottit, és beleütköztünk Cramerbe, aki 

éppen felugrott a székéből. Mrs. Robilotti viszont 

visszazökkent a székébe, mereven ült, s az ajkát 

harapdálta. 

– Jó volna, ha Mrs. Usher mellé ülne – mondta nekem 

Wolfe. – Sajnálom, asszonyom, hogy ilyen sérelmet kellett 

elszenvednie a házamban. – Körbemutatott. – Ez itt Mr. 

Laidlaw. Ez Mr. Cramer, a rendőrségtől. Mr. Stebbins, 

szintén a rendőrségtől. Mr. Byne-t ismeri. 



 

 

Miközben Mrs. Ushert a Saul által odakészített székhez 

kísértem és Laidlaw meg magam közé ültettem, Cramer 

megszólalt. – Maga rendezi meg a jelenetet, aztán sajnálja. 

– Jobbra fordult. – Én sajnálom, Mrs. Robilotti. Nekem 

semmi részem nincs a dologban. – Aztán újra Wolfe-hoz: – 

Nohát akkor halljuk! 

– Látta, mi történt – mondta neki Wolfe. – Kétségtelen, 

hogy én rendeztem. Hallotta, hogy szándékosan 

fölhecceltem Mrs. Robilottit, hogy a kívánt hatást 

biztosítsam Mrs. Usher megjelenésekor. De mielőtt erről a 

hatásról beszélnék, magyarázatot kell adnom Mr. Laidlaw 

jelenlétére. Azért kértem, hogy maradjon itt, mert joga van 

hozzá. Mint tudják, valaki névtelen levelet küldött a 

rendőrségnek, amelyben bizonyos dolgokat állít róla, és ez 

följogosítja arra, hogy jelen legyen az igazság föltárásakor. 

Hamarosan az is érthetővé válik, hogy Mr. Byne miért van 

itt. Tegnap este mondott valamit, amiből rájöttem: Mrs. 

Robilotti tudja, hogy Faith Ushernak az apja az ő első 

férje, Albert Grantham volt, Mindazonáltal… 

– Ez hazugság – mondta Byne. – Aljas hazugság. 

Wolfe hangja élesebbé vált. – Meg szoktam válogatni a 

szavaimat, Mr. Byne. Nem azt mondtam, hogy ezt maga 

mondta meg, hanem azt, hogy mondott valamit, amiből 

rájöttem. Amikor az estélyre meghívandó személyekről 

beszélt azt mondta: „Persze a nagynéném még mindig 

kihúzhatta volna Faitht, és mondhatta volna Mrs. 

Irwinnek azt hogy... majd elhallgatott, mert rájött, hogy 

elszólta magát. Mivel elengedtem a dolgot a fülem mellett, 

azt hitte, nem vettem észre, de észrevettem. Csak azért 

engedtem el a fülem mellett, mert ha megpróbáltam volna 

kiszedni magából, csal köntörfalazott volna, és tagadta 

volna a dologból levonható következtetést. Most, hogy… 



 

 

– Semmiféle következtetést nem lehetett levonni belőle. 

– Badarság! Miért húzta volna ki Faitht a nagynénje 

Miért ne lett volna hajlandó fogadni Miss Ushert a 

házában Megengedem, sok magyarázat lett volna 

lehetséges, de az ismert tények csak egyet sugalltak: hogy 

nem szívesen fogadná vendégként az első férje 

törvénytelen gyermekét. És én éppen megtudtam, hogy 

Faith Usher Albert Grantham törvénytele lánya volt, és 

hogy ezt maga is tudja. Így hát önként adódó a 

következtetés, és úgy intéztem a dolgokat, hogy ezt a 

következtetést próbára is tegyem. Ha Mrs. Robilotti – 

hirtelen szemközt találva magát Faith Usher anyjával, aki 

barátságosan kezet nyújt neki – elfogadja a feléje nyújtott 

kezet, nem mutat semmiféle vonakodást, a következtetés 

hitelét vesztette volna. Én csak arra számítottam, hogy 

Mrs. Robilot visszahúzódik a kézfogás elől, de tévedtem. 

Már igazán meg kellene tanulnom, hogy a nők 

kiszámíthatatlanok. Visszahúzódás helyett Mrs. Robilotti 

ütött. Ismétlem, Mrs. Usher, sajnálom. Nem láttam előre. 

– Nem lehet kétféleképpen igaza – mondta Byne. – A 

mondja, a nagynéném nem fogadta volna szívesen Faith 

Ushert a házában, mert tudta, hogy a volt férjének a 

törvénytelen gyermeke. Csakhogy mégis fogadta. Tudta, 

hogy Faith meghívást kapott, és hagyta, hogy eljöjjön. 

Wolfe bólintott. – Tudom. És ez a lényeg. Ez ad fő okot 

arra, hogy föltételezem: Faith Ushert a maga nagynénje 

ölte meg. Vannak még... 

– Álljon meg a menet! – csattant föl Cramer. 

Elfordította a fejét. – Mrs. Robilotti, szeretném a 

tudomására hozni, hogy ez számomra éppoly 

megdöbbentő, mint az ön számára. 



 

 

Mrs. Robilotti hideg szürke szeme Wolfe-on nyugodott, 

és meg se rebbent. – Ez nem igaz – mondta. – El se tudtam 

képzelni, hogy egy férfi ilyen mélyre süllyedhet. 

Egyszerűen hihetetlen. 

– Egyetértek – mondta neki Wolfe. – A gyilkosság 

mindig hihetetlen. Asszonyom, most már tanúk előtt 

vallottam színt, és ha tévedtem, ki leszek szolgáltatva az 

ön kénye-kedvének. Azt pedig nem szeretném. Mr. 

Cramer. Maga meg van döbbenve. Vagy én magyarázom 

meg részletesen a dolgot, vagy ön támad. Melyiket óhajtja? 

– Egyiket sem. – Cramer ökle a térdén nyugodott. – 

Csak tudni szeretném, milyen bizonyítéka van arra, hogy 

Faith Usher Albert Grantham lánya volt. 

– Nos – hajtotta félre Wolfe a fejét –, ez kényes kérdés. 

Az ügyben engem egyedül csak az érdekel, hogy ki ölte 

meg Faith Ushert, és nem kívánok fölösleges bajt okozni 

olyanoknak, akiknek a gyilkossághoz semmi közük. 

Tudom például, hogy hol található a bizonyíték arra, hogy 

Faith Usher halála jelentős anyagi hasznot jelent egy 

bizonyos férfi számára, mivel azonban az illető nem volt ott 

az estélyen, és nem ölhette meg a lányt, ezt csak akkor 

árulom el magának, ha elkerülhetetlenné válik. Hogy a 

kérdésére válaszoljak: két ember vallomása van a 

birtokomban: Elaine Usheré és Mr. Byne-é. – Megmozdult 

a szeme. – És, Mr. Byne, maga most már éppen eleget 

kertelt. Tudta a nagynénje, hogy Faith Usher Albert 

Grantham lánya volt? 

Dinky állkapcsa működésbe lépett. Balra, Mrs. 

Usherra nézett, de jobbra, a nagynénjére nem. Wolfe 

világosan értésére adta: ha színt vall, Wolfe nem beszél 

Cramernek sem a megállapodásról, sem annak hollétéről. 



 

 

A dolgot valószínűleg az döntötte el, hogy Mrs. Robilotti 

már úgyis elárulta magát, amikor pofon vágta Mrs. Ushert. 

– Igen – mondta Dinky. – Én mondtam meg neki. 

– Mikor? 

– Néhány hónapja. 

– Miért? 

– Mert… mondott valamit nekem, azért. Már régebben 

is a szememre hányta, hogy élősdi vagyok, mivel abból a 

pénzből élek, amelyet a bácsikámtól kaptam még a halála 

előtt. Amikor egyszer megint ezt mondta, elveszítettem a 

béketűrésemet, és megmondtam neki, hogy a bácsikám 

azért adta nekem azt a pénzt, hogy gondoskodni tudjak a 

törvénytelen gyermekéről. A néném azt nem akarta 

elhinni, ezért megmondtam neki a lány nevét és az anyja 

nevét is. Később megbántam, hogy megmondtam neki, és 

hogy… 

Robbanásszerű hang hallatszott a nagynénje irányából. 

– Te hazug – mondta, és hideg szürke szemében gyűlölet 

villant. – Csak ülsz ott, és hazudsz. Azért mondtad meg, 

hogy zsarolhass, hogy még több milliót csalhass ki tőlem. 

Nem volt elég az a pénz, amit Albert adott. Nem elégítette 

ki a… 

– Állj! – csattant Wolfe hangja, mint az ostor. 

Fenyegetően nézett Mrs. Robilottira. – Asszonyom, ön 

halálos veszélyben van. Én juttattam oda, tehát én vagyok 

a felelős érte, és ezért azt tanácsolom, hogy tartsa a száját. 

Mr. Cramer. – Akar még valamit Mr. Byne-tól? Vagy 

esetleg tőlem? 

– Magától igen. – Cramer rekedt volt a megdöbbenéstől. 

– Azt mondja, hogy Mrs. Robilotti szándékosan hagyta 

meghívatni Faith Ushert az estélyre, hogy megölhesse. Igaz 

ez? 



 

 

– Igaz. 

– És hogy az indítéka az volt, hogy tudta, hogy Fait 

Usher Albert Grantham törvénytelen gyermeke. 

– Lehet, hogy az volt. A jellemét és a temperamentum 

tekintve ez elegendő indítéknak látszott. De az imént ő 

maga megsejtetett egy további indítékot. Az unokaöccse 

alig hanem Faith Ushert használta föl arra, hogy egy 

vagyont csikarjon ki a nagynénjéből. Ezt maga majd 

kideríti. 

– Meg is teszem. És ez az előadás, amelyet az imént 

rendezett. Azt mondja, ez bizonyította be, hogy Mrs. 

Robilotti lehetett a tettes. 

– Azt. Maga is látta. Ő beledobhatta a mérget a 

pohárba, amely három-négy percig ott állt a bárpulton. Ő 

ott tartózkodott a pultnál. Ha valaki más akarta volna 

elvenni azt a poharat, azt mondhatta volna, hogy az övé. 

Amikor a férfi odament és elvette a két poharat, ha a jobb 

kezébe vette volna a mérgezettet, ami azt jelentette volna – 

legalábbis Mrs. Robilottinak, mivel ismerte a fia szokásait 

– hogy ő maga issza meg, akkor megint csak azt 

mondhatta volna hogy a pohár az övé, és rászólhatott 

volna a fiára, hogy vegyen el egy másikat. Vagy akár maga 

Mrs. Robilotti is odaadhatta volna neki a poharat, úgy 

intézve a dolgot, hogy a fia a bal kezébe vegye a 

mérgezettet; bár semmi reményünk nem lett volna rá, 

hogy ezt a feltevést alá tudjuk támasztani, mivel ezt sem ő, 

sem a fia nem ismerte volna el. Tény, hogy abban a 

pillanatban, amikor Mr. Grantham otthagyta a bárpultot 

bal kezében a mérgezett pohárral, Faith Usher sorsa meg 

volt pecsételve, és a kockázat csekély volt, hiszen jókora 

adag cián hevert a széken Miss Usher kézitáskájában. 

Kétséget kizárónak látszott: az lesz a feltételezés, hogy 



 

 

Miss Usher öngyilkos lett. És a feltételezés csakugyan az 

lett, és ez a feltételezés győzött is volna, ha nincs ott Mr. 

Goodwin, és nem tartja nyitva a szemét. 

– Ki mondta meg Mrs. Robilottinak, hogy Miss Usher 

mérget hord magánál? És mikor? 

– Azt nem tudom. – Wolfe legyintett egyet a kezével. – 

Az ördögbe is, talán a cipőjét is én pucoljam ki maga 

helyett. 

– Nem kell, magam is ki tudom pucolni. Maga így is 

épp eleget elvégzett helyettem. Azt mondja, csekély volt a 

kockázat. De nem volt csekély akkor, amikor Mrs. 

Robilotti megszerezte Miss Usher kézitáskáját, kivette 

belőle az üvegcsét és elvett egy adagot a méregből. 

– Kétlem, hogy ilyesmi történt volna. Sőt azt is kétlem, 

hogy egyáltalán a közelébe ment volna annak a 

kézitáskának. Ha tudta, hogy a méreg, amelyet Miss Usher 

magánál hord, cián, és ezt többen is tudták, akkor 

valószínűleg valahol másutt tett szert ciánra, ami nem 

nehéz dolog, hogy kéznél legyen. Azt hiszem, érdemes 

lenne utánanézni, nem jutott-e hozzá valahogyan az 

utóbbi időben Mrs. Robilotti egy nagyobb adag ciánhoz. 

Talán még azt is kiderítheti, hogy ő maga szerezte be. – 

Wolfe ismét legyintett egyet. – Eszem ágában sincs azt 

állítani, hogy én mutattam meg magának az érett 

gyümölcsöt, csak le kellett szakítania. Én csak arra 

vállalkoztam, hogy kielégítsem a kíváncsiságomat: igaza 

volt-e Mr. Goodwinnak, vagy sem. Ki is elégítettem. És 

maga? 

A kérdésre Cramer nem tudott válaszolni. Ugyanis Mrs. 

Robilotti talpra ugrott. Már akkor rögtön sejtettem, mi 

késztette rá, az, hogy Wolfe megemlítette a lehetőséget, 

hogy valahol másutt tett szert ciánra, és néhány nap 



 

 

múlva meg is tudtam, hogy igazam volt, mert Purley 

Stebbins elmesélte, hogy rájöttek, hol szerezte be a mérget 

Mrs. Robilotti, és bizonyítani is tudják. Tény az, hogy 

talpra ugrott, és elindult, de három lépés után meg kellett 

állnia. Cramer és Purley állta cl az útját, márpedig ők 

ketten együtt 180 kilót nyomnak és majdnem másfél 

méter szélesek. 

– Félre az utamból! – mondta Mrs. Robilotti. – 

Hazamegyek. 

Ritkán sajnálom meg ezt a két embert, de akkor 

megsajnáltam, különösen Cramert. 

– Még nem – mondta nyersen. – Attól tartok, hogy még 

válaszolnia kell néhány kérdésre. 



 

 

17. 

Még valamit. Talán emlékeznek még rá, említettem, hogy 

egyszer, pontosabban egy nappal Faith Usher gyilkosának 

elítélése után egyik barátnőmmel azon vitatkoztunk, 

melyik a legönteltebb kijelentés, amelyet valaha is 

hallottunk? Nos, ugyanaznap történt, hogy 

megpillantottam Edwin Laidlaw-t a Churchill Hotel 

bárjában, és elhatároztam, hogy végrehajtok egy 

jócselekedetet. Egyébként is úgy éreztem, hogy a számla, 

amelyet elküldtünk neki, s amelyet ő szó nélkül azonnal 

kifizetett, kissé borsos volt, és megérdemel tőlem valamit. 

Így hát odaléptem hozzá, s a kölcsönös üdvözlések után 

végrehajtottam a jócselekedetet. 

– Nem akartam említeni a dolgot, amíg az illető 

anyjának gyilkossági tárgyalása folyt – mondtam, de most 

már elmondhatom, hátha érdekli magát. Egyszer, amikor 

a legnagyobb volt a föl fordulás, Celia Granthammel 

beszélgettem, a maga neve is szóba került, és Celia azt 

mondta: „Lehet, hogy egy szép napon hozzámegyek. Ha 

szorult helyzetben van, akkor már most hozzámegyek.” 

Csak azért számolok be róla, mert gondoltam, talán nem 

árt, ha vesz néhány táncórát. 

– Már fölösleges – válaszolta. – Nagyon köszönöm, 

igazán hálára kötelez, de a jövő héten lesz az esküvőnk. 

Csendes esküvő lesz. Csak azt vártuk, hogy vége legyen a 

tárgyalásnak. Meghívhatom egy italra? 

Hát tessék. Így járok én, ha jót akarok cselekedni. 



 

 

VÉGE 


