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Els  fejezet
Sinus felügyel  asztalán megcsörrent a telefon.

- Egy különös ügyben zavarlak! - kezdte Jones dok-
tor, a törvényszéki orvos.

- Hallgatlak!
-Van itt egy férfitetem. Tulajdonképpen nem ná-

lunk... vagyishogy nem mi boncoltuk, de a kórház
boncnoka barátom, és idehívott.

- Mi történt?
- Meghalt egy negyvenéves férfi infarktusban.
- Sajnos, ez egyre gyakoribb manapság.
- Igen, de van itt valami, amit még életemben nem

hallottam, ilyet még nem láttam.
-Mi az?
- Egy fül!
- Fül?! - csodálkozott Sinus. - És... egy?
- Igen... a két sajátján kívül!
- Ne haragudj, de...
- Nem  csodálom,  ha  nem  érted.  A  kolléga  sem  érti.

Boncolás közben talált rá a beteg torkában.
-Hol?!
- Mélyen a torkában.
- Egy emberi fül?!
- Igen, de nem valódi.
- Hogy érted ezt?
- Gyógyászati segédeszköz... tehát nem filléres

bazáráru. Manapság már szinte mindent lehet pótolni.
Egyszóval ez egy m fül, de szinte olyan, mint az igazi.

3



- És mit keresett a...
- A  halott  gyomrában?  Ez  itt  a  kérdés!  Mert  ha  vala-

ki infarktusban, vagyis hirtelen hal meg, nem törvény-
szer , hogy egy életh  m fül legyen a gyomrában.

- És... és nem lehet, hogy attól fulladt meg?
- Nem! A halál oka egyértelm en szívhalál, ami per-

sze még nem jelenti azt, hogy feltétlenül természetes ha-
lállal halt meg, hiszen vannak olyan méregfajták, ame-
lyek semmi nyomot nem hagynak a szervezetben, vagyis
a legjobb szakember is odaírhatja a boncolási jegyz -
könyv megfelel  rovatába, hogy „infarktus".

- Kivéve, ha talál a torokban egy fület! - tette hozzá
Sinus érdekl déssel. - Hol halt meg az illet ?

- Egy szállodai szobában.
- Ahol egyedül volt?
- Nem tudom. Pár perce jöttem, s csak annyit tudok,

hogy mire ideértek vele, meghalt.
- És miért nem értesítettek minket?
- Mert az illet  kórházban halt meg, és ilyenkor a tör-

vény csupán a boncolást írja el . A rend rséget csak ak-
kor kell beavatni, ha gyanús körülmények merülnek fel,
vagy rosszul tudom?

-Jól  tudod!  -  vágta  rá  Sinus.  -  De  mi  az  a  fül,  ha
nem gyanús körülmény?!

- Ezért hívtalak!
- Intézkednél, hogy a holttestet átszállítsák hozzánk?
- Megtörtént! Természetesen alapos vizsgálatnak ve-

tem  alá,  de  a  fül  akkor  is  fül  marad,  és  enyhén  szólva,
semmi keresnivalója egy holttest torkában.

- Elképzelhet  a fülön... ujjnyom?
- Lehetséges! A kollégák keszty ben dolgoztak, és -

hacsak a nyál nem tette tönkre - elvileg... igen!
- És biztos, hogy nem ott került a torkába az a...
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- Nem! - vágta rá a doktor. - Ha arra gondolsz, hogy
a boncasztalon maradt az egyik néma páciens füle, és a
boncmester lusta volt a helyére tenni, hát...

- Ne haragudj, de minket is kötnek bizonyos el írá-
sok, miel tt egy ügyben megindítjuk a nyomozást.

- Ehhez nyugodt lélekkel hozzákezdhettek. A kolléga
megbízható, és ha  azt mondja, hogy a fül a torokban
volt, akkor veheted úgy is, mint ha én mondanám. A
boncteremben valóban elképzelhet  volna sok min-
den.  ..  úgy  értem  sokféle  emberi  testrész,  ha  nem  tarta-
nák  be  az  el írásokat,  de...  egy  m fül?!  Abszurd!  Nem
gondolod? Kevés ember szaladgál fülkagylóprotézissal,
mert vagy születési rendellenesség, hogy nem fejl dik ki
a küls  hallószerv, és akkor megpróbálhatják esztétikai
okokból pótolni, vagy valamiért levágják, de az ilyen
eseteket, hál' istennek az ujjainkon is összeszámolhat-
nánk ... már úgy értem, a kriminalisztikában.

- Megmondanád a halott nevét, hogy mire ideértek
vele, kideríthessünk róla mindent? Egyébként mikor
történt a haláleset?

-Tegnap este!
-Vagyis majdnem huszonnégy órája! Mi a neve?
- Marc Dolan!
A felügyel  leírta a nevet és hogy melyik szállóból

vitték be, aztán elköszönt.
Éppen akkor lépett a szobába Blood segédfelügyel ,

akinek azonnal elmondta, amit hallott.
- Hát, el fordult néhány emberrablás, amelyekben a

fogvatartók elküldték a családnak a túsz fülét - mondta
elgondolkozva Blood.

- De az igazi volt. Ez pedig m fül!
- Csakhogy lehet azé, akinek nincsen igazi!
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-Akkor miért nem a helyére tette, miért egy halott
torkába?

- Vagy egy él ébe! - vágta rá Blood. - És az a szeren-
csétlen az undortól vagy az ijedségt l infarktust kapott.

- Látom, megindult az agya, örülök neki, mert nekem
is rögtön ilyesmi jutott eszembe: Betápláltatná az áldo-
zat nevét? Hátha már keresi is valaki ezt a Marc Dolant!

- Milyen nevet mondott? - lep dött meg Blood.
- Marc Dolan.
-Aki tegnap este hunyt el szívinfarktusban?
- Most minek ismétli meg, amit az imént elsoroltam?
- Mert akkor még nem tudtam, kir l van szó!
- És mit változtat ez a helyzeten? - kérdezte Sinus.
- Ami azt illeti, a halálhírét l hangos a város.
- Akkor úgy látszik, süket vagyok!
- Azt senki nem merné állítani, csak mindig a feje

búbjáig ér az aktahalom, így eshetett meg, hogy nem
tud róla. Ez egy dúsgazdag ember. Óriási bet kkel hoz-
ták a lapok: „Kivel töltötte utolsó estéjét a milliomos?"

-Te jó ég?! Ezek a firkászok mindig tudják, mivel
kell felajzani az olvasókat!
 - Hát még ha kiderül, hogy mit találtak a gyomrá-

ban?!
- De nem derül ki! Senkinek egy szót sem ...

-Jókor kéri - nevetett Blood. - Közkórházban halt
meg, ott is boncolták! Az ilyesminek hamar híre fut.

- Bízzunk az orvosi titoktartásban, indulás! Mire vár?
- Egyik lábam itt, a másik az adatbankban, de fogad-

junk, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Ezt
az utolsó estéjére értettem! - mondta, de már csak az aj-
tóban, mert minél mélyebbre szerette volna ültetni azt a
bizonyos bolhát Sinus fülébe.
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A felügyel  - mihelyt magára maradt - a szállodát
hívta.

- Az igazgatóval szeretnék beszélni!
- Kapcsolom!
- B nügyi rend rség, Sinus felügyel  - kezdte.
- A hotel igazgatója vagyok. Állok rendelkezésére!
- Marc Dolan az önök vendége?
- Volt! - vágta rá gyorsan az igazgató. - Megrendített

bennünket a szomorú esemény, annál is inkább, mert
állandó, fenntartott lakosztálya van nálunk.

- Lezáratta?
- Igen. Meg kell várnunk a hozzátartozókat.
- Vegye magához a lakosztály kulcsát. Senki nem me-

het be, amíg oda nem érünk!
- De hát... mi történt?! - döbbent meg az igazgató.
- Szeretnénk átnézni a holmiját. Elégedjék meg any-

nyival, hogy erre meg is van minden okunk. Húsz per-
cen belül ott leszünk.

- De próbálják meg, kérem, felt nés nélkül. A szálló
jó hírneve ...

- Ismer s a kérése. Majd libasorban megyünk fel,
vagy megpróbáljuk lepkevadásznak álcázni magunkat -
mondta nem minden bosszankodás nélkül Sinus, mert
ki  nem  állhatta,  ha  még  annyit  sem  feltételeznek  a  b n-
üldöz kr l, hogy utálják a pánikot.

Alig  tette  le  a  kagylót,  Blood  tért  vissza  Marc  Dolan
adatlapjával. A felügyel  átfutotta.

-Tehát a DOHUZA három elnöke közül  volt az
egyik? Export-import üzletek összehozásával foglalkoz-
nak... n tlen...- olvasta. - Mi az, hogy DOHUZA?.

- Csak találgatni tudom - játszotta meg magát Blood
-, de mivel ott áll, hogy a másik két társ Tim Humpries
és Sammy Zadora, a helyükben nekem is eszembe jutott
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volna a cégalapításkor, hogy hármuk nevének kezd
szótagjából alkossunk egy fantázianevet.

- Maga ismeri ezt a céget?
- Nyert! - nevette el magát Blood. - Nemrégen olvas-

tam róla ... valamelyik mamutvállalattal kapcsolatban,
amit annak idején k hoztak össze, de ne kívánja, hogy
annak a nevét is kirázzam a kisujjamból. k nyolc éve
kezdtek. Ott áll fehéren-feketén. És szinte centekkel...

- Centekkel?! - ismételte meg enyhe gúnnyal Sinus.
- Magában is így felmegy a pumpa az ilyesmit l?!

Nekem a hajam szála égnek áll, amikor ilyeneket hal-
lok! Tudja, hányszor volt már nem csak néhány centem,
de több száz dollárom is! Persze kizárólag fizetésnapo-
kon, mégsem lett bel lem milliomos!

- Mert rossz helyen használja az eszét, és f leg nem
dollárszaporító ötletekre.

- Akkor is gyanús nekem minden, ami gyors, ami...
- Mit irigykedik. Vannak szerencsés emberek.
- Neki legyen mondva! Tudja mit? Ha a cég robba-

násszer  sikereiért irigyeltem is egy pillanatig - persze
csak laikus alapállásból -, de mostani helyzetében nem
cserélnék vele. Boncasztalon, a gyomrában egy füllel.

- füllel! -javította ki Sinus.
- Az neki és a fülnek mindegy. De a cégnek nem!
- Úgy érti, hogy három helyett ketten maradtak, és

Mr. Dolan ráadásul n tlen.
- Hogy érthetném másként? Még jó, hogy Jones dok-

tor belekerült az ügybe. Így biztosak lehetünk abban,
hogy ha csak egyetlen százalékban is, de kétségbe von-
ható a szívinfarktus, akkor a doktor új diagnózist állít
fel...

- Addig is, eredjünk a fül nyomába - állt fel Sinus.
- Vizsgáljuk át Marc Dolan szállodai szobáját.
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-Az igazgató már vár ránk, de ha nem sietünk, a
technikusok megel znek - indult kifelé a felügyel .

- Csak nem szólt nekik?!
- Nem kapkodtam el. Ott megyünk el a szobájuk

el tt - nézett cinkosan Sinus. - Így nyerünk néhány per-
cet. Szeretek els ként rápillantani a helyszínre.

- Pedig a nyomrögzítés nem tartozik a szorosan vett
munkaköréhez - súgta némi kajánsággal Blood.

- Egy laikus meglátása néha többet ér, mint a...
- Laikus?! - nevetett Blood, miközben a lift elindult

velük lefelé.

Második fejezet
Sinusék minden felt nés nélkül jutottak fel Marc Dolan
lakosztályába, pedig voltak néhányan. Az igazgató saját
kez leg nyitotta ki az apartman ajtaját. A felügyel  csak a
nappaliig ment. Tekintete az íróasztalra esett. Egy felbon-
tott boríték feküdt rajta, mellette összehajtogatott levélpa-
pír. Nem nyúlt érte, pedig szívesen megtette volna. Kivár-
ta, amíg a technikusok felkészülnek a munkára, s az ujj-
nyomokra vigyázva, odamutatták neki a borítékot, a szét-
nyitott levélpapírral. Egyiken sem volt egyetlen bet  sem.
-Talán írni akart valakinek, amikor rosszul lett! - je-
gyezte meg Blood.

- A boríték használt - figyelmeztette a technikus.
Úgy értem, felbontották... vagyis el leg le volt ra-
gasztva. A felnyitás éles szerszámmal, gondolom, vala-
miféle késsel történhetett.

- És nincs rajta sem cím, sem szöveg - gondolkozott
el Sinus.

- Mindkett  lehetett - kockáztatta meg a technikus.
- Úgy érti... vegytintával ?
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- Igen! Nehezen elképzelhet , hogy valaki kap egy
címzés nélküli borítékot és felnyitja.

- Nem tudna célratör bben fogalmazni? - sürgette a
felügyel .

- Elnézést, de azt, hogy írtak-e rá valamivel, vagyis
hogy preparált borítékról és levélpapírról van-e szó, a
kézi felszerelésemmel nem tudom kideríteni. Van azon-
ban, amit felvethetek...

- Mit? - kapott a szón Blood.
- A borítékban nem csak levélpapír volt...
- Hogy érti? - kérdezte feszülten Sinus.
- Nézzék meg a közepét, mintha kidomborította vol-

na valami. És ahogy ez már ilyen esetekben lenni szo-
kott, szabad szemmel is jól látszanak rajta a finom töré-
sek, gy dések - bizonygatta.

- Maga szerint mi lehetett benne? - kérdezte Blood.
- Nem tudom. Valami apró tárgy, de semmiképpen

nem lapos, hiszen a kidudorodás nyomai szabad szem-
mel is jól láthatók - ismételte meg a technikus.

- A vegytintára vonatkozóan mikorra kaphatunk je-
lentést? - kérdezte a felügyel .

- Mihelyt visszaérünk a bázisra, fél órán belül!
- Köszönöm. Dolgozzanak tovább. Minden ujjnyom

érdekes lehet - mondta a felügyel .
- Maga  szerint  is  a  m fül  volt  a  borítékban?  -  súgta

Blood az el szobában.
- Igen. És leragasztották.
- Márpedig, ha a leragasztó nyálmintája rendelkezé-

sünkre áll, könnyebb dolgunk lehet.
- Mikor lesz nekünk mindenkit biztonságosan azono-

sító nyálnyomgy jteményünk? Ujjnyom-nyilvántartá-
sunk van, de az esetleg fellelhet  nyálnyomon csak ak-
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kor juthatunk el bbre, ha meglesz a gyanúsíthatók köre.
Szerintem semmi keresnivalónk nincs itt.

- Ezt meg hogy érti? - vette a lapot Blood.
- Marc Dolan meghalhatott szívinfarktusban is. Ez a

halálnem bekövetkezhet er s felindulás nyomán, és ...
- És gondolja, hogy ha valaki kap egy levelet...
- Amelyben olyanvalami van, ami...
- Ami anélkül is izgalomba hozza a címzettet, hogy

akár egyetlen bet t olvashatna a levélpapíron.
- Odavánszorog az ágyához, rázuhan.
- Aztán még van annyi ereje, hogy megnyomja a pin-

cért hívó cseng t, mert munkál benne az életösztön.
- Vagyis így találtak rá id ben!
- De eszméletének utolsó szikrái azt súgták, hogy

nyelje le azt, ami ennyire kihozta a sodrából, nehogy
avatatlan kezekbe kerüljön - sorolta tovább Blood.

- Csakhogy kimondta! - sóhajtott fel Sinus. - Nem
akartam, hogy körbenevessen, de most már megérti, mi-
ért nincs itt semmi keresnivalónk?

- Nem! - ellenkezett tovább Blood, mert tudta, hogy
mihelyt vita kerekedik közöttük, el bb-utóbb kisül be-

le valami, ami fontos a továbblépés során.
- Hogyhogy nem?!
- Úgy, hogy most van csak igazán okunk a szimato-

lásra Mr: Marc Dolan háza táján.
- Mire gondol?

- Majd a kocsiban elmondom - indult kifelé Blood.
Blood a parkolóban futásnak eredt, mert meghallot-
ta, hogy jelez a kocsitelefon.

-Tessék! - szólt bele enyhén lihegve.
- Azt hittem, már sosem veszitek fel! - hallotta Astor

tizedes hangját. _
- Mi olyan sürg s?
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- Leszúrtak egy férfit a házában. A felesége talált rá.
Tudod írni? Mondom a nevét: Tim Humpries ...

- Mit mondtál? - döbbent meg Blood.
- Az áldozat nevét. Mondom a címet is.
- Megismételnéd? - kérte Blood, mert Sinus akkor

ért oda, és azt akarta, hogy hallja a nevet.
- Mi van? Nem hiszel a fülednek? Vagy talán isme-

red, hogy ennyire ki vagy akadva a nevét l? - csodálko-
zott a tizedes. - Tim Humpries. Nem lehet szegény em-
ber, mert a lakása olyan környéken van, ahol gondtalan
jómódban telik az élet.

- Megtudhatnám végre, hogy hol? - sürgette Blood.
- Természetesen, de te tartottál fel - jelentette ki

önérzetesen Astor, aztán lediktálta a Humpries-ház cí-
mét.  Akkorra  Sinus  már  a  kocsiban  ült,  hiszen  a  név  t
is alaposan meglepte.

- A DO-hoz megvan a HU! -jelentette ki Blood, mi-
közben indított, és vijjogva száguldottak a Humpries-
ház felé. - Remélem, f nök, most már visszavonja, hogy
nem volt semmi keresnivalónk abban a szállodai szobá-
ban.

- Csak nem gondolta komolyan? Ki akartam ugratni
a nyulat a bokorból. Valamelyikünknek el kell kezdeni.
Most én voltam soron. Tudja mit? Ha nem gyilkosságot
jelentettek volna, legszívesebben a ZA-hoz indulnék!

- Az ötlet nem rossz. Két értelemben sem: vagy azon-
nal rátehetnénk személyében a bilincset a gyilkosra,
vagy megvédhetnénk az életét valakit l, aki úgy látszik,
ki akarja irtani a cégtársakat.

Lehet véletlen is - jegyezte meg a felügyel .
- Az infarktus igen, de nehezen képzelhet  el, hogy

nem sokkal azután a másik társ véletlenül beleszalad
egy késbe, vagy inkább beletolat, nekihátrál...
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- Honnan veszi, hogy ...
- Csak gondolom. Az orvtámadó mindig hátulról

szúr. Szemt l szembe nehezebb.
- Nem tud gyorsabban hajtani?
- Tudnék, ha nem lenne csúcsforgalom. Így is szlalo-

mozok, és ha jól emlékszem, maga van mindig ellene a
száguldozásnak.

- Elismerem, és ne haragudjon, de alig tudok nyu-
godtan ülni. Ha gondolatolvasó lenne, biztosan félre-
rántaná a kormányt.

- Nem vagyok gondolatolvasó... sajnos. Pedig néha
nagyon jól jönne, és a kormányt sem rántom félre, pe-
dig, mióta Astor kimondta az áldozat nevét, nekem is
egyre az jár a fejemben: hogy ha találunk a helyszínen
egy m fület... hát én visítok!

- Ne tegye! Egyébként erre az rültségre gondolok én
is. Annak a m fülnek lehet valami jelent sége, ha vala-
ki infarktust kap miatta, és még az utolsó gondolata is
az, hogy eltüntesse. S t, lenyelni is hajlandó.

- Ez a lenyelés egyel re feltételezés. Maradjon a ket-
nk titka, hiszen annyira bl d dolog, hogy szinte hihe-

tetlen. Miért nyelne le az ember egy protézist? Hajlamo-
sabb vagyok azt hinni, hogy valaki a szájába gyömö-
szölte.

- Hol és ki?
- A szállodai szobában, a ment kocsiban, a kórház-

ban, a halál beállta után: a szobapincér, a betegápoló,
egy karcsú ápolón  vagy a boncmester. Azt hiszem,
nem hagytam ki semmit és senkit a felsorolásból. Elfo-
gadható valamelyik? - kérdezte Blood.

- Bármelyik elképzelhet  és elfogadható - jelentette
ki a felügyel , miközben társa leállította a kocsit.
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A helyszínel k már ott voltak. Az orvos éppen a ház
asszonyának adott injekciót a hallban.

- Mrs. Humpries.  talált rá a férjére. Sokkos álla-
potban van - mondta a doktor. - Az a csoda, hogy volt
ereje értesíteni bennünket. Egyel re nemigen szednek
ki bel le semmi értelmeset.

Sinusék bementek a dolgozószobába. A helyiség ar-
ról tanúskodott, hogy aki benne élt, nem dolgozott hiá-
ba. Az áldozat el reborulva feküdt a földön, és egy pa-
pírvágó kés nyele állt ki a hátából. A technikusok vé-
gezték  a  dolgukat.  A  fotós  egymás  után  készítette  a  fel-
vételeket. Blood elindult az íróasztal felé, amelynek te-
tején nem volt túl nagy rend. Az is nehezen ismerte
volna ki magát - az összevissza hever  leveleken, szám-
lákon, iratokon -, aki tudja, mit hova tett. Blood tekin-
tetével mégis pásztázni kezdte az asztallapot. Az egyik
irat alól egy halványlila boríték fele látszott ki. Szakasz-
tott olyan, mint a szállodabeli.

Ki az az rült vagy különc üzletember, aki lila levél-
papírt használ?! - futott át az agyán, majd odahívta a
felügyel t.

- Nézze, csak, f nök, akármi legyek, ha ez a boríték
nem szakasztott olyan, mint...

- Kérem - szólította meg a felügyel  azonnal az
egyik technikust -, biztosítaná ezen a borítékon és levél-
papíron a nyomokat úgy, hogy belekukkanthassunk?

A technikus eléjük tartotta a borítékot. Szemlátomást
papírvágó késsel vágták fel, és nem volt megcímezve. A
bel le hamarosan el kerül  levélpapírra sem írtak
egyetlen sort sem.

- A gy dés... figyeli, f nök? - súgta Blood.
- Nem vagyok vak - dünnyögte Sinus, majd a techni-

kushoz fordult. - A boríték nagyon fontos lelet. Tegyék
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anyag tasakba, és alaposan vizsgálják meg! Nem-
csak a leragasztó nyálára gondolok, de lehet, hogy
vegytintával írtak rá, vagy hogy preparált papír. Egy-
szóval, fokozott figyelmet érdemel - mondta.

- Te jó ég! Nem lehetne megkérni a doktort, hogy
nézzen bele Mr. Humpries torkába? - súgta Blood,
majd Sinus szemrehányó pillantására hozzátette. - Fe-
lejtse el, f nök, marhaság!

Az áldozat házikabátban volt. A technikusok éppen a
zsebeit vizsgálták, és az egyik el húzott valamit, amit
értetlenül forgatott.

- Ez meg micsoda? - kérdezte fennhangon.
Sinusék azonnal ott voltak mellette.
A technikus tenyerén egy emberi fül, vagy annak tö-

kéletesen h  mása feküdt.
- Nem hiányzik az egyik füle? - kérdezte Sinus a

doktort.
- Nem! Az övé nem lehet, hiszen ez protézis és nem

valami bazáráru - bizonytalanodott el, ahogy nézte.
- Nem! A párját, vagy legalábbis egy ehhez nagyon

hasonlót már vizsgálja Jones doktor ... - jegyezte meg
Sinus.

- nök, én elmegyek - jelentette ki Blood, és alig
várta, hogy a felügyel  rábólintson.

Gondolom, nem a nagynénikéje beteg.
- Azt már régen nem tudnám beadni magának, de

úgy érzem, ott a helyem a Zadora-házban.
- A címet tudja? Nézze meg! Ott a telefonkönyv.

Nem akarja felhívni, miel tt ...
-  A  világért  sem!  Szeretek  váratlanul  betoppanni  -  je-

lentette ki Blood.
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Harmadik fejezet
Amikor Blood leállította a kocsiját Sammy Zadora háza
el tt, a kapu azonnal kinyílt. Kicsit meglep dött, de
gondolta, hátha a felügyel  mégsem bírta ki, hogy ne
szóljon ide. Kiszállt, és elindult a ház felé, amelynek aj-
taja - mintha csak várnának a lakói valakire - tárva-
nyitva állt.

- Hogy érhetett ide ilyen hamar? - kérdezte izgatot-
tan egy elébe siet  férfi.

- Honnan tudta, hogy jövök? - csodálkozott Blood.
- Nem a rend rségt l van?
- De igen. Blood segédfelügyel , gyilkossági csoport.

És ön kicsoda?
- Sammy Zadora. Én hívtam magukat... igaz, hogy

nem a gyilkossági csoportot - dadogta befelé mutatva a
férfi. - De most már mindegy ... f , hogy jött valaki.
Borzasztó ez az egész, és ráadásul itt állok egyedül.

- Miért, mi történt?
- Betörés. Észrevettem, hogy ...
- Vagyis rajtakapta és harcképtelenné tette!
- Így is lehet mondani! A ... a betör t... lel ttem -

jelentette ki a férfi, és tanácstalanul nézett a visszafor-
duló Bloodra.

- Úgy érti, hogy ... - indult szinte futva a ház belseje
felé Blood.

A dolgozószobában, az íróasztaltól nem messze, egy
férfi feküdt, láthatóan élettelenül. Blood tekintete az
ablakra esett, amelynek egyik szárnya nyitva volt.

- Ott jött be? - kérdezte az ablak felé mutatva.
- I ... igen! - dadogta a házigazda.
-Tehát nem is gondolhatott másra, csak arra, hogy

betör ? - kérdezte hirtelen Blood.
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-Akinek tisztességes szándékai vannak, az ajtón ke-
resztül próbálkozik - érvelt Zadora.

- Az igaz, de az is, hogy az ilyen házban nem minden-
napos dolog az ablaknyitás. Gondolom, légkondicioná-
ló berendezés van - tette hozzá furcsa hangsúllyal.

- Igen ... de mégiscsak nevetséges, hogy az ember,
zárt kapu mellett, ne nyithasson ablakot a saját kertjére,
ha igazán friss leveg t akar szívni - dohogott a házi-
gazda.

- Legalább váltott néhány szót vele, miel tt...
- Jókat tud kérdezni! - háborgott Zadora. - Nem kí-

vánom, hogy hasonló helyzetbe kerüljön. Gondolja el:
nyugodtan lejövök az emeletr l, hogy folytassam a
munkám, és akkor itt találok egy vadidegen embert, aki-
nek sokféle szándéka lehet, csak tisztességes nem.

- Szóval megkérdezte, hogy mit keres a házában?
- Valami ilyesmit mondhattam, de pillanatokig úgy

álltunk egymással szemben, mint két kiskakas. Nem ta-
lálok rá jobb kifejezést.

- A hasonlat rossz. Hiszen a két kakas, ha összeeresz-
tik ket egy viadalra, általában egyforma eséllyel harcol
az életéért.  Mindkett  a  cs rére,  a  jól  kifent  karmaira,  a
sarkantyújára, s természetesen az erejére és ügyességére
számíthat - pontosította Blood.

- Hát ez az. Nézzen rám! Nem vagyok egy kisportolt
alkat, a verekedést pedig még gyermekkoromban is el-
kerültem. Szegény anyám mindig azt mondta: ne kezdj
verekedést, és ha megütnek, inkább fuss el, de soha ne
üss vissza. Kés bb  is belátta, hogy a tanács pedagó-
giai hiba volt. Kaptam néhány fülest az évek során -
még nálam véznább és gyengébb srácoktól is -, hiszen a
gyermek kegyetlen, és mihelyt gyengébbnek vagy gyá-
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vábbnak érez valakit magánál, azt kikezdi. Szinte soro-
zatosan és élvezettel veri.

- Ott tartottunk - szólt közbe Blood -, hogy váltott-e
néhány szót a hívatlan vendéggel.

-Természetesen megkérdeztem, hogy ki  és mit
akar.

-Akárcsak a krimikben! - mondta enyhe gúnnyal
Blood.
 - Ez volt az els  alkalom, hogy idegent találtam a há-

zamban. Gondolja, hogy készen kellett volna lennie
bennem az életkép dramaturgiájának, hátha egyszer ne-
tán szükségem lehet rá?! - harciaskodott Zadora.

- Mit válaszolt?
- Kicsoda? - nézett rá teljesen összezavarodva a házi-

gazda.
- A látogatója, amikor megkérdezte, ki  és mit akar.
- Dadogott, és pillanatok alatt belátta, hogy veszített,

és menekülni akart.
- Az ablak felé?
- Ott jött be, nem? - kérdezett vissza nem kevés éllel

Zadora.
- És természetes, hogy aki egérutat keres, az mindig

azt választja, amit biztosnak lát. Az ajtó belülr l be is
lehetett volna zárva, az ablak pedig tárva-nyitva állt,
szinte kínálta magát.

- Nem engedhettem elmenekülni, mert nem tudtam,
mire volt ideje, mit szedett össze a ...

- Mit szedhetett? - kérdezett közbe Blood.
- Hát ami azt illeti, a széfem is itt van, és hever a dol-

gozószobámban egy-két apróság, amelyek elég nagy ér-
téket képviselnek. Ezüst öngyújtó, kristályvázák ... Fo-
galmam sincs, mi érdekelhet egy ilyen besurranót.
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- A széf kinyitása zajjal és id vel jár. Nem gondol-
hatta komolyan, hogy volt ideje

- Képtelen voltam logikusan gondolkozni. Egyre az
járt a fejemben, hogy marasztalnom kell és átadni az
igazságszolgáltatásnak.

-  Sikerült.-  vágta  rá  keser en  Blood.  -  Már  ami  a
marasztalást illeti. Örökre. És ezzel jó kis kalamajkába
mászott bele, Mr. Zadora. Ennél még egy-két pofonnal
is jobban járt volna!

- Lehet,  de  menekülni  akart.  És  én  lel ttem!  -  törölte
meg keze fejével a homlokát Zadora. - Nem tehettem
mást! - nézett segélyt kér en Bloodra.

- Telefonálhatok? - lépett a készülékhez Blood, és
már nyúlt volna a kagylóért, amikor megcsörrent a táv-
beszél . Szinte természetes volt, hogy felvette.

- Mr. Zadora? - kérdezte egy férfihang,
Blood nem mondott sem igent, sem nemet, de szinte

érezte, hogy Zadora hirtelen ott termett mögötte.
-Tessék! - mondta a kagylóba, miközben tudván

tudta, hogy kutya kötelességé volna átadni a kagylót a
házigazdának, de valami azt súgta, hogy ...

- Amit kért, az megtörtént. Az összeget ismételten át-
utaltuk - mondta az udvarias férfihang.

- Köszönöm! - nyugtázta, és letette a kagylót. - Ilyen
sürg s bankügylete volt? - fordult hátra furcsa mosoly-
lyal a segédfelügyel .

- Milyen jogon ... úgy értem miért nem adta át ne-
kem a kagylót? - nézett rá házigazda elképedve.

- Ne haragudjon - álnokoskodott Blood -, olyan hir-
telen jött, hogy ... Szóval azt üzenik, amit kért, rendben
van. Elnézést, nekem most telefonálnom kell - mondta,
és hivta a Humpries-házat.
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- Életben van - jelentette Sinusnak, mihelyt meghal-
lotta a hangját. - De van itt valami...

- Micsoda?
- Egy hulla!
- Mit beszél? És ki az?
- Még nem volt id m utánanézni. A házigazda sze-

rint betör . A nyitott ablakon át érkezett, és mivel me-
nekülni akart, lel tte ... - sorolta, enyhe gunyorosság-
gal ejtve a szavakat.

- Azonnal indulok - vágta rá Sinus, és az összekötte-
tés megszakadt.

- Van valahol valamilyen itala? - kérdezte Blood, mi-
helyt a félholt házigazdára nézett. Mr. Zadora az íróasz-
talra támaszkodva, szinte az ájulás határán állt.

- Talál ott a kisasztalon whiskyt. Töltsön!... És ma-
gának is, természetesen.

- A hideg kirázna t le, uram! - mondta Blood.
- Akkor töltsön, amit szeret.
- Olyat  maga  nem tart.  A  sör  a  kedvencem -  mondta,

és elindult a pohárral Zadora felé.
- Azzal valóban nem szolgálhatok - sajnálkozott a

házigazda.
- Semmi baj, Mr. Zadora. Szolgálatban úgysem ihat-

nék. De maga hajtsa fel, jót fog tenni.
A férfi az italt szinte egyetlen hajtásra kiitta, miköz-

ben a pohár széle jól hallhatóan kocogott a fogain.
-Jólesett? - nézett rá Blood, és elvette a poharat. -

Üljön már le! A végén még összeesik.
- Köszönöm - mondta a házigazda, és oda akart

menni az íróasztala mögé.
- Ne! Ne oda! A nyomokra vigyáznunk kell. Itt ez a

jó kényelmes fotel - segítette oda egy jókora ül alkal-
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matossághoz a férfit, aki - mintha minden ereje elhagy-
ta volna - szinte belerogyott.

- Tudja,  hogy  a  társa  meghalt?  -  kérdezte  szinte  a  le-
hanyatlás pillanatában Blood.

- Tudom - mondta azonnal Zadora. - Szegény Marc-
nak már nem el ször kellemetlenkedett a szíve, de so-
sem vette komolyan. És most... egyszer csak megállt.

- De nem mindegy, hogy mit l - tette hozzá Blood.
- Hogy érti ezt? Csak nem azt akarja mondani,

hogy...
- Azt akarom mondani, hogy a szív sok mindent l

megállhat. Betegségt l, kést l... - tette hozzá meg-
nyomva a szót.

- Hova akar kilyukadni? - sápadt el a házigazda. -
Az újságok szerint Marc ...

-  igen! - vágott közbe Blood.
- Akkor?
- Tim Humpries is meghalt - mondta szinte szótagol-

va a segédfelügyel , és várta a hatást.
A változás, amin - az érkezéskor sem túl nyugodt -

férfi keresztülment, óriási volt. Halottsápadt lett, és a
homloka gyöngyözni kezdett.

Blood hallgatott. Egy darabig a házigazda arcát néz-
te, majd tekintete elindult és csakhamar az íróasztal kö-
zepén lev  levélmappára tévedt. Nem akart hinni a sze-
mének. A lila boríték ott volt a tetején. Papírkéssel gon-
dosan felvágva... A boríték középen domborúnak

nt...
- Megengedi? - kérdezte, és már nyúlt is a mappa

felé. A házigazda talán nem is figyelt rá, de mozdulatát
úgysem tudta volna megállítani. Óvatosan felemelte a
borítékot, és két oldalát összenyomva belenézett...

Egy életh en elkészített emberfül lapult benne.
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- Megkérdezhetném, hogy mi ez? - tartotta oda a fu-
ra küldeményt Zadora elé.

- Milyen jogon matat az asztalomon? - döbbent meg
a férfi, és ha lehet, még jobban elsápadt.

- Jogon?! Nem is tudom. De kicsit furcsa, hogy Mr.
Humpries zsebében is találtunk egy szakasztott ilyen
holmit, a szivében pedig egy kést, amit természetesen
hátulról döftek belé.

A házigazda hallgatott.
- Tehát? Mi ez? - tette fel a kérdést újra Blood.
- Nincs jelent sége - nyögte Zadora. - Ártatlan tréfa.

Azt hiszem, a rend rségnek semmi köze ahhoz, hogy jó
barátok milyen módon ugratják egymást.

- Ugratják?! Akkor megállapíthatjuk, hogy ezúttal az
ugratás túl jól sikerült. Marc Dolant halálra ijesztette.

- Félrebeszél!
- Nem hinném. Miel tt az infarktus végzett volna ve-

le, el akarta tüntetni ezt a ... ezt az izét!
- Honnan veszi?
- Onnan, hogy lenyelte ...
- Lenyelte?! - suttogta szinte beleborzongva Zadora.
- Igen. De nem tüntethette el. A boncolásnál el ke-

rült. Úgy látszik, számukra is léteznek még elképeszt
esetek! Lássa be, Mr. Zadora, nem mindennapi dolog
egy halott férfiú gyomrában, egy ... egy ilyesmi. Maga
mihez akart kezdeni vele?

- Semmihez - vágta rá azonnal a házigazda, és arcszí-
ne zöldre váltott.

- Ki hozta? - kínozta tovább Blood, mert tudta, hogy
vannak kérdések, amelyekkel nem érdemes várni. Az el-

 ijedtség perceiben még kaphat választ, de kés bb
sokkal nehezebben.
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- Egy boy. De milyen jogon faggat? - kezdett magára
találni az erejét vesztett férfi.

- Boy? És honnan tudta az a boy, hogy a levél önnek
szól? - folytatta tántoríthatatlanul Blood. - Elfelejtették
megcímezni.

-. Honnan veszi, hogy nincs rajta címzés? - nézett rá
értetlenül Zadora.

- Miért? Volt?
- Nem is tudom ... azazhogy ... minden összezava-

rodott bennem.
- De azt csak el tudja mondani, mi állt a levélben?

Jó, tudóm, hogy heccelték egymást, de furdal a kíván-
csiság, hogy milyen szöveg illett ilyen „ajándéktárgy-
hoz", hogy nagyon finoman fogalmazzak - emelte fel a
hangját Blood.

- Óvodás szint  marhaság. Nem is tudom, mit akart
vele, aki kitalálta. De ami azt illeti, én is követtem már
el néhány ökörséget ellenük.

- Tudja, Mr. Zadora, vannak esetek, amelyekben
szinte óvodás szint  semmiségek terelték helyes irányba
a nyomozást. Nem tudna mégis visszaemlékezni leg-
alább egy-két szóra?

- Nem, de higgyen nekem! Semmi köze nem lehet a
levélben írt sületlenségeknek ahhoz a sok szörny ség-
hez, amiket elmondott - tért ki az egyenes válasz el l a
házigazda.

- Hol van a fegyvere? - kapott új témába Blood.
- A zsebemben! - nyúlt érte Zadora.

 - Zsebre vágta? Csak úgy?! - kérdezte elképedést
színlelve a segédfelügyel .

- Miért? Maga szerint mit kellett volna tennem vele?
- emelte fel a hangját a házigazda.

- Hát... odadobni, vagy odaejteni az áldozat mellé,
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vagy elhajítani, amilyen messze csak lehet, szinte döb-
bent irtózattal, értetlenül, hogy ilyesmi megtörténhetett,
vagy letenni az asztal sarkára. De hogy éppen zsebre
vágta, már megbocsásson ... - mondta szinte fejcsóvál-
va Blood.

- Könny  maguknak mindig a magas lóról kérdezget-
ni. Azt hiszi, tud egy ilyen nem mindennapi helyzetben
logikusan gondolkozni az ember? - kérdezte elgyötör-
ten a házigazda.

- Mások a maga helyében menekülni hagyták volna a
betör t - jegyezte meg nagyon nyugodtan Blood. - Az
esetleges testi er  ellen, amely az iménti elmondása sze-
rint nem is igazán fenyegette... fegyvert használni?!

- Testi  er  ...  testi  er  ...  -  makogta  Zadora.  -  Nem
mondtam el az imént, hogy kicsi korom óta én vagyok a
gyávák királya?! Még egy nagyobb test  kutya mellett
is fenntartással megyek el az utcán. Az emberben na-
gyon benne tud maradni a félelem. Most kezdjem el a

sködést? Most próbáljak meg szembeszállni a túler -
vel?

-Túler vel? Önvédelemnek számítana a dolog, ha a
látogatója akármilyen fegyvert szorongatott volna a ke-
zében, amikor lepuffantotta ... de lel ni... fegyverte-
len létére ... csak úgy?! Felszólítás nélkül?!

- Nem vagyok rend r, hogy ismerjem a szabályokat.
- A szabályokat nemcsak a rend röknek, de minden
fegyverhasználati engedéllyel rendelkez  embernek is-
mernie kell. Amikor megkapta, alá is kellett írnia,
hogy ...

- Ki nézi meg olyankor, hogy mit ír alá?! Elém tették.
Volt vagy másfél oldalnyi szöveg. Átfutottam. Aláírtam.

- Üzletember létére? Tüzetes elolvasás nélkül? - kö-
tekedett Blood.
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- Az ember úgyis gondolja, hogy mit ír alá!
- A baj csak az, Mr. Zadora, hogy az a tény, miszerint

felszólította-e megállásra, miel tt l tt, örök titok marad.
Úgy értem, hogy azt mond, amit akar, mert a halott úgy-
sem tudja megcáfolni. Szerencséjére ... - tette hozzá
halkan.

- Mit beszél?! - kapta fel a fejét Zadora.
- Azt mondtam, szerencséjére. De azt, hogy kinek mi

jelenti a szerencséjét, az id  dönti el.
Az utcáról behallatszott a rend rautók vijjogása. Ha-

marosan megérkezett Sinus és egy másik kocsiban a
helyszínel k.

A felügyel  ért be els nek a házba. Blood nem ment
elébe, mert tudta, hogy Zadorát nem tanácsos magára
hagyni ebben az állapotban. A felügyel  alaposan
szemügyre vette a terepet, majd amikor a nyomrögzít k
és a csoport tagjai besorakoztak, félrehívta Bloodot,
hogy egyeztessék elképzeléseiket.

Zadora mellé állt egy nyomozó, majd a felügyel ék
átmentek a nappaliba.

A helyszínelés - egyszer bb esetekben alig tart egy
óránál tovább, de most még annyi id t sem vett igény-
be. A halott egy hátulról érkez  lövést kapott, és mivel
szíven találta, azonnal meghalt. A testén külsérelmi
nyomok nem voltak. Zsebeiben ott lapult néhány irat,
amelyb l következteni lehetett a kilétére. Rögzítették az
ablak alatt talált lábnyomokat, amely megegyezett a ha-
lott férfi lábán lev  cip  talpával, majd az orvosszakér-

 elvitette a holttestet.
Sinus és Blood egyeztetése alig pár percet vett igény-

be, azután behívták Zadorát, akit - látva, mennyire
megviselték az események - azonnal hellyel kínáltak.
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- Elmondaná, hogy vette észre a betör t? - kérdezte
Sinus.

- Csak nem kívánja, hogy elölr l kezdjem az egészet?
A kollégájának már elsoroltam mindent. Alig van jártá-
nyi er m, és elvárnák t lem, hogy ezerszer ismételjem
ugyanazt? - tiltakozott a férfi.

- Nem. A világért sem. Látom, hogy fáradt - jegyezte
meg  Sinus  -,  de  hadd  avassam  be  a  nyomozás  nem  is
olyan mély rejtelmeibe: az ismétlések, a mi munkánk-
ban nagyon fontosak. Tudja, miért? Mert az igazságot
akár hússzor egymás után is csak egyformán lehet el-
mondani. De aki nem ugyanúgy ad el  valamit, kombi-
nál vagy megpróbál kibúvót keresni, az ...

- Mi alól kellene nekem kibúvót keresnem? - nézett
fel Zadora. - Tudtommal bevallottam, amit tettem. Le-

ttem egy betör t...
- Hátulról! - emelte fel a hangját Sinus.
- Egy menekül t nem lehet szemb l lepuffantani -

védekezett a férfi.
- Hát éppen ezt szeretnénk kideríteni, hogy mene-

kült-e az illet ?
- Kétségbe vonják, hogy ... Maguk még a szemük-

nek sem hisznek?! Ott fekszik a sz nyegen egy férfi,
akit sosem láttam, és aki betolakodott a házamba. Ezt
csak nem kell bizonyítanom? - háborgott a férfi.

- Elmondaná, hogy vette észre a betör t? - ismételte
meg a kérdést nagyon nyugodtan Sinus.

- Kaphatnék egy pohár italt? - nézett rá Zadora.
- Máris hozom - készségeskedett Blood és kiment.

Sinus megvárta, amíg a házigazda felhajtja a whiskyt. -
Nos?

- Az emeleten voltam, és zajt hallottam... - sorolta
színtelen hangon Zadora.
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- Tehát elindult lefelé a lépcs n - segítette volna
Blood.
   - Nem lenne egyszer bb, ha maga mondaná el? - né-
zett rá dühösen a férfi.

- Mindig nyitva hagyják az ablakot? Úgy értem, ha
senki nincs a szobában, akkor is? - kérdezett közbe a
felügyel .

-  Nem...  dehogy!  -  szabadkozott  Zadora.  -  Csak
ma valahogy nyitva felejtettem, és amilyen pimaszul
szemfülesek a ...

- Na látja! - emelte fel a hangját Blood. - Erre való
az ismétlés. Nekem azt mondta, friss leveg t akart szív-
ni, azért nyitotta ki.

- És?! Most sem mondok mást. Kinyitottam, és nyit-
va felejtettem, s amilyen szemfülesek a gonosztev k ...

- Gonosztev k?! - ismételte meg furcsa hangsúllyal
Blood.

- Mi mást mondhatnék egy olyan emberre, aki képes
bemászni valakinek az ablakán.

- Mondjuk, hogy betör , besurranó tolvaj - segítette
ki  Sinus.  -  De  vajon  valóban  az  volt-e?  -  tette  hozzá  el-
gondolkozva.

- Gondolja, hogy ha tisztességes szándékai vannak,
nem a kapun próbálkozik? - védte álláspontját a házi-
gazda.

- Hátha ott jött be - jegyezte meg nem kevés éllel
Blood.

- Ezt meg hogy érti? - képedt el Zadora.
- Elmondaná, kik tartózkodtak ma este a házában?

Úgy értem önön kívül! - kérte Sinus.
- Senki! Egyedül voltam. A feleségem a gyerekekkel

nyaral. El rementek. Holnap indulok utánuk. Ilyenkor
a személyzetet szabadságoljuk. Nekik is joguk van pihe-
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re. Én eszem ott, ahol éppen vagyok. Pár napot így is
kibír az ember, szalmaözvegyként - fejezte be egy kis
grimasszal.
 -Tehát a betör t senki nem látta, csak maga - állt
szembe Zadorával a felügyel .

-  Úgy  érti,  bemászni?  Mert  ha  figyelt  arra,  amit
mondtam, bemászni én sem láttam, de az utcáról láthat-
ta valaki - tette hozzá zavartan a férfi. - Persze nem va-
lószín , mert ha egy becsületes ember ilyesmit lát...

- Hívja a rend rséget! - segítette ki Blood.
- Mint ahogy önnek is azt kellett volna tennie! - je-

lentette ki erélyesen Sinus. - A pisztoly nagyon rossz öt-
let volt, Mr. Zadora. Különösen egy fegyvertelen em-
berrel szemben.

- A kollégája már err l is kioktatott, akár egy taknyos
gyereket. De honnan tudhattam volna?! - gerjedt ha-
ragra a házigazda.

- Hogy fegyvertelen? - nézett rá Sinus. - Látott a ke-
zében valamit, ami azt sugallhatta volna, hogy ...

-  Nem. De ki  tudja,  mi van a  zsebében.  És le  is  üthe-
tett volna. Én semmiféle önvédelmi sporthoz nem értek,
és ahogy terjed az ilyesmi manapság ... Megijedtem -
hallgatott el hirtelen.

- Az ijedtség nem indok, Mr. Zadora, esetleg kifogás,
de annak sem jó, mert egy fegyver el vételéhez még ak-
kor is id re van szükség, ha véletlenül éppen a zsebében
van. Márpedig ha id  van, akkor le is küzdhet  az ijedt-
ség - tette hozzá Sinus.

- De nem volt a zsebében, ugye? - csapott le Blood
kérdése.

- Hiszen már elmondtam, hogy az íróasztalom fiókjá-
ban tartom!

- Akkor pontosítsunk! - vette át a szót a felügyel . -
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Leóvatoskodott a lépcs n, bement a dolgozószobájába,
odaugrott az íróasztalhoz, kinyitotta vagy csak kihúzta
a fiókot, el kapta a pisztolyt, kibiztosította, és rál tt a
menekül re.

- Igen! Valahogy így történt. Vagyishogy így elmond-
va  tovább  tart,  mintha  csinálja  az  ember.  Nem sok  id m
maradt a gondolkodásra.

-A menekül  felszólítására sem? - kérdezte halkan
Blood.

- Arra már nem lett volna id  - próbálkozott Zadora.
- Úgy érti, hogy a betör  már egészen az ablaknál

volt, amikor l tt? - csapott le Sinus a kérdésre.
-I... azazhogy nem egészen - törölte meg a homlo-

kát Zadora.
- Egyáltalán: mit csinált a betör , amíg maga az

el bb felsorolt tevékenységeket végezte? Csak állt, mint
aki sóbálvánnyá változott? - kérdezett közbe Blood.
- Mondtam már, hogy menekült!

- Ne vicceljen, hiszen amíg maga az íróasztaláig ér, 
már az ablaknál van. Ne felejtse el, hogy  is fél idegen
helyen. Tilosban jár! - tette hozzá Sinus. - Elárulná,
hogy miért az íróasztala közelében érte a golyó a hívat-
lan látogatót? Azt ne mondja, hogy visszahúzta az ab-
laktól, ahol eltalálta, mert a vérnyomok nagyon árulko-
dóak tudnak lenni - figyelmeztette Sinus.

- Ismerte? - fordult szembe Zadorával hirtelen
Blood.

- Egyetlen szót sem vagyok hajlandó szólni! Már ré-
gen figyelmeztetniük kellett volna a jogaimra - kiáltott
minden erejét összeszedve a férfi.

- Nem gyanúsítjuk, uram - jelentette ki Blood. - Ön
bevallotta, amit tett, de beláthatja, hogy annak tisztázá-
sa: valóban önvédelemr l van-e szó, a mi feladatunk.
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- Akkor sincs joguk, hogy egy becsületes, adófizet  ál-
lampolgárt zaklassanak! Hibáztam, maguk szerint, de a
bíróság dolga, hogy megítélje, mennyiben vagyok vétkes.

- Kér még egy italt? - kérdezte csendesebben Blood.
- Berezeltek? - nézett fel Zadora. - Még az sincs ki-

zárva, hogy panaszt teszek ...
- Mi ellen? A közbiztonság ellen? Vagyishogy el for-

dulhat egy besurranó tolvajlás, esetleg a mi eljárásun-
kat kifogásolja? Ha így van, akkor elnézést kérünk, iga-
zán nem akartuk elvetni a sulykot. Válaszolna arra,
amit kérdeztem? Ismerte?

- Kit? - képedt el Zadora.
- Akit lel tt! - tette hozzá Sinus.
- Meg rültek? - nézett rájuk egyre riadtabb tekin-

tettel a férfi. - Nem tartok kapcsolatot gonosztev kkel.
- Már megint?! - kérdezte enyhe nehezteléssel

Blood. - Talán betör kkel ... tolvajokkal ... Szóval
nem ismeri? A neve Richard Gorshin!

- Nem ... sosem hallottam ezt a nevet! -jelentette ki
Zadora.

- Mi  ismerjük.  Mármint  a  rend rség.  Bár  az  utóbbi
években nem volt dolgunk vele ... mennyi ideje is? -
nézett Sinusra Blood álnokul.

- Nyolc éve! - vágta rá Sinus. - Akkor, mintha megja-
vult volna. Jó útra tért, vagy hozzájutott egy nagyobb ösz-
szeghez. Ki tudja? Tény az, hogy tisztességes polgárrá lett.

- Akkor sem ismerem! - kiáltott a házigazda türelmét
veszítve.

- És mi a véleménye a fülr l? - kérdezte nagyon nyu-
godtan Sinus.

- Már mondtam, hogy ....
- Nekem nem mondta! A társamnak talán igen, de én

most kérdezek el ször fel le - szabadkozott a felügyel .
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- Tréfa volt - mondta nagy sokára a házigazda.
- Vagy inkább emlékeztet  - tette hozzá felemelt han-

gon Blood.
- Mit beszél? - nézett rá tágra nyílt szemekkel Zadora.
- Valaki emlékeztetni akarta magukat valamire - tette

hozzá Sinus.
- Minket? Kiket minket? - kérdezte egyre er tleneb-

bül a házigazda.
- A DOHUZA tulajdonosait - mondta nagyon szelí-

den Sinus. - Nem tartja furcsának, hogy mindhárman
kaptak egy-egy emberi fület?

- Meg rült?! Az csak utánzat ... móka. Már mond-
tam, hogy mindig ugrattuk egymást.

- S most  éppen ez a  fül,  kinek az ötlete  volt?  -  érdek-
dött nem kevés pimaszsággal Blood.
- Honnan tudnám?! Biztos, hogy nem az enyém.
- Az ilyen ugratásoknál honnan derült ki a végén,

hogy ki volt az ötlet atyja? Úgy értem, ha mindhárman
ugyanazt kapták.

-Az természetes, hogy ilyenkor önmagának is küld
egyet az ember, hiszen ha nem, azonnal kiderül,
hogy ...

- Ismét megkérdezem: mi állt a levélben? Úgy értem,
amíg  el  nem  t nt  róla  a  vegytinta...  Nos?  -  sorolta  is-
mét Sinus a kérdéseket.

A házigazda hallgatott.
- Akkor megpróbálom én - ajánlkozott Blood. - Hát-

ha célba talál az elképzelésem. Maguk részt vehettek va-
lamikor valamiben ...

- rültség! - kiáltott közbe Zadora.
- Valamiben, amir l Richard Gorshin is tudott. Most

zsarolni akarta magukat, és ...
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- Tiltakozom! - törölte meg a homlokát a házigazda,
- Egyetlen szót sem szólok az ügyvédem jelenléte nél-
kül.  Már  eddig  is  túllépték  a  hatáskörüket!  -  ment  át  tá-
madásba.

- A tiltakozáshoz és a hallgatáshoz is joga van. A kol-
légám el rebocsátotta, hogy amit elsorol, az feltétele-
zés. Tehát most figyelmeztetem, Mr. Zadora, hogy min-
den, amit ezután mond, felhasználható ön ellen, de nem
köteles válaszolni egyetlen kérdésünkre sem az ügyvéd-
je jelenléte nélkül - sorolta el Sinus.

- Úgy érti, hogy?!... - dadogta Zadora.
- A válasz megtagadását részemre is biztosítja a jog -

hárította  el  a  kérdést  a  felügyel .  -  Nem  árt,  ha  egy  ki-
csit furdalja az oldalát a kíváncsiság. Természetesen
csak addig, amíg a központban, az ügyvéd jelenlétében
elsorolom majd, mi indokolja, hogy kérdéseket tegyünk
fel önnek egy kétszeres emberölés és egy még el ttünk
sem teljesen tisztán látott ügyben. Azt hiszem, leghelye-
sebb, ha most felhívja az ügyvédjét, Mr. Zadora! - mu-
tatott a telefonra.

A technikusok közben végeztek.
- Zárja be, kérem, az ajtót! - mondta Sinus Zadorá-

nak, amikor utolsókként kiléptek a házból.
- Azt hiszem, egyhamar nem lesz módja rá, hogy ki-

nyissa! - jegyezte meg dünnyögve Blood, de Zadora
meghallotta.

- Ahogy maga téved! A fantazmagóriáik hamarosan
halomba d lnek - nevetett fel furcsán. - Ha nem tud-
nák, önvédelemnél az óvadék is szóba jöhet.

- Annál igen, de hitem szerint az ön esetében nincs az
a pénz, amellyel. ..

-Abbahagyná?!!! - kiáltotta szinte magánkívül Za-
dora.
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Negyedik fejezet
Az éjszakát az egész csoport talpon töltötte. Reggel hét-
re összeállt minden. Akkor már túl voltak a kávén is, és
Astor bevezette Zadorát meg az ügyvédjét.

- Hallgatjuk, Mr. Zadora! - kezdte Sinus. - Az szin-
te, töredelmes vallomás enyhít  körülménynek számít.

- Nincs mit mondanom - jelentette ki a férfi.
- Akkor kérdezek. Mióta zsarolta magukat Richard

Gorshin?
- Ha elfelejtette volna, azt mondtam, hogy nem isme-

rem azt az embert! - vágta rá fölényesen Zadora.
- Igaz -  hagyta rá  Sinus.  -  Tehát  térjünk át  más témá-

ra. Miért utalta át kétszer ugyanazt az összegét egy bizo-
nyos számlára?

- Nincs joguk hozzá, hogy ... - kezdte volna a férfi.
- Bizonyos esetekben van... de ezúttal a kollégám
vette fel a kagylót.

- És beszélt a nevemben, amiért panaszt is teszek!
- Úgy tudom, inkább hallgatott, de amit hallott, na-

gyon érdekes volt. Ki helyett utalta át azt a pénzt?
- Bolondnak néz? - kérdezte kihívóan Zadora.
- Nem  ...  csak  talán  megérte  volna,  hogy  ...  -  szólt

közbe Blood.
- Maga hallgasson! Ha nem állít be hívatlanul, akkor

nem vagyok itt!
- Akkor is itt lenne, csak esetleg egy-két nappal ké-
bb került volna ide. Van úgy, hogy összejönnek a dol-

gok - mondta nyugodtan Sinus. - Mikor járt utoljára
Tim Humpries házában?

- Fogalmam sincs. Nem járunk össze, hisz egész nap
együtt vagyunk, és telefon is van a világon.
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- Pedig tegnap este ön ott járt. Látták - jegyezte meg
Blood.

- Aki ezt mondja, félrebeszél - jelentette ki Zadora.
- Önr l tudják, hogy a gyors elhatározások embere -

kezdte a felügyel . - Mégis megkérdezem: az a levél in-
dította el a ...

- Már mondtam, hogy az a levél játék volt - szögezte
le a férfi.

- Akkor máshogy közelítem meg a dolgokat. Ismerte-
tem Mrs. Humpries vallomását, amelyet a kórházban
tett. „Már éppen indulóban voltam a barátn mhöz,
amikor telefonált egy Richard Gorshin nev  ember. Azt
mondta, odajön a férjemhez" - tette le a jegyz könyvet
Sinus.

- Na és? - nézett rá várakozóan Zadora.
- Van egy kis hiba. Amikor ez a bizonyos telefon

Mrs. Humpries szerint befutott, Gorshin már halott volt
- emelte fel a hangját a felügyel .

- Hogy érti ezt? - szaladt ki a vér Zadora arcából.
- Úgy, hogy maga azt a ... betör t legalább másfél

órával el bb lel tte, mint hogy az esetet jelentette - vág-
ta rá Blood.

Zadora - láthatóan kínlódva - hallgatott.
- Ha nem ismerte Richard Gorshint - folytatta Sinus

-, hogyan kaphatott a cégt l havonta kétszáz dollárt?
- Honnan veszi?!
- Belenéztünk az üzleti könyveikbe, Mr. Zadora. Ter-

mészetesen engedéllyel - tette hozzá Sinus. - Tehát?
-Nem válaszolok - makacsolta meg magát a férfi.
- Válaszolnia kellene, uram - súgta az ügyvéd.
- Nem látja, mire megy ki a játék? Össze akarnak za-

varni. Arra számítanak, hogy...
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- Véletlenül kiböki az igazat - szólt közbe csendesen
Blood.

- Tegyen  beismer  vallomást,  Mr.  Zadora  -  kérte  Si-
nus, majd újra felemelte Mrs. Humpries vallomásának
jegyz könyvét. - „Amikor egy jó óra múlva hazaértem -
olvasta -, az utca végén Sammy Zadora kocsiját láttam.
Bementem a házba, fel az emeletre. A férjem dolgozó-
szobájának az ajtaja csukva volt. Átöltöztem és vacso-
rázni akartam hívni ..."

- Nem csak egy tarka kutya van a világon - vágott
közbe Zadora.

- Nem hiszem, Hogy Mrs. Humpries tévedett volna -
vette  át  a  szót  Blood.  -  De  van  itt  valami,  ami  hitelessé
teszi az állítását. Richard Gorshin legalább egy órával
el bb meghalt, mint Tim Humpries, és ráadásul maga a
betörést Tim Humpries halála után fél órával jelentette.
Hol volt közben?

- Csak nem képzelik, hogy ... - kezdte Zadora.
- Hogy lel  egy betör t, aztán átmegy a cégtársához?

- kérdezte szelíden Sinus.
- Minek ül itt, ha mindezt elt ri? - nézett ügyvédjére

Zadora.
- Eddig nem mondtunk semmit, ami tiltakozásra

késztethette volna - jegyezte meg a felügyel . - Amit
hall, következtetés. Ezt el re is bocsátottuk, de egy biz-
tos, hogy Mrs. Humpries nem Gorshinnal beszélt.

- De hiszen  maga mondta jegyz könyvbe! - vágott
közbe Zadora.

- De van két másik jegyz könyv is, Mr. Zadora. A
két holttest boncolásáról szól. Azok pedig bizonyítják,
hogy Gorshin halott volt, amikor a nevében telefonált
valaki. Maga?
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   - Én a rend rségnek telefonáltam. Jelentettem, hogy
a betör  ...

- Nem. El bb Tim Humpriest hívta. A feleségével be-
szélt, és elváltoztatott hangon Gorshinnak adta ki ma-
gát...

- Megmondaná, miért? - támadott a férfi.
- Mert Mrs. Humpries vette fel a kagylót. Így köny-

nyebb volt megtudni, hogy Tim Humpries otthon van-e,
és az asszony is kikotyogta, hogy  éppen elmen ben
van. Tiszta volt a terep - jelentette ki Sinus.

- Dajkamese! - vágott közbe Zadora.
- Nem szeretjük a mesét, sem hallgatni, sem monda-

ni! Ha olyasmiket hozunk a „vendégeink" tudomására,
ami nagyjából elképzelés, mint ezúttal is, akkor azt el -
rebocsátjuk. Maga már régen ki akart válni a cégb l! -
blöffölt Blood.

- Már azt sem tudják, mit kérdezzenek! - nevetett fel
gúnyosan Zadora. - A cip m nagyságára nem kíván-
csiak?

- Még az is szóba kerülhet! - jegyezte meg Blood. -
Az a lila boríték nem tréfa volt, hanem alapvet  üzleti
ügy.  De  Tim Humpries  nem akart  kötélnek  állni.  Ön  te-
hát átutalta a levélben kért összeget helyette is, miután
elrendezett mindent, egyszer s mindenkorra!

- Nem fogalmazna érthet bben? - kérte az ügyvéd.
- A védencének biztosan érthet , hiszen  tudja, amit
mi csak sejtünk - válaszolta Blood.

- A maga helyében feladnám - nézett Zadorára Si-
nus. - Gondolkozzék néhány percig, de hogy addig se
teljék az id  hiába, idehoztunk valakit, aki jelentkezett,
mihelyt Marc Dolan halálhírét olvasta.

Astor kisietett, és csakhamar egy boyruhás, szemüve-
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ges fiatalemberrel tért vissza. A fiú az egyensapkáját
sem vette le.

-   kézbesítette  azt  a  levelet?  -  kérdezte  Blood  a  fiú-
ra mutatva.

Zadora odanézett, aztán kijelentette:
- Lehet. Ezek annyira egyformák. Az biztos, hogy

boy volt.
- Mikor? - kérdezte Blood, majd mivel látta, hogy

Zadora nem akar válaszolni, a fiatalemberhez fordult. -
Segítene?

- Készséggel! Hétf n kézbesítettem mindhármat. Sa-
ját kezükbe adtam át! - tette hozzá.

- Honnan tudja? Ismeri ket, vagy megkérdezte, ki-
hez van szerencséje? - kérdezett tovább Blood.

- Ismerem ket. És k is ismernek engem! - tette hoz-
zá a fiú.

Zadora meglep dött. Értetlenül nézett a fiúra, aki
el ször a sapkáját, majd a szemüvegét vette le.

- Próbálja elképzelni, milyen voltam ötéves koromban!
- mondta.

Zadora arcából kifutott a vér.
- A nevem Paul Layton. Engem raboltak el nyolc

éve... maguk hárman. A DOHUZA tulajdonosai. Ak-
kor még vagyontalanok voltak és mindenre elszántak.
Arra is, hogy megöljenek, ha nem kapják meg értem a
kétmilliót. Talán nem hiszi el, de emlékszem minden
szavukra.

-  Már  megbocsásson,  felügyel  úr!  -  szólt  közbe  az
ügyvéd. - Ha ez a fiatalember nyolc évvel ezel tt még
hatéves sem volt, nem fogadható el semmi abból, amit
mond, hiszen egy gyermek hogy beszélhetne felel s-
séggel olyan dolgokról, amelyeket korlátozott felfogó-
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képességgel élt át. Ha átélt egyáltalán? Amit itt két perc
alatt elsorolt, egyenesen agyrém! - érvelt a jogász.

- Lehet, hogy meglepem, ügyvéd úr! - nézett rá ma-
gabiztosan Paul Layton -, de két hét múlva diplomás le-
szek ... tehát...

-Tizennégy éves kölyökként diplomás? Mi maga?
Einsteinnek képzeli magát? - ütötte a vasat az ügyvéd.

- A példa nem egészen jó! - kotyogott közbe Blood. -
Einstein közismerten nehéz felfogású, kés n ér  gyer-
mek volt, itt fordított a helyzet. Einstein férfikorára lett
zseni, de vannak, akik el bb megmutatják az oroszlán-
körmeiket. Ez a fiatalember úgynevezett csodagyerek.
Zsenik ritkán születnek, de nem tagadhatjuk le, hogy lé-
teznek különös tehetségek, ügyvéd úr! - vette védelmé-
be a fiút Sinus. - Foglaljon helyet, Mr. Layton, és hall-
gatjuk.

- A fiú megköszönte a figyelmességet, leült és nyu-
godtan, szinte feln tt módon folytatta.

- Köszönöm, amit a védelmemben mondott - biccen-
tett tisztelettudóan Blood felé. - Ötéves koromban már
folyékonyan olvastam, írtam és számoltam. A memóri-
ám - azt mondják - felt en jó volt. Az egyszer felol-
vasott mesét, már háromévesen is visszamondtam, hiba
nélkül, és ha egy történetet vagy verset újraolvasva át-
ugrottak egy szót vagy köt szót... reklamáltam. Így
mesélik ... de magam is sok mindenre emlékszem. Szí-
vesen vállalkozom rá, Mr. Zadora, hogy elsoroljam a
fogva tartásom idején folytatott beszélgetéseiket, terv-
módosításaikat. Szerencsém volt, mert eszükbe sem ju-
tott, hogy tudok olvasni, és sok mindent el ttem hagy-
tak, amit nem kellett volna. Minden nevet, dátumot,
adatot, címet megjegyeztem, ami elhangzott vagy nyom-
tatásban elém került és köze volt fogva tartásomhoz.

38



Azóta már tudom, hogy veszélyhelyzetben még többre
képes az emberi agy. Apám nem volt annyira gazdag,
amilyennek gondolták. Nem volt könny  összeszednie
a kétmilliót, méghozzá apró címletekben, ahogy kíván-
ták. Szüleim az életüket is szívesen odaadták volna,
csak engem megmenthessenek, és nem az  b nük,
hogy a pénz összeszedése lassan haladt. Önök azonban
értettek a siettetéshez. Levágták a jobb fülkagylómat, és
elküldték a szüleimnek. ..

A szobában egy pillanatra döbbent csend lett.
- Tulajdonképpen még emberségesek is voltak, hi-

szen narkózisban végezték a „m tétet". Éterrel kábítot-
tak el. Sorsot húztak, és ... ön húzta a legrövidebb gyu-
fát. Önnek kellett végrehajtani a ...

- Tiltakozom! - kiáltott közbe az ügyvéd.
- Mi ellen? - kérdezte csodálkozva Sinus. - Amit a

tanú elmond, bizonyítható.
- Levegyem a protézisem? - kérdezte készségesen a

fiú.
- Neeee! - kiáltott rá Zadora, és ha lehet, még össze-

törtebbnek hatott.
 - A szüleimmel a kapcsolatot különböz  telefonfül-

kékb l tartották. Elsoroljam ket? Valamennyinek tu-
dom a pontos helyét. Fel is kerestem sorra mind ...
csak úgy... nem nosztalgiázásból. Természetesen a
rend rség nem tudott semmir l, és amikor megérkezett
a fülkagylóm, apám szinte minden követ megmozgatott,
de a legszigorúbb titoktartást kérte, hogy eleget tehes-
sen a követelésüknek. Svájcba kellett vinnie a pénzt.
Tim Humpries ismerte t fényképr l, ezért ön vele ment
átvenni  a  váltságdíjat.  Nem  beszéltek  meg  fix  helyet,  és
apámat háromszoros próbának vetették alá. Járkálnia
kellett összevissza, nyomában Tim Humpriesszel, hogy
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biztosak lehessenek benne: nem követi senki. Aztán egy
óvatlan pillanatban odasúgta neki: „City bank, tíz óra-
kor!" - és elt nt a tömegben. A kocsi, amelyet ön veze-
tett, követte apámat, s amikor a bank el tt megismételte
neki a jelszót, amiben telefonon keresztül el re meg-
egyeztek: „hány óra lesz egy óra múlva?" - megkapták
a táskát. Ön vette át. Mire apám hazaért... én is otthon
voltam. Marc Dolan, mihelyt megkapta a telefonüzene-
tet:  „Mama  jól  van!"  -  kocsiba  tett,  és  a  házunktól  nem
messze kirakott. Mindent tudtam, mégsem árultam el
senkinek. Az apámnak sem. Féltem, vagyis inkább ket,
a szüleimet féltettem.

- Gondolom, ezért nem tett feljelentést az édesapja -
jegyezte meg Blood.

- Igen! Anyámmal megállapodtak a hallgatásban.
Azóta sem beszéltünk otthon err l a sajnálatos ese-
ményr l. Megegyeztünk abban, hogy elfelejtjük. Persze
nem könny . A fülprotézist szinte évenként cserélni kel-
lett. Ahogy n tt a másik, úgy kellett hozzáformálni a hi-
ányzót helyettesít t is. Az újságok megszimatoltak vala-
mit,  és  írtak  is  az  esetr l,  de  nyomozás  nem folyt.  Meg-
mondjam, miért tért ki apám a rend rség felszólítása
el l, miért nem tett feljelentést? Mert önök megállapod-
tak egymás között, hogy ha bármi közbejön, akkor Ri-
chard Gorshin bosszút áll! Újra elrabol, de már nem
kér váltságdíjat! Apámnak elmondtam, ezért hallgatott!
- fejezte be a fiú.

- Beszélne a levelekr l? - kérte a fiút Sinus.
- Természetesen, és vállalom a felel sséget minde-

nért. Véletlenül jöttem rá, hogy apám tönkrement, és vé-
get akar vetni az életének. Egy üzletembert teljes való-
ságában képes megsemmisíteni a cs d. Hogy ami bekö-
vetkezett, az nem az  hibája, az mellékes. Az eredmény
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ugyanaz. Pár napja észrevettem, hogy a fegyverét néze-
geti. Akkor kérdez sködtem a cégvezet jénél és több ré-
gi alkalmazottnál anyagi helyzetér l. T le nem, hiszen
még gyereknek tart, és mindig azt mondja, az én dol-
gom az, hogy felh tlen gondtalanságban éljek. Hagy-
jam a  bajokat  a  nagyokra.  Azt  a  percet  nem felejtem el,
amíg élek... Apám kezébe vette a fegyverét, miután
megírt egy búcsúlevelet, aztán a halántékához szorítot-
ta  ...  és  elsütötte!  Résnyire  nyitottam  ki  az  ajtót,  de  ép-
pen ráláttam. Értetlenül nézte a fegyvert, aztán megis-
mételte a m veletet. A revolver akkor is csütörtököt
mondott. Kinyitotta a tárat, és hangtalanul rázni kezdte
a zokogás. Én szedtem ki bel le a golyókat. Szerencsé-
re! De ha nem teszem?! Segíteni akartam rajta, minden-
áron! Megígértettem vele, hogy kér egy hét haladékot a
hitelez it l. Nem értette, hogy miért, de a kedvemért
megtette. Az elrablóim sorsát nyomon követtem. Tud-
tam, hogy id közben jómódúak lettek. Szerencsét ho-
zott nekik a fejpénz! A fiókom mélyén összegy lt né-
hány kin tt m fülkagyló. Nem is tudom, miért raktam
el ket?! Eszembe sem jutott, hogy valaha felhasználha-
tom valamire, de szorult helyzetünkben nagy segítséget
jelentettek. Kiszámítottam, hogy a kétmillióból - akkor
- 666 666 dollár jutott egy f re. Ha apám akkor a két-
milliót nem forgatja, csupán bankba teszi, középárfo-
lyammal kamatozva - kamatos kamattal - ma 5 082 702
dollárja lenne, aminek 1 694 234 az egyharmada. Eny-
nyit kértem mindhárom úrtól a levélben. A szöveget is
elmondom, és szó szerint ismertetem, pedig nem ma-
radt nyoma. „Uram! Én vagyok az a gyermek, akit
nyolc éve elraboltak. A váltságdíj önre es  része -
középárfolyamon kamatoztatva - 1 694 234 dollár len-
ne. Kérem, hogy ezt az összeget a kézbesítést l számí-
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tott huszonnégy órán belül szíveskedjék átutalni David
Laytonnak a Continental Bankban vezetett 267845-ös
számlájára. A cégalapításra „kölcsönvett" összeget egy-
szeri és mindenkori kártérítésnek tekintem. Nem zsarol-
ni akarok, csupán visszakapni azt, amit jogtalanul elvet-
tek, és amire apámnak most életbevágóan nagy szüksé-
ge van. A fülemet felejtsük el. Azért nem kérek semmit,
intézzék el a lelkiismeretükkel. Megjegyezni kívánom,
hogy mindent megírtam egy naplóban, amelyet közjegy-

nél helyeztem el, arra az esetre, ha velem vagy csalá-
dommal történne valami. A levélr l senki nem tud. Szü-
leim sem. Kötelességemnek érzem, hogy segítsek azon,
aki mindent elkövetett értem, az önök által teremtett
szorított helyzetemben. Felhívom szíves figyelmét, hogy
a levelet vegytintával írtam. Nem fénymásolható. Pár
óra  alatt  elt nik  a  papírról  minden  bet .  Ezt  nemcsak  a
saját, de az önök védelmében is tettem. Az adatokat szí-
veskedjék feljegyezni, miel tt elt nnének, hogy fizetési
kötelezettségének id ben eleget tudjon tenni. Ha az át-
utalás nem történne meg ... Különben biztos vagyok
benne, hogy minden rendben lesz. Paul Layton." Azt
hiszem, bet  szerint idéztem - hallgatott el a fiú.
- Az összegek megérkeztek? - kérdezte Sinus.

- Igen. Marc Dolan és Sammy Zadora szinte órákon
belül átutalta a ráes  részt, de a harmadik összeg csak
tegnap este érkezett meg. Sajnálom, hogy Marc Dolan
meghalt, de a levelet el tte való nap kézbesítettem neki,
így remélem, nem én vagyok az oka az infarktusának.
Hiszem ezt annál is inkább, mert már nyolc éve gyógy-
szereket szedett.

- Sajnos, Mr. Humpries is meghalt - jelentette ki
Blood.

42



- Teremt  isten! - hökkent meg Paul Layton. - A le-
velem miatt?

- Esetleg közvetve - jelentette ki Sinus. - Nem akart
fizetni, és Mr. Zadora utalta át az összeget, amikor már
biztos volt benne, hogy ...

- Tiltakozom! Tim kért meg rá, hogy utaljak helyette!
- vágott közbe Zadora.

- Amikor nála járt?.- vágott közbe Blood.
- Igen ... azazhogy, amikor telefonon beszéltem

vele.
- Elváltoztatott hangon? - gunyoroskodott Blood.
- Köszönjük  a  segítségét  -  fordult  Paul  Layton  felé

Sinus.
- Megbüntetnek?  -  állt  fel  tétován  a  fiú.  -  Természe-

tesen vállalom!
- A mi dolgunk a felderítés -jegyezte meg Sinus, és a

fiú kiment.
- Még mindig nem hajlandó együttm ködni velünk?

- kérdezte Sinus Zadorát. - Akkor folytatjuk a követ-
keztetést. Csodálkoznánk, ha nem egyezne meg minden
az elképzelésünkkel. Ön megkapta Paul Layton levelét,
és fizetni akart. Felhívta Marc Dolant, aki szintén haj-
landóságot mutatott. Tim Humpries azonban kötötte az
ebet a karóhoz. Ön elhatározta, rászedi azt a kerékkö-

t, hogy teljesítse a fiú kérését. Aztán meghalt Marc
Dolan, és ez új helyzetet teremtett. A terv hamar össze-
állt. Felhívta Richard Gorshint, aki - ahogy Paul Lay-
ton szavaiból kivehettük - készenléti díjat kapott nyolc
éven át...

- És mellesleg a mostohatestvére önnek! - vágott
közbe Blood.

Zadorát láthatóan minden ereje elhagyta.
- Még mindig nem folytatja? - kérdezte egy kis szü-
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netet hagyva a felügyel . - Nem bánnám, ha legalább
rábólintana arra, ami a valóságban is úgy volt, ahogy el-
mondom. Megkönnyebbül az ember, ha kiadja magá-
ból,  ami  a  lelkét  nyomja.  Ha  nem,  hát  nem!  Tehát  oda-
hívta Richard Gorshint magához, este hatra. Természe-
tesen kérte, hogy ne szóljon róla a feleségének.

Astor tizedes felállt, kiment és egy asszonnyal tért
vissza.

- Foglaljon helyet, Mrs. Gorshin! - fogadta Blood. -
Tehát a férje nem betörni ment a Zadora-házba? - kér-
dezte t le.

- Betörni? - képedt el az asszony. Azt csak ez mond-
ja, bökött Zadora felé. - Szegény Richard! Hogy félt az
öccsét l, még én csitítottam, hogy jó ember az, hiszen
küldi a 200 dollárt minden hónapban csak azért, mert
neki jobb sora van. Ott voltam, amikor telefonált. El is
kísértem. Esténként sétálni szoktunk a kutyával. Hat
óra el tt pár perccel váltunk el a sarkon.  elindult a
ház felé. Ottmaradtam a kutyával, mert majd elszakítot-
ta a pórázt. Nagyon szerette a gazdit. Ott álltam vele,
amíg Richard be nem ment a kapun.

- Nem a kerítésen? - vágott közbe Blood.
- Csak nem képzeli, hogy?! Odament a kapuhoz,

csengetett, és pár pillanat múlva belépett. Ha eszembe
jut, mennyire nem volt kedve odamenni?! Csak olyan-
kor hívta ugyanis ez a ... ez a gyilkos, ha egyedül volt.
Szégyellte a rokonságot! - sírt fel.

- Mit szól ehhez, Mr. Zadora? - kérdezte Sinus.
- Tudjuk! Tiltakozik! - mondta helyette Blood, majd
megköszönte Mrs. Gorshinnak a megjelenést, és kikí-
sérte.

- Vegye úgy, Mr. Zadora, mintha most figyelmeztet-
ném el ször: a bíróság az szinte beismer  vallomást
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enyhít  körülménynek veszi. Hallgatjuk - d lt hátra Si-
nus.

-Vesztettem - kezdte az elgyötört férfi. - Pedig min-
dent olyan jól kigondoltam. Nem a levéllel kezd dött,
az csak felgyorsította az eseményeket. Régen ki akartam
válni a cégb l. Igaz, hogy a váltságdíjból indultunk. Így
hát semmi kivetnivalót nem találtam a fiú levelén. Hit-
tem abban, hogy nem fog zsarolni. Tim nem. Nem akart
fizetni. Azt mondta, ez csak egy zsarolás kezdete. A srác
most kezd eszmélni, de ha kölyökkorában ilyesmire ké-
pes, mi lesz bel le ezután? Minden összejött. Egyedül
voltam a házban, tervezni sem tudtam volna jobban.
Marc meghalt, két embert kellett tehát csak elnémíta-
nom, hogy megszabaduljak a múltamtól, és úgy érez-
tem, meg is tehetem anélkül, hogy a gyanú legkisebb ár-
nyéka rám terel dne. Richardtól még a ház ajtajában is
megkérdeztem, szólt-e a feleségének, hova megy. Azt
mondta, nem. Akkor kértem, hogy másszon be az abla-
kon, mert beletört a kulcs a zárba, és  legalább rendbe
hozza. Lépre ment. Kinyitottam az ablakot.

- Elég nehezen jutott be rajta - jegyezte meg Blood.
- Nem képes megállani, hogy hallgasson? - kiáltotta

Zadora.
- Amit a kollégám mond, nem közbekotyogás. Akadt
egy tanú ... - jelentette ki Sinus.
-Tanú?! - képedt el Zadora.

- Ott ment el a ház el tt, és látta, hogy valaki az abla-
kon próbál bejutni. De nem hívta a rend rséget, mert
hallotta az ön hangját belülr l, és megnyugodott. Ami-
kor megtudta, mi történt, jelentkezett.

- Nincs tökéletes terv - sóhajtotta a férfi.
- Hát, ami azt illeti, ritka, mint a fehér holló - jegyez-

te meg Sinus. - Nem tudtunk rájönni, hogyan kreálta az
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életh  betör i lábnyomokat. Már arra is gondoltunk,
hogy lehúzta a halott cip jét és bemászott bennük az
ablakon, aztán visszahúzta rá.

- Ahogy mondja! - vágta rá szinte megkönnyebbül-
ten Zadora. - Szerencsére három számmal nagyobb lá-
ba volt!

- Akkor folytassa!
- A revolver a zsebemben volt. Kértem Richardot,

hogy csukja be az ablakot, miután lehajtott egy italt. El-
indult az ablak felé, és én rál ttem. Azonnal elvágódott.
A telefonhoz mentem, és felhívtam Timet. Susan vette
fel. Nem jutott eszembe más, mint hogy elváltoztassam
a hangom, és Richardnak adjam ki magam. Megtud-
tam, hogy  elmegy, és Tim otthon van. Kocsiba ültem,
és odamentem. Annyira kihozott a sodromból a ma-
kacsságával, hogy azt mondtam, kilépek a cégb l. Erre
megszeppent. Akkor már tudtuk, hogy Marc halott, és
kett nké a cég.  pedig nélkülem egy cs dtömeg ...
szóval, megijedt. De még próbálkozott. „Írok egy leve-
let a srác apjának!" - mondta. „Megírom, hogy te voltál
az egyik rabló. A másik pedig Marc. Egy ötéves kölyök
nem emlékszik már semmire, nem tudja, hány ember ra-
bolta el." Elfeketedett el ttem a világ.

-  És  megtette  azt,  amit  akkor  is  megtett  volna,  ha
nincs vita önök között. Az éles papírvágó kés ott volt a
zsebében - szólt közbe Sinus.

-  Igen...  magammal  vittem.  Nem  tudtam,  hogy  az
övé... szóval hogy milyen. Aztán, amikor már ott fe-
küdt holtan, elvettem az övét az asztalról. Susan bizo-
nyította volna, hogy Gorshin odament...

- Ezért nem ismerte fel a kést a felesége - jegyezte
meg Blood.
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- Az ujjlenyomatokra persze ügyelt - sürgette volna
Sinus.

- Mindig keszty ben vezetek. Tim is tudta, és maga-
mon hagytam. Nem t nt fel neki, ideges volt. Aztán be-
csaptam az ajtót és eljöttem.

- De  Mrs.  Humpries  meglátta  a  kocsiját  az  utca  vé-
gén.

- Hazaértem és telefonáltam a bankügyintéz mnek,
hogy azonnal utaljon át még 1 694 234 dollárt Layton
számlájára. Aztán végiggondoltam újra mindent, és te-
lefonáltam a rend rségnek.

- Stimmel! - vágta rá Blood, és felállt.
- A gyermekrablást nem én találtam ki! - kapaszko-

dott volna a szalmaszálba is Zadora.
- Nem mindegy?! - nézett rá Blood rezzenéstelen

arccal.

Amikor Sammy Zadorát elvezették, Blood kiment ká-
véért.

- Maga szerint, mi lesz a kölyökkel? - kérdezte, mi-
közben a kávét kortyolgatták.

- Halljam, ha magán múlna, mit tenne vele? - kérde-
zett vissza a felügyel .

-Mint hekus vagy mint magánember?
    - Mint mind a kett .

- Hát tulajdonképpen ... a srác még kiskorú.
- De hamarosan diplomás lesz, ami nagykorúvá teszi.
- Hamarosan. De amikor ezt a kis kalamajkát csinál-

ta, még gyermekkorúnak számított, és ha engem kérdez-
nének, tulajdonképpen csak b npártolásban b nös. Fel
kellett volna jelentenie ket.

- Ötéves fejjel? Ki hitt volna neki?
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- Mondjuk most - vágta rá Blood.
- Ahelyett, hogy zsarolni kezd - fejezte be a gondo-

latmenetet a felügyel .
- Zsarolás? Ha valaki visszakéri, amit jogtalanul el-

vettek t le, és csak a szokásos kamatot számítja fel?!
S ráadásul a füléért sem kér kárpótlást.

- Szóval ...
- Hagyjuk  abba!  -  tette  le  a  csészét  Sinus.  -  Szeren-

csére csak a b nösök kézre kerítése a mi dolgunk. Az
ítélkezés nem!

- Jó lenne ma id ben hazamenni - mondta Blood,
miközben a csészéket mosta.

- Várja a lánya, mi?! - kérdezte meleg mosollyal Si-
nus.

- Akárcsak magát a három fia! Mondja, mikor lesz
nekünk két gondtalan napunk a gyerekeinkre és általá-
ban a családra?

- Bízzunk a szerencsében! Elég sokszor segített már -
ütötte el a szót Sinus, és a jelentésekbe temetkezett.

(Vége)


