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Az angyalok lázadása

„A földön pedig nagy és szörnyű istentelenség
terjedt el, és az emberek lealacsonyodtak és
útjaikon, mint az eszeveszettek, tévelyegtek.
Azazel a lázadókat, Amoros a varázsszavak
tudósait, Rakiel a csillaglátókat, Chochiel a
rejtett jeleket, Sadiel a csillagjóslást, Seriel a
Hold tudományát tanította.”

Henoch apokalipszise

 „A busz lekanyarodott a 127. utcáról.”

Christopher Douglas
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Előhang

1988 nyarán John Livensthal professzor, az UCLA rendes tanára, elképesztő felfedezést
tett. Pszichológiai, azaz az emberi lélek mély rétegeit feltáró módszerekkel újraértelmezte az
egyetemes kultúrtörténet egyik legősibb mítoszát, a bibliai kiűzetést a Paradicsomból.

Eszerint az, hogy a Sátán kígyó alakjában kísértette meg Évát, a kettejük közti szexuális
kapcsolatra utal. Feltételezését több apokrif szöveg is alátámasztja, többek közt a Talmud,
vagy Henoch apokalypsise, amely szerint a lázadó angyal, Sadriel „volt az, aki elcsábította
Évát”. A mítosz egy perzsa változatában a Sátán „tejjel és gyümölccsel elcsábította az
asszonyt”.

Livensthal úgy véli, hogy az a passzus, miszerint a Kísértő megismertette az asszonnyal a
„jó és rossz tudása fájának gyümölcsét” a fa-gyümölcs közismert jelentéskapcsolata alapján –,
azt jelzi, hogy frigyükből gyermek származott. A gyermek neve: Káin.

A professzor elméletét a bibliai történet folytatása is alátámasztani látszik. A szövegben
az áll, hogy Ádám a kiűzetés után „ismerte meg” feleségét. Két fiuk született, elsőnek Káin,
másodiknak Ábel. Ha elfogadjuk Livensthal teóriáját, magyarázatul szolgál, miért nem
fogadta szívesen az Örökkévaló Káin áldozatát, illetve miért szállt Ábel áldozatának füstje
egyenesen az ég felé.

Egyben fény derül arra is, miért nem büntette Isten Káint a testvérgyilkosságért. Mert
nem volt testvérgyilkosság.

Livensthal professzor soha nem ismertette tanulmányát, nem is adatta ki. A kézirat
végére a következő mondatot jegyezte: „A Sátán gyermekei itt élnek közöttünk.”
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Dudael, 1990. július 2. 23 óra 47 perc

A fűszeres borral telt kehely kézről kézre járt.
A könyörgő ének visszhangja még ott bujkált a sziklába faragott boltívek közt. A

lobogó fáklyák szeszélyes árnyakat rajzoltak a falakra. A tömjén sűrű füstje térdmagasságban
gomolygott. A rendfőnök széttárt karokkal az oltárra borult. Percekig maradt így. Aztán fel-
állt, és elfordította az oltárra vésett kőkígyó fejét. A súlyos bazalttömb puhán odébb gördült.
Láthatóvá lettek a kanyargó üregbe vezető szűk falépcsők.

Elsőnek a rendfőnök indult, magasra emelve fáklyáját. Őt követték a szerzetesek, majd
legvégül a novíciusok, közöttük Lucien. Mindössze huszonheten voltak a föld alá merészke-
dők.

„Sikerült” – gondolta szívdobogva Lucien, és agyán egy pillanat alatt átperegtek az
eddig történtek…

Bejrút fölött könnyű pára lebegett, mint majd’ mindegyik hajnalon. Egy taxi közelített a
szíriai vonal ellenőrzési pontja felé. Utasa hosszan kotorászott a zsebében. Szivart vett elő.
Leharapta a végét és rágyújtott. Előhalászott még egyet és kérdőleg a sofőr felé nyújtotta, aki
tagadóan rázta a fejét. Ekkor érte az első lövés. A gépkocsivezető kétségbeesetten igyekezett
úrrá lenni a járművön. Az néhányszor megpördült a tengelye körül, majd felfutott a járdára. A
járdaszegélyen megpattant és belerohant a zöldségesbolt lehúzott redőnyű kirakatába.

Az orvlövész újrakezdte a tüzelést. Több tárat lőtt ki gyors egymásutánban. Az ellenőr-
zési pont felől, a házak mellett futva érkeztek a katonák. A távolból felzúgott egy mentőautó
szirénája.

Lucien Labourdette a szemközti kapualjban lapult. Kezében szaporán kattogott a Nikon.
Pillanatokra tördelte a történést: A járdára felfutó kocsit. A lövésektől torkon talált sofőr
hátrahanyatlását. A lapulva közeledő katonákat. A golyók sokasodó nyomait a karosszérián.

Újabb, dühödt sorozat szaggatta szét a csendet. Ezúttal a katonákat érte a támadás.
Szétrebbenve kerestek fedezéket. Aztán a hihetetlen csönd és mozdulatlanság.

Lucien a falhoz simult. Hátán csorgott a veríték. Feje felett kattogott a fegyver. Kezéből
kicsúszott a kamera. Félt. Mégis, elsőként érzékelte a csendet.

Felszedte a földről a gépet. Ellenőrizte, nincs-e valami baja. Lassan előmerészkedett,
óvatosan megközelítette a taxit. Keze állandóan a kioldón. Dolgozott. Ezért jött Bejrútba.
Tudta, elsőnek kell odaérnie, ha szenzációs felvételt akar csinálni. Címlapra akart kerülni.

Az első képeket a taxi ablakán keresztül készítette. Mindent elborított a vér. A sofőr fél
fejét elvitték a lövedékek. Agyveleje a szélvédőre csapódott. Lucien kinyitotta az ajtót.
Lekapta a kocsiból kidőlő tetemet is.

Az utas előrehanyatlott. Orrán, száján át habos vér bugyogott. Szemeit elhomályosította
a halál, Lucien megpróbálta kiráncigálni az autóból. Ahogy húzta, a halott mellén elszakadt az
ing. Szíve fölött tetoválás: egy bilincsbe vert kígyó tekergett. Az Őrizők szektájának jele.

Lucien kicibálta az áldozatot a kőre. Letette mellé hátizsákját, gépét. Saját csomagja
tetejére dobta az utas mellett talált táskát. Integetett a katonáknak, hogy jöjjenek.

Letakarták a holtakat. Lucien buzgón fényképezett. Pár perc múlva megérkezett a
mentő. Nem volt kihallgatás. Lucien összeszedte holmiját; nem feledkezett meg a rejtélyes
utas táskájáról sem. Szerencséje volt, senkinek sem tűnt fel. Két utcával odébb fogott egy
taxit. Rövid alkudozás után megegyeztek a viteldíjban. Mint mindig, hálát adott az égnek,
hogy anyja amerikai volt, így nem okozott gondot számára a kommunikáció.

Megérkeztek a szállodába. Ügyet sem vetett a baksisért rimánkodó sofőrre. A recepción
elkérte a kulcsát. Kettesével szedte a lépcsőket. Szöszmötölt a zárral, a keze remegett.
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Becsukta maga mögött az ajtót, és kétszer ráfordította a kulcsot. A táska tartalmát
kiszórta az asztalra. Iratok, kulcs, fehérnemű, fogkefe. Egy levél. Pár ajánló sor. Cím, név és
egy időpont. Bement a fürdőszobába, teleengedte a kádat. Lehányta magáról a ruhát, bele-
merült a langyos vízbe. Behunyta a szemét, lassan ringatózott álmain. Érezte: most megfogta
az Isten lábát.

Az Őrizők szektája egyike Afrika legtitokzatosabb legendáinak. Csak apokrif iratok
említik. Kolostoruk a sivatag mélyén van. Itt – úgy mondják – évente egyszer megnyílik a
föld, és látni lehet az ősanyag formátlan szikláihoz láncolt lázadó angyalokat. Senki sem
ismeri ezt a helyet. A rend létezéséről is csak kósza legendák adnak hírt, és az ősi ábrázolá-
sokon időnként felbukkanó, a leláncolt kígyót formázó képek. De mindeddig senki sem nyert
bizonyosságot arról, hogy a szekta valóban létezik. Lucient kivéve.

Ő maga jelentkezik a lelőtt idegen helyett! A levélben jelzett időpontig van még két
napja, azalatt felkészülhet. Elkészíti az év legszenzációsabb riportját, az Őrizők kolostoráról.
Világhírű lesz!

Megrázkódott. Hirtelen rádöbbent, mennyi dolga van még. Sebtében törölközött, félig
nedves testére cibálta fel a ruhát. Sietnie kell: Afrikában gyorsan temetnek. És neki még
egyszer látnia kell azt az embert.

Taxit hívatott a recepcióról. Nem érdekelte, hogy így sokkal drágább. Kihajtatott a
reggeli gyilkosság színhelyére. Órákba telt, amíg megtudta, hová szállították a tetemeket.
Szerencsére nem kellett átlépnie a szíriai zónába. A hullaháztól egy saroknyira leparkoltatta a
taxit és fizetett.

Az őrök némi pénz ellenében beengedték. Azt mondta, egy barátját keresi. Amikor
lekísérték a pincébe, intett az őrnek, hagyja magára.

Aránylag kevés halottja volt a napnak. Egy hordágyon talált rá a férfira, öt-hat holttest
tetejére dobták. Az édeskés hullaszag pár pillanat alatt bevette magát a bőrébe, hajába, ruhájá-
ba. Fuldoklott. „A feleségem is mindig megérezte rajtam az idegen nők szagát” – gondolta.

Elforgatta a hordágyat, hogy jobban lásson. Megfogta a férfi kezét. Borzongott a jeges
érintéstől. Úgy érezte, az oszló bőr a kezére tapad. Két-három rántással lecibálta a tetemet a
pince nedves kövére. Beállította, hogy jól látszódjék. Felszerelte a vakut és ellenőrizte a
gépet. Minden szögből sorozatot készített a tetoválásról. Szalagot vett elő és felírta a mére-
teket. Nem akart hibázni. Amikor végzett, visszaemelte a hullát előbbi helyére. Az erőlkö-
déstől kicsúszott az inge. A halott háta a szájának szorult. Majdnem felsikoltott. Lerogyott a
földre és öklendezni kezdett. Miután magához tért, igyekezett eltüntetni a nyomokat. Nem
akarta, hogy bárki megsejthesse, mit keresett itt. Amikor kiment, az őr rákérdezett,
megtalálta-e a barátját. „Igen” – válaszolta. Sápadtsága nem is hagyott kétséget efelől.

Sétált kicsit, hogy kiszellőztesse magából a bűzt. Aztán visszament a szállodába, hogy
előhívja a képeket. Amikor megérkezett, megnézte az óráját. Még 47 órája és 28 perce maradt
a levélben jelzett találkozóig. Több, mint elegendő.
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Nefud sivatag, 1990. június 15. 3 óra 14 perc

A karaván hosszan kígyózott a sivatagban. A tevék imbolygó árnyékot vetettek a hold-
fényben. Lábuk alatt meg-megcsusszant a homok. A kristályos égen ragyogtak a csillagok.

Lucien összébb húzta magán a ruhát. Nem követte társai példáját, akik tevéjük mellett
baktattak a homokon. Nem készült napi több órás gyaloglásra. A tevén való utazás is
megviselte.

Reggel hatkor robbanásszerűen sütött ki a nap. Percek alatt felforrt a sivatag. A kövek
ontották magukból a hőséget. A talajról visszaverődő fény a ruhán keresztül is perzselte
Lucien testét. Fél tízkor a vezető jelt adott, megálltak. Lemálházták a tevéket, sátrat vertek.
Várták a gyilkos hőség elmúltát. Csak napszálltakor utazhatnak tovább.

A ponyvák alatt is negyvenfokos meleg fojtogatott. Lucien egyfolytában ivott és izzadt.
Arab kísérői forró teával kínálták. Nem értette pontosan, de annyit kihámozott beszédükből,
hogy valamilyen akácféléből készítették. Nem akart ellenkezni, megitta. Különös módon
utána valóban jobban érezte magát.

Dél felé pókok, gyíkok, kígyók próbáltak becsusszanni a ponyvák árnyékába. Lucien
kis híján rosszul lett, mikor az első, hűsölni vágyó, tekergőző kígyót megpillantotta, de
kísérője minden további nélkül megfogta farkánál fogva a hüllőt és kihajította a napra. Lucien
nem volt hajlandó megpróbálkozni a mutatvánnyal, inkább kihúzható „antennatollával”
igyekezett kipiszkálni az állatokat, az arabok legnagyobb örömére.

Egyebekben minden a legnagyobb rendben ment. A taxit ért támadást követő első éjjel
még Bejrútban sikerült megszereznie egy tetoválómester címét. A taxi egy külvárosi
sikátorban fékezett. Lucien csak a viteldíj harmadát fizette ki, nehogy a sofőr időközben
elszeleljen. Évek óta élt a Közel-Keleten, de még az ő gyomrát is felkavarták a falak tövéből
párolgó szagok.

Vakon botladozott előre. Az utcán ruhájukba burkolózott emberek aludtak. Lucien
rálépett az egyikre. Felmordult álmában, de nem ébredt fel. Végre az egyik ház udvaráról
halvány fény szűrődött ki. Fojtott hangok. Egyszerre gyerekek vették körül. Izgatottan muto-
gattak, magyaráztak. Lucien végre talált egyet, amelyik, ha törve is, de beszélt pár szót ango-
lul. Nagy nehezen megértette vele, hogy nem nőt akar, hanem Asszadot keresi, a tetováló-
mestert. A gyerek tovább cibálta a vörös lámpával megvilágított pincelejárat felé. Lucien
megtántorodott a nyílásból felcsapó keserű füsttől. Ópiumbarlang. A gyerek lefelé mutogatott.
Izgatott beszédéből Lucien kivette, hogy ott lenn megtalálja a mestert. Némi aprót nyomott a
fiú kezébe.

Lement a nyikorgó lépcsőkön az arab éjszaka poklába. A ráakaszkodó lányokat csak az
öklével tudta távol tartani magától. Végül az egyik fülkében sikerült rátalálnia Asszadra.

Megmutatta a képeket. Az arab összehúzta a szemét, de nem kérdezett semmit.
Luciennek még egy kívánsága volt. Szerette volna, ha réginek látszik a tetoválás.

A mester bólintott. Majd kifakult festéket használ. Előszedte kétes tisztaságú műszereit.
Lucien nagyot sóhajtva levette az ingét. Amikor végeztek, intett, hogy nem kéri a visszajárót.
Az arab szótlanul rakta el a pénzt.

Kitámolygott a barlangtorok szorító füstjéből. Bevágta magát a taxiba. Alig várta, hogy
a szobájába érjen.

Amint felért, a tükör elé állt, és feltépte mellén az inget. Elmosolyodott. Tökéletes volt.
A kígyó hullámzó teste szinte együtt tekeredett a láncokkal.

Másnap korán elment barátjához, aki a Sorbonne-on szerzett történészdoktori diplomát.
Az okkult tudományok professzora lehetett volna bármely egyetemen, ehelyett egy kis bejrúti
fürdőben volt kabinos. Lucien sohasem kérdezte, miért.
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Miután kifaggatta, elment a városi könyvtárba a barátjától kapott listával, és áttanul-
mányozta az Őrizőkről található kevés írásos anyagot. Legendák keveredtek találgatásokkal,
de neki mindent meg kellett jegyeznie. Mennyi mindebből a valóság, és mennyi a képzelet
játéka, azt csak Dudael oázisában fogja megtudni, ha megtudja egyáltalán. Elsőnek a
kívülállók közül.

Amikor a katalógussal bíbelődött, odalépett hozzá a karcsú könyvtároslány. Tehette,
alig néhányan lézengtek a teremben.

– Segíthetek? – búgta az ezeregyedik éjszaka gyönyöreit ígérő hangon.
„Sokat gyakorolhatta” – futott át Lucien agyán. Aztán rápislantott a lányra. Felpezsdült

a vére, és ösztönösen kihúzta magát. Egyik kezét az övébe akasztotta, a másikkal
megtámaszkodott a katalógusszekrényen, és előrehajolt.

– Ami azt illeti, igen – válaszolta. – Nem tud véletlenül itt a közelben egy vendéglőt,
ahol megebédelhetnénk?

A lány mélyen a szemébe nézett.
– Ha ez meghívás akar lenni, várnia kell egy óráig. Akkor van az ebédidőm. – Lassú,

ringó járással indult az asztal felé. Félúton visszafordult. – És törölje le azt a diadalmas
vigyort az arcáról, mielőtt meggondolom magam.

Lucien felnevetett. Tetszett neki a lány gyors riposztja. Egy órakor kiment a könyvtár
elé, és leült a lépcsőre. Hátradőlt, szemébe húzta szalmakalapját, várta a lányt. Még jó húsz
percig kellett várakoznia. Éppen indulni készült, amikor végre megpillantotta. Lucien inkább
dühösen, mint megkönnyebbülten tápászkodott fel. Mielőtt megszólalhatott volna, a lány az
ajkára tette az ujjait.

– Azért, mert értésedre adtam, hogy tetszel nekem, még nincs jogod ahhoz, hogy
kurvának nézz! És most mehetünk, ha te is úgy akarod.

Lucien egy pillanat alatt lehiggadt. Csendesen követte a lányt. Befordultak az egyik
sikátorba. Lucien ösztönösen megmarkolta zsebében a pénzt. Elvégre semmit se tud a lányról
azon túl, hogy randevút adott neki, késett, és egyre gyanúsabb helyekre vezeti. Nem volt ideje
elgondolkodni ezen, a nő hirtelen leiramodott egy pincébe vájt lépcsősoron, és eltűnt egy
lengőajtó mögött. Lucien akaratlanul is utána indult; még el tudta olvasni az ajtó fölött a
kopott feliratot: „Grand Cafe”, és máris belépett a helyiségbe:

Alaposan meglepődött. A terem berendezése teljesen más volt, mint amilyenre a
környezet alapján számított. A falakat mahagóni lambéria borította, a faragott fa boxok
diszkréten elkülönültek egymástól. A pincérek nesztelenül közlekedtek a padlót borító vastag
szőnyegeken. A lány látva Lucien megilletődöttségét, megfogta a kezét, és behúzta maga
mellé az egyik boxba. Azután ránézett a férfira.

– Na, mi van, nem tetszik a hely?
Lucien nevetve rázta a fejét:
– De, csak teljesen megdöbbentem. Három éve élek a városban, és még sosem jártam itt.
– Ami azt illeti; a könyvtárban sem – mosolyodott el a lány. – Amiből nyilvánvaló,

hogy számos, a művelődésből fakadó kellemes élménytől fosztotta meg magát. Egyébként, ha
már így összejöttünk, a nevem Susan Duvall – nyújtotta kezét.

– Lucien Labourdette – emelkedett fel ültéből a férfi. – De hogy sikerült felfedeznie ezt
a pompás helyet?

– Nem volt nehéz, ugyanis a vendéglő a családomé. Huszonhárom óta élnek Afrikában.
Én Párizsban tanultam, de azután visszajöttem. Egyébként, mint te is tapasztaltad, Bejrút
sokkal kevésbé félelmetes hely, mint a tévéhíradóban. És te mit keresel erre? – fogta meg a
fiú kezét.

– A heti borzonganivalót szállítom Európának.
– Á, maga újságíró? És most valamely elhantolt szenzációt kíván a könyvtárból előásni?
Lucien a lány dekoltázsába mélyesztette tekintetét.
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– Egészen más területen szeretnék búvárkodni. De igazad van, tényleg a nagy fogás
után nyomozok. Sajnos erről nem mesélhetek. Most nem.

A lány megvonta a vállát.
– Jó. Akkor talán rendeljünk.
Lucient meglepte a beszélgetés váratlan fordulata. Arra számított, hogy a lány meg-

próbálja kihúzni belőle a titkot. De Susant vagy nem érdekelte a dolog, vagy úgy gondolta, a
fiú elég felnőtt ahhoz, hogy eldöntse, miről akar beszélni. Ennek megfelelően az ebéd során
már csak a bejrúti élet visszásságairól anekdotázgattak. Amikor kimentek az étteremből,
Lucien megfogta a lány kezét, és maga felé fordította:

– Néhány hétre el kell utaznom. Ha visszajöttem, megkereslek, jó?
Susan megszorította a kezét.
– Várni foglak.
Lucien bólintott, és sarkon fordult. Lassan távolodott. Nem nézett hátra. Majd akkor, ha

visszajött. Akkor minden az övé lesz. Eladta legjobb gépét, egy ezerhatszáz dolláros, motoros
NIKON-t. Megkereste a külvárosi festőt, aki hamis engedélyeket szokott készíteni számára,
mikor a különböző zónákban akadt dolga, és túl soká tartott volna ezeket hivatalos úton
beszerezni. Az igazolvány néhai tulajdonosa amerikai volt, így a nyelv nem okozott gondot.
Lucien anyja jóvoltából ordenáré pennsylvaniai tájszólásban beszélte az angolt. Eltéveszthe-
tetlenül amerikainak hatott. Bár kevéssé volt valószínű, hogy Dudaelben pont az angol
kiejtése miatt bukjon le, sosem árt az óvatosság. A karavánok időnként karóra húzott fejekre
bukkantak a sivatagban, ezekről a beduinok azt tartották, olyan emberek viselték valamikor a
nyakukon, akik túl közel jutottak az őrizők titkaihoz.

A találkozóhelyen az a férfi fogadta, aki most a karavánt vezette. Lucien átadta a
levelet; mire a férfi közölte a másnapi indulás helyét és időpontját. Úgy látszott, a legendákkal
ellentétben az őrizők semmilyen próbának sem vetették alá. A halott okmánya elégnek
bizonyult.

Ahogy leszállt az est, felnyergelték az állatokat. Az előbbi hőséget órák alatt fagypont
körüli hőmérséklet váltotta föl. Éjfél után nem sokkal feltűnt a sziklák alján meghúzódó
épületegyüttes. A vezető megállt és botjával előremutatott.

– Az ott Dudael.
A kolostor falai kékesen derengtek a holdfényben.
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Dudael, 1990. június 16. 5 óra 38 perc

A templom harangja reggeli imára hívott. Lucien kábán nézett körül a sziklákból durván
összerótt cellában. Percekig tartott, amíg rájött, hol is van tulajdonképpen. Most ébredt rá elő-
ször vállalkozása esztelenségére. Legfeljebb sejtései, hallomásai vannak az őrizők bonyolult
rítusairól. Nincs tisztában a saját státusával sem. Mindenesetre felkelt, és kilesett az ajtóként
szolgáló kopottas függönyön. Figyelte az udvaron át a templomba igyekvőket. Aztán nagyot
sóhajtva kilépett ő is, követve a többieket. Bizakodása újból feltámadt. Talán elég, ha nem lóg
ki a sorból. Hiszen nem sejti senki, hogy illetéktelenül került a kolostorba.

Nem Lucien volt az egyetlen újonnan érkezett. A templom ajtajában szikár, ötvenes
férfi fogadta őket.

A szerzetesek már végeztek a többórás démonűző füstölési szertartással. Ez még a
kereszténységet megelőző idők öröksége volt: A férfi haját szőkére szívta a sivatagi nap. Arca
barna: nem lehetett eldönteni, arab-e, vagy évtizedek óta itt élő európai. Vonásai mozdulat-
lanok, csak kék szemei tekintettek melegen az érkezőkre.

– Á, Mr. Steinbrook! – kiáltott fel.
Lucien csak az utolsó pillanatban kapott észbe, hogy neki szóltak. „Biztos a vezető

mutatott meg” – jutott az eszébe. Kényelmetlen érzése hamar elmúlt. Lehet figyelmesség is.
Várakozó arccal fordult a férfi felé. Csak ekkor vette észre a szerzetes nyakában vastag láncon
függő, ezüst kosfejet, amely gyakran bukkant fel az ősi feljegyzésekben. A rend főnöke állt
előtte.

– Mr. Steinbrook, gondolom, novíciusként még nem igazodik el szertartásainkban. Ha
megengedi, magam leszek a kalauza: – Elmosolyodott, látva Lucien zavarát. – Végül is, maga
az első testvérünk az Államokból. – Belekarolt. – Jöjjön.

A kis templomot a sziklába vájták. Az oszlopokat is a barlang falából vésték ki. A fala-
kon sem képeket, sem faragott szobrokat nem látott. A kapuval szemben, a templom végében
durva bazaltoltár állott. Padok nem voltak, a hívek állva imádkoztak. A szertartás arámul
folyt. A közös imáknál lehajtott fejjel mormogott, az énekeknél az orrán át dünnyögött. Nem
is remélte, hogy ilyen könnyen megy majd.

A szertartás után a kamrájába sietett. Fellélegzett, úgy látta, nem kutatták át a holmiját.
Magára öltötte az ágy fejénél talált csuhát. A kámzsát mélyen a szemébe húzta. Gépét
elővigyázatosságból a ruhája alá rejtette. Így indult a közös reggelire.

Az étkezés előtti rövid ájtatosságot már csuklyája védelmében vészelte át. Fütyörészni
támadt kedve. Hiszen megy minden, mint a karikacsapás!

Az elkövetkező két hétben úgy teltek napjai, ahogy a kolostor többi lakójának. Részt
vett a kötelező ájtatosságokon. Segített a kolostor ellátását biztosító munkálatokban. És
mindenekelőtt, napról napra pontos információkat szerzett a dudaeli szerzetesek világtól elzárt
mindennapjairól. Amikor csak tehette, visszavonult kamrájába, és a szőnyegbe vágott
hasítékon át felvételeket készített a kolostor udvaráról. Teleobjektívje segítségével több képet
is csinált a rendfőnök nyakában függő kosfejről.

Egyszer sikerült beosonnia az üres templomba. Nem mert sokáig maradni, ezért csak
néhány felvételt készített a boltívekről. A gépet csuhája ujjába rejtette, mint rendesen. Köze-
lebb merészkedett az oltárhoz. Megsimogatta a kőbe faragott, kopott vésetet. Eszébe jutott
valami. Nyálat gyűjtött a szájába, és azt csorgatta az ősi bazaltlapra. Ezt a trükköt még
Kaliforniában tanulta, az ottani leletek fényképezésénél. Így tisztábban látszanak a kontúrok.
Bedörzsölte a nedvességet a kőoltár hajlataiba. Négy felvételt csinált gyors egymásutánban.
Ekkor lépteket hallott a háta mögül. Megmerevedett. Vége, lebukott. Azért a ruhája alá
csúsztatta a kamerát, semmi áron sem adja ki a kezéből.
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Szerencséje volt, csak az udvarról felhangzó lépések verődtek be a templom belsejébe.
Ezt hallotta úgy, mintha a háta mögül szólna. Még volt ideje rá, hogy eltávolodjék az oltártól,
és lekuporodjon a fal tövébe. Ekkor lépett be az egyik szerzetes. Nem tudni, mi csalta ide;
talán öntudatlanul érzékelte a vaku villanásait.

– Mit keresel itt? – förmedt Lucienre.
– Csak imádkozom – felelte.
– Novíciusoknak tilos a szertartásokon kívül itt tartózkodni. Nem tudtad?
– Nem. Bocsáss meg, atyám, – hajtotta le fejét Lucien. A szerzetes gyanakodva körül-

kémlelt. „Ha az oltárhoz lép, végem” – villant át Lucien agyán. De nem, a szerzetes miután
kiparancsolta, maga is követte. Ezúttal sikerült megúsznia.

Már csak két tekercs filmje maradt. Ezekhez nem nyúlt. A következő hetekre tartogatta
őket. Július 2-án, éjfélkor, megnyílik a föld a sziklatemplom alatt rejtőző kis kápolnában, és
látni lehet majd az ősanyag formátlan szikláihoz láncolt lázadó angyalokat. Már amennyiben
hinni lehet a legendáknak. Csak percek vannak hátra, és megtudja…

Eltérően a templomtól, a föld mélyébe vezető folyosót gazdagon díszítették. Rejtelmes
ábrák sorakoztak a falakon. Ősi feliratok váltakoztak geometrikus ábrákkal. A tudomány
hajnalából származó képek, amikor az írás és a matematika egy tőről fakadt a mágiával. Ránk
maradt képletek, amelyek torzításmentes magyarázatát már sohasem fogjuk megismerni.

Lejjebb, a festett képeket vésetek váltották fel. Mintha nemcsak a föld alá, de az idő mé-
lyére hatoltak volna. Archaikus szobrok bukkantak elő, amelyeken a száraz sivatagi levegőn
híven megőrződtek az eredeti festés nyomai. Tűzzel összefonódó démonarcok vergődtek a
mágikus jelek rabságában. A szobrok szemüregében hegyikristály, smaragd és rubin villogott.
A fáklyák lobogása sötét élettel telítette meg őket.

Egyre tágult az üreg. Ahogy a barlangba értek, Lucien végignézett társain. A hosszú
vonulásban időtlenné lettek az arcok. Mintha csak a folyosó szobrai keltek volna életre.

Az idősebb szerzetesek szótlanul, egy-egy kézmozdulattal irányították őket. A fáklyákat
a falra erősített, kovácsolt tartókba helyezték. Elfeledett szavakat kántálva vonalat húztak a
csoport köré. Egymásba rótt háromszögekkel, arám feliratokkal egészítették ki. A rendfőnök a
Gonosz távoltartására egy frissen leölt fekete kos szívét szegezte a fogyó hold jegyébe. Csak
perceik maradtak éjfélig. Az elöl állók kezében vad nyolcasokat írva köröztek a füstölők. A
Gonoszt távol tartó utolsó átkokat a fekete kos vérével jegyezték a mágikus kör fölé. Ajkukról
szüntelen zubogott, zúgott a zsolozsma.

Mintha harang kondult volna. Fejük felett kettévált a szikla. Friss, fagyos sivatagi lég
keringett köröttük. Vakítóan ragyogtak a csillagok. S ekkor az első villám kettéhasította az
éjszakát. Mennydörgés töltötte be a teret. Egyre sűrűbben csapkodott körülöttük az istennyila.

Lucien megmarkolta csuhája alá rejtett kameráját. A vakura tehát nem lesz szüksége.
Csak néhány felvételt akart csinálni. Utána úgyis menekülnie kell. A maradék filmet ellőheti a
sziklafolyosón.

Gondosan felkészült minden eshetőségre: Magára vállalta az istálló takarítását, és csak
az utolsó percekben készült el vele, nehogy valaki betévedhessen.

Felmálházott magának egy tevét kellő élelemmel és vízzel. Úgy vélte, ha nem is találja
meg a helyes utat, azért előbb-utóbb csak beleütközik egy karavánba. Legrosszabb esetben
majd azokhoz csatlakozik, így üldözőit is kijátszhatja.

Egyébként is mindent megtett, hogy az esetlegesen nyomába indulók dolgát megne-
hezítse. Az összes teve lábára béklyót rakott. Erősen kipányvázta őket a jászolhoz. A nyergek
szíjait bevagdalta, hogy azok a lovasokkal együtt leforduljanak a homokba. Arra számított,
hogy a meglepetés okozta sokk mindenképpen neki kedvez.

Egyre sűrűbben csapdostak a villámok. A mennydörgés összeolvadt, úgy tűnt, a szikla-
fal zeng. A barlang oldalán vércseppek ütköztek ki, majd patakokká válva ömleni kezdtek a
falakon. A szerzetesek imáját túlharsogta a vihar.
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A vér folyammá duzzadt a sziklapadozaton. Becsapott egy villám. Sikoltva fröccsentek
szét a vércseppek. A kövek kettényíltak, és a kénes örvényben lassan előkúszott a végtelen
Idő. Lucien egy pillanatba zárva átélte a mindenséget. A tudás hatalma gyűrűzött fölöttük. A
folyosó megelevenedett démonalakjai denevérszárnyaikon köröztek a térben.

Éles vonítással kettérepedt a föld. Megnyílt a tér, az idők kezdetéig. A széthasadt kő-
tömbökbe fagyva ott pihent a múlt. És ahogy eltisztult a por, láthatóvá lettek az ősanyag
formátlan szikláihoz láncolt lázadó angyalok. Bordáik megnyitva. Sikoltozva vergődtek
béklyóikban.

A szerzetesek eltakarták arcukat. Tapinthatóvá lett a szenvedés. Az őrizők lehajtott
fejjel mormolták a bűnbánók imáját. Percekig tartott, amíg Lucien magához tért. Teste kihűlt,
tenyere nyirkos volt. Aztán megmarkolta a kamerát. A keresőt végtelenre állította.
Előrehajolt, és sorozatot készített a mélységben vonagló alakokról. Tehette, nem figyelt rá
senki. Odébb húzódott, hogy tisztábban lásson. Maga sem vette észre, hogy kilépett a körből.

A vaku villanására a mennydörgés felelt. Szél támadt, a mélyből tűzoszlop csapott elő.
Lucien kezében szétolvadt a gép. A lángoszlop magával ragadta. Végigfutott az égen és eltűnt
északra. A következő percben megingott a föld. Nyers sziklák zuhantak alá, elborítva a
mélyben szenvedőket. A barlang fölött elsötétült az ég.

Lucien Labourdette-re hajnalban találtak rá Bejrút utcáin. Testéről leégett a bőr,
torkából szaggatott sípolás tört elő. Szeme kifordult véres üregéből. Arca rángott. Mondani
akart valamit.
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New York, 1990. október 27. 15 óra

A busz lekanyarodott a 127. utcáról. A lány előredőlt, és Peter megint meglátta ruha-
kivágásában rózsaszín hegyű melleit. Nem tudta elkapni a szemét. Érezte, fejébe tódul a vér.

Pedig a nő nem volt szép. Csatakos, szőke haja összeragadva hullott a vállára. Szeme
alatt nagy, sápadt holdak. Aludt, a szája kissé nyitva. Peter nem tudta, ez izgatta-e fel, vagy a
ruha anyaga, hónaljban azokkal a lehetetlenül bő kivágásokkal.

Mikor a lány leszállt, Peter habozás nélkül követte. Utánament a házba is, beszállt vele
a liftbe. Csak ketten voltak. A lány benyomta a 35. emelet gombját. Rövidet zökkenve el-
indultak. Peter hozzá lépett és megsimogatta a ruhán átsejlő melleit. A nő felsikoltott, de a
zárt térben nem tudott menekülni.

Peter határozottan benyúlt a ruhakivágásba, és ujjaival, mintha zongorázna, végigsimo-
gatta a lány merevedő mellbimbóját. Aztán a zsebébe nyúlt, és egy gyufaszállal kitámasztotta
a kapcsolótábla ÁLLJ feliratú gombját.

Arccal nekilökte a nőt a lift falának. Egy rántással felhúzta a ruhát a dereka fölé. Az
alsónemű mellett hatolt a lány testébe. Két-három gyors lökéssel szinte felnyársalta. Amint
magára rántotta, már meg is könnyebbült, de görcsös merevsége nem hagyott alább.

Szótlanul forgolódott a nő testében. Szinte felpréselte a fülke falára. Másik keze is
becsúszott a ruha alá. A lány bimbói szinte átdöfték köröző ujjait.

Szemét a nő piruló nyakszirtjére szegezte. Látta, hátán ágaskodva remegnek a pihék.
Beleharapott. A nő torkából ziháló nyöszörgés tört elő. Meg-megrándult a teste. Majd csípője
egyre határozottabb mozdulatokkal neki-nekifeszült Peter ágyékának. Sebzett madárhangon
kiáltozott, felsőteste előrebukott. Feje beszorult a lift sarkába. Térdre rogytak. Testük össze-
szorult. A nő izmai gyűrűztek, tekeregtek Peteren. Egyek voltak a gyötrő kéjben. Pár pilla-
natig ernyedten feküdtek egymáson.

Peter remegő térdekkel felállt: Homlokát nekitámasztotta a fülke falának. A hűvös
műanyag érintésétől lassan magához tért. Belemarkolt a lány hajába, és lassan maga felé
fordította. Peter reszkető ujjait a lány ádámcsutkájára tette. Magához vonta, és beletörölközött
a hajába. Aztán benyúlt a nő szoknyája alá, és levonta róla a lucskos alsót.

– Souvenir – vigyorgott.
– A férjem kedvence – próbált ellenkezni a nő.
– Nem baj – zárta le a vitát Peter, miközben begombolkozott. A nő remegő lábakkal

rendezgette magát.
– Hová lesz a fuvar, madame? – kérdezte Peter, amikor az elkészült.
– A 35.-re.
– Kérem – mondta eltéveszthetetlen hangsúlyával, és megnyomta a gombot. Az ajtóból

még hosszan utánanézett a tűsarkain támolygó nőnek. Aztán visszaindult. Amikor kilépett a
liftből, a kérdéses fehérneműt gondosan a csukódó ajtószárnyak közé csippentette.

– Good bye! – intett.
Gyalog ment hazáig. Már sötétedett, mire odaért. Leült a műterem közepére és rá-

gyújtott. Eszébe jutott a liftajtóba csíptetett bugyi, amitől olyan izgalom vett rajta erőt, hogy
nem bírta magát türtőztetni és könnyítenie kellett magán. Utána percekig lebegni érezte az
egész világot.

A holdfény bekúszott a nyitott műteremablakon. Peter felállt, a festőállványhoz lépett.
Új színeket kevert; és folytatta a műterem falát félig már beborító monumentális képet.
Szétvágott szemek, kifordult tagok, a lélek sötét mélyéből előbukkanó alakok kavarogtak a
festményen. Peter biztos kézzel vázolta fel a legújabb figurát, a szeméremajkak közül
előmeredő, görcsös, fuldokló kezet. Éjről éjre festette őrült látomásait. Már negyedik hónapja.
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New York; 1990. november 4. 13 óra 04 perc

Paul Norman, a New York-i rendőrség hadnagya percekkel a riasztás után jelent meg a
helyszínen. Utálta a gyilkosságokat. Mint ahogy azt is, ha ebéd közben zavarták meg. Most
különösen fájdalmasan érintette a veszteség. Felesége – a különben imádnivaló Jeannie – két
hónapja csatlakozott a reformtáplálkozás híveinek népes táborához. Azóta a hadnagy csak
titkon hódolhatott a húsevés bűnös szenvedélyének.

– Mire jó, ha egy kopasz, ötvenes rendőrtiszt elkezd fogyasztani? – panaszkodott be-
osztottjának, McRown őrmesternek, aki már státusából fakadóan is mindig és mindenben
egyetértett a hadnaggyal. Paul Norman megvakarta a fejét. Ez a nap már mindenképpen a
kutyáké. – Na, menjen – utasította az őrmestert –, és hozzon két cheesburgert. – Menteni
akarta, ami még menthető. – És mondja – kiabált a távozó után –, merre van a hulla?

Az őrmester szótlanul felfelé mutatott. Paul Norman szuszogva kapaszkodott fel a
másodikra. A lift természetesen nem működött. Amit a riporterektől hemzsegő lakásban talált,
attól sem lett sokkal vidámabb. A hátsó szobában egy lányt talált, akit szétterjesztett kezeinél
a falhoz szögeztek. Alulról kiindulva a nyakszirtjéig széthasították a gerincét. A padlót, a
falakat és a nő bőrét geometrikus ábrák és ismeretlen nyelven írt feliratok borították. Norman
hadnagy kitámolygott a lakásból. Öreg már ehhez.

– Látta, főnök? – intett fejével az időközben megérkező McRown a lépcső alján üldö-
gélő hadnagynak. Paul dühösen mormogott valamit, és beleharapott az egyik cheesburgerbe.
Nagyokat nyelt, elszántan evett. Csak akkor hagyta abba, mikor már kissé megnyugodott.

– A pszichológus mit mond? – fordult McRownhoz. – Ki tette? A Macska?
– Ühüm – bólintott az őrmester.
– A jó édesanyját! Két hete megesküdött, hogy a Macska csak fojtogat és sosem fog

gyilkolni! – tört ki a hadnagyból az indulat.
A Macska hetek óta rettegésben tartotta New Yorkot. Csak magányos nőket támadott

meg. Úgy látszott, előre kiszemelte őket. Otthonukba férkőzött, amíg távol voltak. Meglapult,
majd hátulról elkábította áldozatait, akiket, miután magukhoz tértek, a legkülönfélébb vágyai
kielégítésére kényszerített. Testüket okkult ábrákkal festette tele. Scott, a rendőrség művészeti
osztályának vezetője megesküdött rá, hogy a legjobb kvalitású modern alkotások, amelyekkel
az utóbbi húsz évben találkozott.

– Üzenem Scottnak – mondta a hadnagy a helyszínelés végeztével –, hogy a boncolás
után megnyúzathatja a lányt, és bekereteztetheti imádott képeit.

Nem is tévedett sokat. Pár órával a gyilkosság bejelentése után egy műgyűjtő kibérelte a
lakást, kibontatta a falat és a padlót, majd elvitette. A sikoltozó háziúrral közölte, másnap
rendbe hozatja a lakást. Úgy is tett.

Az eset híre természetesen futótűzként terjedt. A Macska hírhedt személye szenzációs
lett. Újságírók, gyűjtők próbálták kideríteni kilétét. Sikertelenül. A Macska eközben kisze-
melte újabb áldozatát. Élvezte a körülötte támadt hirtelen felhajtást. Ha csak ez kell, örömet
szerez az Ő szertelen népének.
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New York, 1990. november 6. 8 óra 40 perc

A nyomozás kifulladni látszott. Több mint negyven tanút hallgattak ki az elmúlt két nap
során. Ennél jóval több szálat göngyöltek föl. Portás nem volt, aki a bejövőket azonosíthatta
volna. Az áldozattal sem találkozott senki. Csak a halál feltételezhető időpontja állt
rendelkezésükre, de korábbi tapasztalataik alapján tudták, hogy a Macska akár órákon át is
eljátszadozott áldozataival.

Egy vélt nyom: valaki látott egy gázóra-leolvasót, aki viszont egyetlen lakásban sem
jelentkezett. Viszonylag pontos személyleírást kaptak, úgy 175-178 cm magas, 70 kg-os,
majdnem kopasz, kék szemű, harmincas férfi. A ruhája bal ujján kirojtosodott a mandzsetta.
Állát a jelenlegi divatnak megfelelően háromnapos borosta fedte. Igen, fehér bőrű. Nem,
kesztyűt nem viselt. Karikagyűrűje nem volt.

A feladat: megtalálni New Yorkban azt a középkorú, átlagos külsejű, kopaszodó,
vélhetően nőtlen férfit, aki a gyilkosság napján gázóra-leolvasónak öltözve a házban járt.

A kitartó munka, úgy látszott, meghozza eredményét. Találtak egy taxisofőrt, aki látta a
keresett férfit. A háztól egy saroknyira vette fel. A címet is meg tudta adni, ahová vitte.

Négy kocsit vezényeltek a házhoz. Egyiken sem volt sziréna. Feltűnés nélkül lezárták a
hátsó kaput, a pincébe vezető ajtót. A szomszédos tetőket megszállták a mesterlövészek. A
tűzlépcsőnél készenlétbe helyezkedett egy különleges osztag.

A legfelső emeletről kezdték a lakások ellenőrzését. A már átkutatott szinteket lezárták.
Az épületből senkit sem engedtek ki. A keresett férfit a harmadik emeleten találták meg.
Éppen tévét nézett. Nem értette, mit akarnak tőle. Azt állította, nem járt a házban aznap.
Bizonyítani is tudta.

Az alibi gyenge, de Paul Norman úgy vélte, talán megáll a saját lábán. A biztonság
okáért szembesítették a férfit a taxisofőrrel, aki határozottan felismerte. Még hozzátette:
„Aznap vettem a Starlife Magazint.” A hadnagy közbevágott: „Az kedden jelenik meg. A
gyilkosság csütörtökön volt.” Minden összekavarodni látszott.

Közben a vádlottat a másfél napja tartó kihallgatás megtörte. A rendőri rutin kimutatta
az első hajszálrepedéseket a vallomásán. A további keresztkérdések mélyítették a rést.
Elismerte, hogy járt a házban. A jelzett napot azonban továbbra is tagadta. Hogy mit keresett
ott, arra nem volt hajlandó választ adni.

Folyt a ház lakóinak a kikérdezése. Lassan fény derült a férfi felbukkanásának okára.
Hónapok óta látogatta Mrs. Smith-t, az egyik második emeleti lakót. A nő vadul tagadott,
aztán váratlanul összeomlott és elmondott mindent. Csak azért könyörgött, hogy a férje ne
tudjon meg semmit.

Szembesítették a gyanúsítottal. Az még mindig hallgatott látogatása okáról. De
fölösleges bent tartani. A nyomozás tisztázta: másutt volt a gyilkosság időpontjában. A
hadnagy szótlanul rúgta ki a nővel együtt. Legyenek boldogok.

Már csak a taxisofőrt kellett előszedni. Paul Norman kíváncsi volt rá, miért hazudott
nekik. A pasas alig egy óra alatt megtört. Kitálalta az egész történetet.

Ponyvába illő história. A sofőr a nő előző szeretője volt, és így kívánt bosszút állni. A
hadnagy elhatározta: ha valaha irodalmi pályára kívánna lépni, feltétlenül eladja a sztorit egy
tévétársaságnak. Karácsony táján fergeteges sikere lenne.

John Bollingnak, a gyilkossági osztály főnökének nem volt érzéke a lektűr iránt.
Őrjöngött. A New York-i rendőrség teljes apparátusával, a rohamosztagosok bevetésével két
nap alatt elfogtak és előállítottak egy házasságtörőt. Óriási.

A sajtó szerencsére nem szerzett tudomást a dologról. A nyomozás megakadt. Újra
kellett kezdeni az egészet.



17

Közben a Scott vezette művészeti csoport véresre nézte a szemeit. Albumok, kiállítási
katalógusok százait nyálazták át, hátha találnak áruló nyomot. Hasonló ecsetkezelést. Valami
rokon témát.

Finom puhatolózás jó nevű galériákban, elismert gyűjtőknél: Kevésbé udvarias érdek-
lődés az orgazdáknál. Lehet, hogy eddig csak hamisítóként ismerték az illetőt. A rendőrség
álcázott emberei végigjárták a kis avantgárd közösségeket, eldugott pincekiállításokat. Sehol
semmi.

Pedig a Macska nem lehet akárki. Scott szerint kisujjában van a kora középkori okkult
szimbólumoktól a legmodernebb kommunikációs jelelméletekig minden. Tudatosan használja
őket. És mindehhez a lenyűgöző ecsetkezelése és színtechnikája. Egy ilyen pasas nem
bukkanhatott fel csak úgy a semmiből. Kell, hogy legyen valami előélete. John Bolling
százados felvette a kapcsolatot az Interpollal.

Az eredmény: most már egy nemzetközi hálózat nem talált semmit.
A sajtó egyre élesebb hangon bírálta a rendőrség tehetetlenségét. John Bollingot főnökei

naponta rendelték raportra. Ebből fakadóan Paul Normanre is rossz idők jártak. Ki máson
csapódhatott volna le az egész, mint a jó McRown őrmesteren.

Aztán, minthogy minden csoda három napig tart, lassanként elcsitult az ügy. New York
elfeledkezett a tegnapi rémületről. Az aktát, ha megoldatlanul is, de le akarták zárni. Paul
Norman ezt túlzott optimizmusnak tartotta. Érezte, a Macska nem tűnt el, csak meglapul
valahol. És újra le fog csapni.
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New York, 1990: november 21. 6 óra 14 perc

Norman hadnagy lerázta cipőjéről a havat. Szokatlanul korán kezdődött a tél az idén.
Letekerte nyakából a sálat.

– Hahó, itt vagyok! – kiáltott be Jeannie-hez a konyhába.
– Huszonöt perc! Napról napra tovább tart a kocogás!
– Növelem az adagot, drágám – lépett oda Paul, és könnyedén szájon csókolta feleségét.
Az asszony szemét elfutotta a könny.
– Hónaljszagú a leheleted! Paul, amíg én itt kínlódok, hogy lefogyasszalak, te a reggeli

kocogás ürügyén megszöksz és hamburgert zabálsz! Hamburgert, a legnagyobb mérgek
egyikét!

– Nem tudom, mi a fenét vársz tőlem! – hördült fel a hadnagy. Egész nap járom ezt a
rohadt várost, és amikor végre hazaérkezem, egy tál füvet raksz elém, mint valami kecskének!
Hónapok óta nem láttam rendes bifszteket. Minek nézel engem, Keresztelő Szent Jánosnak,
aki beéri sáskával és mézzel? És egyet mondok neked, Jeannie. Sohasem voltam szépfiú, ezt
tudtad akkor is, amikor feleségül jöttél hozzám, harminc évvel ezelőtt. Mi a fene ütött beléd,
hogy pont most akarsz belőlem primo amorózót faragni, amikor már évek óta egy pohárban
áztatjuk a fogsorunkat? He?

Jeannie a galériára menekült a hirtelen kitörés elől. Onnan kiabált vissza sírós hangon:
– Jól van, Paul Norman, én tudomásul vettem, amit most mondtál! Menj csak, te önfejű

vén marha, és mérgezd tovább magad! Nyugodt lehetsz, mire megjössz, nagy adag pörkölttel
várlak, hogy minél előbb megdögölj! De ne hidd, hogy siratni foglak!

A hadnagy dühösen csapta be maga mögött az ajtót. Csak a kocsihoz érve vette észre,
hogy mindenét a lakásban felejtette. Beleértve természetesen a slusszkulcsot is.

Nagyot sóhajtva visszafordult. Csöngetett. Két rövidet, egy hosszút. Mint a régi szép
időkben. Jeannie szipogva nyitott ajtót. – Most meg mi a fenét akarsz?

– Itt felejtettem a slusszkulcsot. És még valami. Theo felhívott tegnap az irodámban,
hogy ma este be fog ugrani.

Theo, azaz Theodor Harrinck, Jeannie unokaöccse volt. Szülei autóbalesetben haltak
meg. Normanék egy időre magukhoz vették a fiút. Aztán Paul kijárta, hogy ösztöndíjjal fel-
vegyék egy virginiai katonai akadémiára. Ha félévenként meglátogatta nagynénjét, jókat
beszélgettek. Szerették egymást.

Paul beindította a kocsit. Tudta, nemigen érkezik haza vacsorára. És ebben ma nem lesz
szemernyi szándékosság sem. Át kell még néznie a laborjelentéseket. Újra ki kell hallgatni a
Macska megerőszakolt áldozatait. Sürgősen valami használható nyomra kell bukkannia,
mielőtt lezárják az ügyet, mert egy dolog bizonyossá vált számára: a hagyományos rendőri
eljárás a Macskával szemben hatástalan. Úgy fest, egyszerűen nem hagy maga után nyomot.
Akkor pedig csak egyetlen esélyük marad. Végignézni további rémtetteit, és várni, amíg
elkövet valami hibát. Paul Norman pedig nem akarta ezt az utat választani.

Ki tudja, hányadszor nyálazta át a laborjelentéseket? Sehol egy ujjnyom vagy hajszál.
Csak az ondóját találták meg hihetetlen bőségben mindenütt.

A vallomások szerint testhez simuló ruhát, kesztyűt, a fején a terroristáéhoz hasonló
maszkot viselt. Egy lényeges momentum: a testén nem láttak szőrt. „Óriási – gondolta
magában a hadnagy –, lecsupaszított testű festőzseni kerestetik.” Aztán ez mégiscsak szöget
ütött a fejébe. Erről vagy közismert, vagy egyáltalán nem ismert. És akkor, ez utóbbi esetben
egy aszkétát kell keresni. Ami ugyancsak nem ritkaság, de mindenesetre valamelyest szűkíti a
gyanúsítottak körét.

Ismételten átlapozta a három megerőszakolt nő vallomását. Utalást keresett, egy fél
szót, amin talán újból el lehet indulni. Tudta, ha nem talál ilyet, teljességgel hiábavaló fel-
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keresnie őket. Kell egy mozzanat, amellyel kizökkentheti számtalanszor elismételt szövegüket
a megszokott menetből. Átnézte az időpontokat: a napot, az órát, a percet. Vallomásaik
menetét. Kell, hogy legyen valami közös pont, egy vezérelv, ahonnan rendszerben láthatná a
történéseket. Bár nem talált ilyet, egyre biztosabban érezte, az erőszaktételek és a gyilkosság
egy nagyszabású terv összefüggő elemeit képezik. Ha megtalálja a nyitját, a Macskának vége.

Nem remélt ugyan semmit, de felhívta Scottot. Közölte vele, milyen álláspontra jutott.
Kérte, nézzék át a Macska anyagát még egyszer, ezúttal művészettörténeti szempontból.
Keressék meg a rejtély kulcsát.

Legrosszabb sejtései igazolódtak. Scott a szokásos lehengerlő stílusában nyilatkozott.
Már átnézték az anyagot elégszer. Tényleg szenzációs. Itt egy jó órás esztétikai előadás
következett. Kiderült belőle, hogy Scott milyen fantasztikusan művelt. Az is, hogy
borotvaéles az agya. Csak éppen Norman egy szót sem tudott használni az egészből.

Várt, amíg Scott befejezi. Arra is ügyelt, hogy megköszönje a segítségét. Letette a
kagylót. „Kíváncsi vagyok – morogta maga elé –, hogy akkor is ennyire lelkesednél-e, ha a te
gerincedet hasították volna ketté, miután telepingáltak azokkal a remekművekkel.”

Biztos volt abban, hogy feltevése helyes. Elhatározta, másnap megkeres néhány esztétát,
és a segítségüket kéri. Ha pedig Scottot megüti a guta, az csak külön nyereség lesz.

Az órájára nézett, fél öt. Ideje indulni. Összeszedelőzködött.
Kiszólt McRownnak, hogy elment. Kocsiba vágta magát. Három sarkot mehetett,

amikor felhangzott a központ riasztása minden kocsinak a környéken: a Kilencvennegyedik és
a Százhuszonhetedik utca sarkán fegyveres rablótámadás a szupermarketben.

Sivító gumikkal kanyarodott. Még fordulás közben feltette a szirénát. Átvágott a
piroson. Előhúzta revolverét. Maga mellé tette az ülésre. Behajtott egy mellékutcába. Így
perceket nyert.

Kivágódott a Százharmincnegyedik utcára. Rekordidő alatt érkezett. Mindenki mást
megelőzött. Fékezett és felhajtott a járdára. Az összecsődült bámészkodók szétrebbentek. A
viharos megjelenés hatását kissé mérsékelte az a tény, hogy vezetés közben revolvere az ülés
alá csúszott. Csak hosszas keresgélés után sikerült elővadásznia. A sziréna eközben vészesen
vijjogott.

Végre megtalálta fegyverét. Kibiztosította. Hirtelen mozdulattal kirúgta a gépkocsi
ajtaját és az önvédelmi kiképzéseken elsajátított bombabiztos módon begurult az áruházba.
Sajnos a kiképzőtiszt sok mindenre felkészítette, de az úttesten széthajigált kólásdobozokra
nem. Pokolian fájt a háta.

Kikukucskált a polc mögül, ahol fedezéket keresett. Mögötte ismét összeverődtek a
kíváncsiak. Óvatosan körülkémlelt. Sehol semmi mozgás. Az üzlet mélyéből hangok
szűrődtek ki. Közelebb merészkedett.

Megpróbált mögéjük kerülni, hogy biztosan rajtuk üthessen. Szerencséje volt, nem vert
le semmit, pedig máskor ő volt az áruházak réme. Aztán az egyik sarok után megpillantotta a
rablókat.

Hárman voltak, fejüket a napjainkra már előírásos símaszk fedte. Kiejtésükből ítélve
bronxi latin-amerikaiak. Egy köpcös és két nyurgább. Láthatóan, testi erejénél fogva is, a
köpcös volt a vezér. Remingtonját az eladónő szájába nyomta. Az fültépően sikoltozott. Paul-
ban minden részlet élesen megragadt. A félig nyitott pénztárgép. A köpcös csuklóján kissé
visszacsúszott aranylánc. Fojtott, sziszegő hangja, ahogy a pénztárosnő arcába hajolt.

– Oké, kisanyám, most abbahagyod a kajabálást és kiszámolod a stekszet!
A fegyver csövét mélyen a nő torkába szorítva térdre kényszerítette:
– Megértetted?
Paul gyomrát ismerős szorítás húzta összébb. Érezte, hónaljánál átnedvesedik az ing.

Megvárta, amíg a pénztárosnő előszedi a pénzt. Azt is, amíg a köpcös intésére az egyik
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nyurga hátulról fejbe verte a pisztolyaggyal. Mikor a nő lehanyatlott a pult mögé, előugrott.
Két kézzel markolta fegyverét.

– Állj ! Kezeket tarkóra!
Az egyik nyurga futásnak eredt. Küldött egy golyót a combjába. A másik viszonozta a

tüzelést. Paul lebukott. Ekkor vetette rá magát a köpcös. Norman kapott egyet térddel az
arcába. Elterült. Arra eszmélt fel, hogy a torkát hátulról átfogva fölcibálják, és egy hideg cső
szorul a halántékának. Ekkor robbantak be a rohamosztagosok. Látva a helyzetet, fedezéket
keresve szétspricceltek.

Paul hirtelen magára maradt egy halántékának szegezett Remington aggasztó társaságá-
ban.

– Táguljatok! – üvöltötte a köpcös. – Táguljatok, vagy kinyiffantom!
„Lőttek neked ma esti salátakoktél” – gondolta Paul. A köpcös eközben rádöbbent,

hogy nyerő helyzetben van:
– Közlöm a feltételeimet. Biztosítsatok egy szabad rendőrkocsit, különben szét-

lyuggatom a fejét! Nem tréfálok! – és még erősebben nyomta Paul fejének a fegyvercsövet.
A rohamosztagosok közt zavar támadt. A köpcös ezt látva kicsit kiengedett. Paul ekkor

egy hirtelen mozdulattal, ahogy a kiképzéseken tanulták, kicsavarta a fegyvert tartó kezet. A
füle mellett sült el a pisztoly. A hangrobbanástól a földre zuhant. Még percek múlva is kábán
pislogott. Nem látta, hogyan repül át a téren fogvatartója, az akciócsoportosok nagy tűzerejű
fegyvereinek rövid sorozataitól találtan. Azt sem érzékelte, hogy a rohamosztagos százados,
Leon Anderson felrántja a földről és ordítva küldi el a jó édesanyjába. Mosolygott. Hiszen
minden úgy ment, mint a kiképzésen.

Csak jó húsz perc múlva, amikor magához tért a lövés okozta sokkból, kezdte felfogni,
mi történt. Ekkor menetrendszerűen kitört rajta a félelem összes tünete. Pillanatok alatt
megizzadt. Vacogtak a fogai. Nem tudott lábra állni. Az időközben megérkezett mentőorvos
belenyomott egy nyugtatót. Egy kérése volt: ne szirénázó mentőautón vigyék hazáig.

Egy sarokkal a házuk előtt megállíttatta a mentőt.
– Kösz, fiúk, nagyok voltatok, de nem szeretném, ha megijedne az öreglány. Így is

szorulok, ha kiszúrja, hogy nincs meg az autó.
– De hisz úgy hallottam, egymaga fegyverzett le egy rablóbandát – kötekedett a

mentőorvos. – Méghozzá puszta kézzel.
A hadnagy legyintett:
– Taknyos – és kilibbent a kocsiból. – Pá, pá – intett, puhán ejtve a „p”-ket, ahogy egy

kivénhedt színész barátjától tanulta. Belépett a lakásba. Theo és Jeannie a rádiót hallgatták,
ami épp most tudósított a szupermarketben történtekről.

– Á, Paul bácsi, a nap hőse! – üdvözölte Theo.
Jeannie sírva borult a nyakába:
– Te, vén marha, megint mibe keveredtél?
– Mutattam egy-két régi trükköt az új fiúknak. – Aztán elmosolyodott.
– Üljetek a bal oldalamra. – Látva, hogy nem értik, magyarázólag hozzátette: – A jobb

fülemre még kissé nehezen hallok.
Persze el kellett mesélnie az egészet. Theo bólogatva hallgatta.
– Én nem mertem volna megpróbálni.
– A hülyék bátorsága – kottyant közbe Jeannie. Aztán tálalta az esti salátástálat: rá-

mosolygott Paulra:
– Öt órakor még nem sejtettem, hogy estére nemzeti hős leszel.
– Holnapra meg úgyis feledésbe megy az egész – felelte rá Paul.
Theo elmondta, búcsúzni jött. Holnaptól kiképzőtáborba vezényelték. Új, többhónapos,

speciális oktatásra. Aztán vélhetőleg megkapják a feladatot. Nem tudja, mikor ér véget az
egész. De ha visszatértek, jelentkezik.
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A hadnagy hallgatott. Theo nem először indult különleges bevetésre. Ilyenkor Paul
mindig megkérdezte magától: joga volt-e Theót a katonai akadémiára íratni. Hiszen bármely
percben a frontvonalba küldhetik. Az egység számára, amelyhez tartozik, nincs békeidő. Ha a
világ bármely pontján konfliktus robban ki, Theóékat helyezik készenlétbe. Időnként
hónapokra eltűnt. Semmit se tudtak róla. Amikor újból felbukkant, elhárította a kérdezőskö-
désüket. „Különleges kiképzés” – csak ennyit felelt. Aztán nyáron, amikor együtt nyaraltak a
Long Beachen, Paul egy golyó nyomát vette észre Theo mellkasán. Nem volt feltűnő, bronz-
barna bőrén alig látszott a heg. Paul természetesen nem szólt róla Jeannie-nek. Ő se neki, ha
észre is vette. Látszólag nem változott semmi. De Paul tudja, Theo a sebesülése óta sűrűbben
bukkan fel náluk. Fontosak lettek egymás számára. Rettegett attól, mi lesz, ha egyszer nem
jön vissza. Nem tudta, hogyan fog elszámolni önmagával.
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New York, 1990. november 22. 17 óra

Peter Georges hátradőlt a széken. Lassanként csitult a szívverése. Megkockáztatta, hogy
rágyújtson egy cigarettára. Nem kellett volna. Remegett a keze. Csak nem magyarázkodni!
Majd később. Egy elejtett félmondatban. Paul Norman várakozóan tekintett rá. Peter állta a
tekintetét. Nem túl sokáig, nehogy feltűnő legyen.

– Kérem. Természetesen segítek. Amint tudom, átnézem az anyagát. Most azonnal, és
ezt remélem megérti, nem tudok nekilátni. Szigorlati időszak van. Iszonyatos ilyenkor a
nyomás.

Ez az. Így gondolta. Ez a nevetséges hadnagy meg csak rakosgassa össze a kirakósdit az
irodájában. Minden kocka a helyére kerül majd. Kisfiú ez hozzá képest.

– Hát akkor…
Felálltak. Kezet szorítottak. Peter már egy perce a combján tartotta a kezét. Hogy száraz

és meleg legyen a kézfogása. Egyenesen a hadnagy szemébe nézett. Maga volt a megtestesült
segítőkészség. Ezt már tanárként megtanulta. Kikísérte Pault, és becsukta mögötte az ajtót.
Visszament az asztalához. Leült. Újabb cigarettára gyújtott. Már nem kellett megjátszania,
valóban nyugodt volt. Nincs semmi baj. Csak az első pár pillanatban volt meleg a helyzet. A
fenébe is, majdnem elárulta magát! Pedig logikus lépés. Ha a rendőrség szakértői nem tudnak
mit kezdeni a Macska festette képekkel, megkeresik a Columbia Egyetem jónevű esztétáját.
Dühös volt magára. Előre látható volt, és mégis váratlanul érte. A továbbiakban sokkal
előbbre kell gondolkoznia. Beleértve a rendőrséggel támadt nemszeretem kapcsolatát is. Mert
most már mindenképpen kontaktusban vannak egymással. Peter Georges felbukkant a
névtelenség homályából. Már csak a Macska tud meglapulni.

Hátradőlt és nevetnie kellett. A nyomorult hadnagy, ha tudná, hogy beletrafált. Első
próbálkozásra kiszúrta azt az embert, aki képes lenne számára megoldani a Macska rejtélyét.
Az egyetlent a világon. Peter mélységesen sajnálta, hogy nem teheti. Imádta, ha körülrajong-
ják.

Eljátszadozott a gondolattal. Tudta, hogy hiábavalóság. Mint ahogy képeivel sem léphet
a világ elé. Legalábbis, nem a jelenlegi alakjában.

Hirtelen elkomorult. Lehet, hogy a hadnagyot nem a véletlen vezette hozzá, hanem a
megérzés? Hiába próbált visszaemlékezni, nem tudta megmondani: érezte-e a hadnagy körül a
Tudás aureoláját. Ha most elnéz valamit, az végzetes lehet.

Ideges lett. Szinte szétnyomta cigarettáját a hamutartóban. Összeszedte a papírjait.
Belehányta a táskájába. Ócska, özönvíz előtti aktatáska volt. Kapcsánál a műbőr megnyúlt a
folytonos használattól. Fogantyúja kirojtosodott. Peter mégse volt hajlandó megválni tőle. Ha
szóvá tették, azt mondta, emlék. Pedig így pontosabb lett volna: örökség.

Megrázta a táskát, hogy összébb álljanak benne a papírok. Dossziét nem használt. A
hallgatók már tudták, hogy ez a kéziratok halála, és diplomamunkáikból mindig a másod-
példányt adták át véleményezésre. Peter is tisztában volt vele. Nem érdekelte. Ahogy a hozzá
leadott dolgozatok egyike sem.

Magára cibálta kabátját. Elrendezte, hogy ne lógjon ki alóla lehetetlen színű kardigánja.
A kapucnit már most a fejébe húzta. Kilépett az ajtón. Sosem zárta be maga után.

Lerobogott az egyetem széles márványlépcsőjén. Ügyelt rá, hogy viszonozza a diákok
köszönését. Erre szüksége van a népszerűségi pontjaihoz. A biztonsági őröknek előre köszönt.
Tudta, jó hatással van az ilyesmi. A közeli buszmegállóhoz sietett. Nem volt saját kocsija, és
szeretett buszozni. Figyelte az embereket.

A busz ablakából visszanézett a Columbiára, erre a neogót szörnyűségre: Néha úgy
érezte, a Drakula-kastélyt látja, amikor esténként a Central parkból visszatekintett a kivilá-
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gított épületre. Elvigyorodott. Csakhogy Drakula legendája gyerekes mítosz a valósághoz
képest. A képzelet szerényen csoszog a hétköznapok nyomában.

Bár, ha belegondol, még csak nem is ez a horror csúcsa. „Ha kiterelnénk a mezőre egy
fehér barikát és legéppuskáznánk, az lenne az igazi” – gondolta. Aztán kijavította magát. –
„Nem, a legelésző bárány, az a legrettenetesebb. A sok, sikoltozó fűszál, amint nem tud
elszaladni.”

Ilyen most New York. Sikoltozik, de nem bír elszaladni. Közel fél óráig utazott.
Teljesen elmerült a gondolataiban. Meg kéne látogatnia a nagyanyja sírját. Csak nem tudta,
mikor lesz rá ideje. Úgy ötven méterrel a megálló előtt eszmélt fel. Megmarkolta táskáját és
leugrott a buszról. Mindössze két sarkot kellett gyalogolnia, és már haza is ért. A legfelső
emeleten volt a műterem.

Fél évvel a válása után járt itt először. Egy barátja hagyatékát jöttek felmérni. Az
özveggyel pár hetes viszonya támadt, mint rendesen. Ehhez már úgyszólván hozzászokott.
Majd minden özveggyel összefeküdt, akinél hagyatéki leltárt készített, feltéve hogy az
asszony nem volt túl vén vagy ronda: A nők utána rendszerint alkudtak a becslésért fizetendő
összegből. Ő mindig engedett. Így volt rendjén. Sosem kérdezte meg magától, voltaképpen
melyiküknek volt nagyobb szüksége a másikra.

Amikor idejöttek, már nem voltak egymásnak idegenek. Igaz, ez csak egy régebbi
kapcsolat felmelegítésének számított. Az asszony válni akart. Legalábbis azt mondta. Peter
számára ez lényegtelen volt. Mindenképpen ki akart kezdeni a nővel. Hónapokig tartó viharos
szerelmük a felelőtlenség és bujkálás különös vegyüléke volt. Heteken át találkoztak mocskos
éttermekben és kölcsönkért lakásokban. Egyszer még Peter egyetemi dolgozószobájában is
szeretkeztek. Őrület.

Olyan hirtelen ért véget az egész, ahogy elkezdődött. Az asszony nem kockáztatott. Egy
kiállítás megnyitóján közölte vele, hogy vége. Peter nem csinálhatott jelenetet. Mosolyognia
kellett. A nő azt is elmondta, kettejük viszonya győzte meg arról, hogy mégse hagyja ott a
férjét. Ámen. A barátainknak tett apró szívességek.

Nem találkoztak többé. Peter messzire elkerülte. Egyszer, évek múlva taxin elhajtott a
házuk előtt és összeszorult a gyomra.

És a váratlan telefon az egyetemen, a férj halála napján. A nő régi barátságukra hivat-
kozva kérte, értékesítse férje hagyatékát. Peter ekkor már több neves galériának dolgozott
szakértőként.

Még aznap este felment a lakására, úgymond a részleteket megbeszélendő. Könnyű
dolga volt. Az első éjszakán jóllakott az asszonnyal. De napokig nem mozdultak egymás
mellől. Peter beteget jelentett az egyetemen. A konzultációit is lemondta. A végén ő figyel-
meztette a nőt, ideje lenne megnézni a hagyatékot. Mire az kissé megsértődött. Aztán csak-
csak összecihelődtek és átbumliztak a városon, a műteremhez. Peter savanyúan megálla-
pította, barátja lehetett ugyan rossz szerető, de nem hülye: tudta, hogy a munkát és a családot
el kell különítenie egymástól. Erre pedig a távolság a legalkalmasabb.

Mikor először belépett a műterembe, elfogta az a lebegésszerű bódulat; ami azóta is,
valahányszor beteszi ide a lábát. Az asszony félre is értette, megfogta kezét, mélyen a
szemébe nézett, és azt mondta, „Nem. Itt nem.” Peter jobbnak látta, ha nem magyarázkodik.

Nem a képek döbbentették meg, bár jó kvalitású, lendületes alkotások voltak, de hát jó
képességű festő rohangál elég a világban. A hely érintette meg: Megkérdezte a nőt, mintegy
mellékesen, a továbbiakban is bérelni kívánja-e a helyiséget. Kérdőleg nézett rá. „Mármint, ha
meg akarod tartani a képek egy részét. Amíg feljebb megy az áruk” – mondta Peter. Az
asszony tagadólag rázta meg a fejét.

Persze, nem vette ki mindjárt a műtermet. Eleinte nem is gondolt rá. Csak eljárt ide,
még akkor is, amikor már semmi dolga sem volt. Érezte a falakból áradó kisugárzást. Egyszer
arra gondolt, hogy itt talán még festeni is tudna. Elhessegette magától az ötletet. Tizennyolc
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éves kora óta nem vett ecsetet a kezébe. Akkor szembenézett azzal, hogy legfeljebb jó, má-
sodik vonalbeli festő válhatna belőle. És Peter nem szeretett a második lenni. Így, mint annyi
sikertelen művész, ő is műítészségre adta a fejét. Eltemetett álmairól nem szólt senkinek.
Mivel gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezett a festészetről, ezeket jól tudta kamatoztatni.
Briliáns esze itt a segítségére sietett. Éles szemével feltárta a legrejtettebb összefüggéseket is.
Felküzdötte magát az elsők közé. Mi több, hatalma volt az oly irigyelt művészek fölött. De
saját pályájukon nem tudta lepipálni őket. És erre most, úgy érezte, lehetősége nyílik.

Mindenesetre óvatos volt. Nem akart nevetségessé válni. Tudta, eddig kivívott
tekintélye odalehet, ha kiderül róla, szabad idejében dilettáns festő. A tudomány csarnokában
tisztelik a művészeket, de nem alkalmazzák őket.

Telefonon hívta fel a tulajdonost, amint megtudta, hogy barátnője felmondta a bérletet.
Álnéven mutatkozott be. A pénzt csekken fizette, fél évre előre. Ezalatt kiderül, képes-e
valamit kezdeni. A ház lakóival nemigen találkozott. A tulajdonossal nem is látták egymást.

Rendszerint későn érkezett. Még diákkorából maradt az a szokása, hogy este sokáig
jegyzetelt az egyetem könyvtárában. A jegyzeteit hazavitte, és vacsora után rendszerint
azokból dolgozott.

Most teljesen felborultak a napjai. Tudományos munkásságát szinte a nullára redukálta.
Amint hazaérkezett, leült a szoba közepére. Perceket, órákat ült így a holdfényben. Aztán
felvette az ecsetet, és festeni kezdett. Közben hallgatta a Hangot.
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New York, 1990. november 23. 0 óra 07 perc

Peter lerakta az ecsetet. Szeme előtt még kavarogtak a formák. Lassan csitult a látomás.
Ekkor új alakot látott kibontakozni a ködből.

– Thália néni – suttogta.
Thália néni, született Sultzbaum lány, Peter rég elhunyt nagyanyja volt. Sokáig élt,

mégsem érhette meg unokája karrierjének felívelését. Peter világosan emlékezett halála
körülményeire. Holtan találták november első szombat éjszakáján. De a későbbi boncolás sem
tudta kideríteni a halál okát.

Tháliát örökvidám apja kereszteltette így. „Ne legyen olyan zsidós neve ennek a
gyereknek” – szokta mondogatni. Körülbelül ez volt minden jó, ami Tháliával megesett élete
során.

Szülei vagyonát elvitte a gazdasági válság. A negyvenes években férjhez ment egy jó
házból való zsidó fiúhoz. Házasságának fél esztendeje iszonyú volt. Úgy érezte magát, mint
egy örömlány, akinek ráadásul még naponta robotolnia is kell, hogy megtűrjék a kuplerájban.

Férjét behívták a hadseregbe. A partraszálláskor esett el, a dicsőséges „D” napon.
Bevonulása előtt sikerült teherbe ejteni asszonyát.

A kislányt Miriamnak nevezték el. Anyósa órákat ült a bölcső mellett, fia vonásait
keresve a gyermeken. Később feltalálhatta rajta, és saját érzéki természetét is: Tháliának
fogalma sem volt, hogyan tudná a gyereket megregulázni.

Nem volt jó viszonya a lányával. Fellélegzett, amikor tizenhat évesen Hollywoodba
szökött. Azontúl nem érintkeztek egymással. Az utolsó dolog, amit a lányától kapott, az
unokája volt. Egyszer csak távirat érkezett, menjen ki a repülőtérre, mert csomagja érkezik.
Alaposan meglepődött.

Időnként, ha rossz kedve volt, azt kiabálta, hogy Peter nem is az ő unokája. Peter
ilyenkor, mint nagyanyja dührohamai alatt rendesen, a kanapé alá bújva rettegett. Bár
nagyanyja, miután lecsillapodott, azt szokta mondogatni, hogy ha más nem is, de az elküldés
módja biztosíték arra, hogy unokája a lányától való. És ilyenkor megsimogatta Petert.

Anyja alakját Peter egyáltalán nem tudta felidézni. Csak egy homályos emléke van, hogy
a nagyanyja valakivel veszekszik éjszaka, „Nem engedem, hogy egy büdös kurva elvigye az
unokámat!”, de hát, nem emlékszik pontosan. És a nagymama máskor is kiabált ilyeneket:
„Még látni sem engedném annak a büdös kurvának!” Peter csak felnőtt korában értette meg,
nagyanyja ilyenkor az anyjáról beszélt.

Az árnyalak egyre közeledett a szobában. Peter felkiáltott: – Thália néni! Thália néni!
Nagyanyja szeme zölden szikrázott.
– Hozd ide a szíjat – mondta fojtott hangon. – A nagyapád szíját.
– De miért, Thália néni? – sírt fel Peter.
– Hibáztál. A rendőrrel hibáztál. Ne félj! Én elintézem. De most megbüntetlek. Add a

szíjat!
Peter hüppögve szedte elő a katonaövet. Egyike volt a kevés holminak, ami nagyapától

megmaradt. Ott lógott a szekrényben, a nyakkendők között. És ekkor Peter előtt kitárult a
múlt.

…Az arany napfény tömbökben ömlött az iskola szűk ablakain. Az osztály szokatlan
izgatottsággal nyüzsgött. Brown tanár úr egyre nehezebben tudta fenntartani a rendet. S mint
ilyenkor mindig, fegyelmezési eszközeiből az elrettentést választotta.

– Mary Gilbert, Julie Tornwood, gyertek ki a katedrához! – rendelkezett a tanár úr.
Peter már régebben megfigyelte, hogy ezeknek a ceremóniáknak általában a csinosabb lányok
szoktak áldozatul esni. Így most is meglehetős izgalommal várta az ítélet végrehajtását.
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– Mary Gilbert, dőlj a katedrára és húzd fel a szoknyádat, nehogy tönkremenjen – sorol-
ta el rendes utasításait Brown tanár úr. Mary kellő vihogások közt teljesítette a mondottakat,
mire a tanár úr kiosztotta a neki járó tíz csapást a fejesvonalzó szélesebb felével. Ártatlan
játék volt ez csupán, amit a lányok izgatott röhigcsélések közt szenvedtek el, és a tanár úrnak
is meglehetős élvezetet szerzett. Mert mi mással melegíthetné fel a családi ágyat egy kopaszo-
dásnak indult tanerő, mint ezeknek a pillanatoknak az emlékével. „Ha megfogom a feleségem
mellét – szokta mondogatni bizalmas társaságban –, az olyan, mintha a saját térdemet
tapogatnám.”

Miután Mary Gilbert túlesett a rá kirótt penitencián, az aranyhajú Julie Tornwood
következett, akibe az egész felső évfolyam kivétel nélkül szerelmes volt. Ő is engedelmesen
rádőlt a katedrára és felhúzta kurta szoknyácskáját: Peter kipirult arccal hajolt előre. Torka
kiszáradt az izgalomtól.

Nathaniel Brown tanár úr ekkor szokatlan lépésre határozta el magát. Talán a beözönlő
májusi napfény ihlette meg, talán csak az előtte heverő ropogós domborulatok, mindenesetre
így szólt Julie-hoz:

– Látom, új nadrágod van, told le azt is, nehogy valami baj érje! Julie vihogva
engedelmeskedett. Az osztály visszafojtotta a lélegzetét. A nagy fülű Jim Fosters, aki titokban
volt szerelmes Julie-ba, szemérmesen lehunyta szemét.

Peter hevesen fészkelődött. Oldalra dőlt, hogy jobban lásson. És ekkor észrevette, hogy
Julie lába közt az aranyló pihék, időnként sötétre váltanak át. Felfedezését persze rögtön
közölnie kellett legjobb barátjával, Bob La Fleer-rel, aki a másik padsor elején ült.

Brown tanár úr rosszalló pillantással nyugtázta az újabb rendbontást. Egyelőre nem
szólt, nem hagyta, hogy bármi is elvonja figyelmét a botozási műveletről. Nyelve hegyét is
kidugta izgalmában, nehogy eltévessze a számolást. Amikor végzett, a vonalzót a kipirult
popón felejtette még egy másodpercig. Aztán rámordult Julie-ra:

– Na, mire vársz, takarodj a helyedre! Újra az osztályhoz fordult.
– Peter Georges fiam – kezdte vészjósló hangon –, úgy láttam, az előbb nagyon jól

mulattál. Na, gyere ki te is a katedrához és told le a nadrágod.
Peter ahhoz a ponthoz simult, amely még meleg volt Julie ölének érintésétől. A testében

a lüktető izgalom szinte az elviselhetetlenségig fokozódott, amikor lecsapott rá a vonalzó.
Hozzápréselődött a katedrához. Két-három pillanat múlva, úgy érezte, nem bírja tovább a
feszültséget. Ekkor széles, meleg sugár öntötte el az ágyékát. Egyre inkább érezte a fájdalmat
is.

Mert Brown tanár úr most egyáltalán nem volt kíméletes. Úgy érezte, megrabolták. De
majd ő rendre szoktatja ezt a perverz kis kölyköt. Amikor végzett, intett Peternek, öltözzön.
Az első pillanatokban nem hitt a szemének. Aztán megragadta a fiút, és kilódította az
osztályból.

– Mocskos kis disznó! – kiáltott utána.
A dolog ezzel még nem ért véget. Berendelte Peter nagyanyját, és elmesélte a

történteket. Brown tanár úr lelkiismeretes férfiú volt: nem feledkezett meg az előzményekről
sem. Hiszen nincs abban semmi kivetnivaló. Foglalkozott ő pszichológiával is.

Thália néni paprikavörösen jött haza a fogadóóráról. Úgy érezte, bukott lánya érzéki
természete tört elő a gyerekből. Elhatározta, hogy mindenképpen megfékezi.

– Told le a nadrágodat! – kezdte. Majd hosszas prédikációba kezdett az érzéki bűnök
veszedelmességéről. Peter ugyan semmit se értett belőle, de azért megragadt benne minden
szó.

– Most pedig megbüntetlek ott, ahol vétkeztél, hogy soha többé ne tegyél ilyet.
E szavakkal előhúzta a nagypapa félelmetes szíját, amely idáig csak fenyegetéseiben

szerepelt. És lecsapott vele…
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Peter előtt szétfoszlott a múlt. Ismét szemközt állt több éve halott, félelmetes
nagyanyjával.

– Mire vársz még? Told le a nadrágodat! – mondta a jelenés. – Ne, Thália néni, most
ne… – szipogott Peter.

– Nem tűröm, hogy vitatkozzál – villantak újra nagyanyja félelmetes szemei. Peter
sápadtan vetkőzött. Megmarkolta a derékövet. Az első csapás. A második. Azután megszűnt
minden körötte, és lebegni kezdett, mint gyerekkorában.
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New York, 1990. november 27. 11 óra 39 perc

Paul Norman egy fogpiszkálót rágcsált, amivel az imént kapdosta be a McRown őr-
mester által behozott csibefalatokat. Az utóbbi időben erre tért át a hamburgerről, mert kellő
mennyiségű kávé elfogyasztása után még Jeannie érzékeny orra sem volt képes felfedezni
bűnös kilengését. Összekulcsolta tarkóján a kezét, és azon gondolkozott, mit talált olyan
furcsának Peter Georges-ban, akit öt napja keresett fel a Columbia Egyetem esztétika
tanszékén.

Újra végiggondolta az egész alakot. Nem, a viselkedésében nem fedezett fel semmi
hibát. Talán egy elejtett félmondat? Ühüm. Megvan! Valahonnan nagyon ismerősnek tűnt. A
tévéből? A hadnagy elmosolyodott. Ezt egészen nyugodtan elvetheti. Gondosan kerülte a
tájékát is azoknak a tévécsatornáknak, ahol az ilyesfajta alakok felbukkanhattak. Gondoljuk át
még egyszer.

Ritkuló, szőke, pihés haj. Beesett kék szemek. Vézna alkat, kicsit görnyedt testtartás.
Az érdes fejhang. Ez az!

Görcsös, dobverő ujjak. A sápadt, megnyúlt arc. Az aránytalanul nagy felső koponya.
Megint a beesett szemek. A nagy, zöld árnyékok a szeme alján. Megvan!

Az egész figura olyan, mint egy zombi.
Paul megborzongott. Ezért volt hát olyan ismerős. A szerencsétlen pasas olyan volt,

mint a maszkmester díjnyertes rémálma, a legutóbbi hollywoodi kasszasikerben. Úristen, mit
érezhet a felesége, ha ez hozzábújik éjjel. Ha ugyan van neki.

Miután ilyetén módon megoldotta a rejtélyt, a felügyelő kéjesen elnyújtózott és
beletemetkezett a tegnapi nap jelentéseibe. Ezekről neki újabb, immár összefoglaló jelentést
kell írnia felettesének, és így tovább. Megy az élet.

Amikor végzett, megropogtatta ujjait. Kikiabált a folyosóra McRown után. Később
felállt és körülnézett a szomszédos szobákban, de sehol sem látta az őrmester ösztövér alakját.
„Nekem így is jó” – morogta magában, és leosont a közeli grillbárba.

Belökte a forgóajtót. Pocakjával tolta előre. Hite szerint teátrális belépőt tartott. Nem
tévedett. Felvett egy tálcát és beállt a sorba. Bár gyorsan haladtak, maradt ideje végiggusztálni
az étlapot. Mint mindig, nehéz választás előtt állt. De ezúttal is sikerült egyezségre jutnia
önmagával.

Fizetett, majd kiszúrt egy üres helyet. Leült, táguló cimpákkal szívta be a scsevap
fűszeres illatát. Szerelmes pillantást vetett az epertorta tetején remegő tejszínhabra. Aztán
percek alatt eltüntette az egészet. Miután végzett, szomorúan nézett a maradványokra.
Nehezet sóhajtva felállt. Felvette kabátját, indulni készült. Ekkor hátulról átölelték.

– Nocsak, Paul Norman!
A hadnagy hátranézett. Hiába kutatott emlékeiben, még sosem látta ezt az embert.

Nemigen barátkozott Puerto Rico-i fiatalokkal. Már éppen szólni készült, hogy ez valami
tévedés, amikor megérezte, hogy az őt barátságosan átkaroló kéz egy pisztolyt nyom
oldalának, a rajta hanyagul átvetett lódenkabát alatt.

– Jöjjön csak, Paul! – mondta a srác melegen, de szeme sötéten akaszkodott Paul
tekintetébe.

– Ugye elvisz egy darabig a kocsiján?
– Boldogan. – A hadnagy úgy érezte, nem túl meggyőző a hangja.
– Hát akkor – mosolygott a srác, majd odasúgta. – Ha bármilyen trükkel próbálkozol a

lengőajtónál, szitává lőlek!
Előreengedte a hadnagyot. Az utcán megint szorosan melléje állt.
– A kocsihoz – sziszegte. Beszálltak. Paul sokáig veszkődött az indítással. És ekkor,

micsoda szerencse, meglátta a grillbár felé igyekvő McRown őrmestert. Az őrmester is



29

észrevette főnökét, mert barátságosan biccentett. Paul felemelte a kezét, hogy valamiképpen
jelt adjon. Máris a bordái közé nyomták a fegyvert.

– Csak semmi hülyéskedés, öreg.
– A beosztottam. Köszöntem neki – felelte Paul. Gerincén hidegen csorgott a veríték.
Az őrmester szélesen elmosolyodott és befordult a forgóajtón. Paul szájtátva bámult

utána. „Emiatt az agyalágyult miatt leszek betonba ágyazott haleledel a kikötőben” – gondolta
elkeseredetten.

– Na, gyerünk már, ne vacakoljon azzal a nyomorult gyújtással! A fene se akar itt
megrohadni.

Végre beindult a motor. Kikanyarodtak a forgalomba. A hadnagy agya vadul kattogott.
Aztán rájött, ki az elrablója. A három fickó egyike, akiket a múltkor meglepett a szuper-
marketben. Egyet agyonlőttek, egy megsebesült, de a harmadiknak sikerült meglépnie. Paul
elfintorodott. Nem túl biztató kilátás.

– Hová lesz a fuvar? – kérdezte.
– Akárhová, neked mindenképpen végállomás – röhögött fel utasa. – Nem kell azt most

tudnod. Majd én leszek a mitfahrered. Egyelőre menjünk itt, a Harminchetedik utcán.
Eközben az agyalágyultnak bélyegzett McRown riasztotta a központot: Paul Norman

hadnagyot elrabolták. Várt, míg a kocsi elindul. Érezte, aki képes a rendőrségtől négy
saroknyira elrabolni egy rendőrtisztet, az mindenre elszánta magát.

A központ felbolydult. Utasítás minden egységnek a Harminchetedik utcában:
„Figyelni, de nem akadályozni Paul Norman kocsiját. A hadnagyot elrabolták. Végszükség
esetén követni, de észrevétlenül. Végeztem.”

A számítógép-technikusok lázasan dolgoztak. Igyekeztek valamivel lassítani a gép-
kocsikat Paul Norman feltételezett útvonalán. Másodpercekkel csökkentették a zöldhullám
időtartamát az utcában. A forgalom lassan torlódni kezdett. A terület felett megjelent egy
rendőrségi helikopter.

A hadnagy elrablója láthatóan átgondolta a dolgot. Mindig csak a végső pillanatban
szólt, ha fordulni kellett. Már amikor beültek, kikapcsoltatta Paullal a rádiót. Ez volt az
egyetlen hiba, amit elkövetett: így sejtelme sem lehetett a készülő hajszáról.

Tekervényes utakon vágtak át New Yorkon. Paul is, aki ismerte a várost, csak az út
utolsó harmadában jött rá, merre tartanak. „Ha a latin negyedbe visz, a családhoz, akkor
cafatokra szaggatnak” vette számba lehetőségeit a hadnagy. – „Ha valami elhagyatott helyre,
akkor egyedül herél ki.” Mert egy dologban biztos lehetett: a fiú nem szánt könnyű halált
neki. Ha csak ennyit akarna, lepuffanthatta volna egy néptelen mellékutcán. Sohasem
akadnának rá.

– Hogyan találtál meg? – kérdezte Paul, nem annyira kíváncsiságból, mint időnyerésként.
– Nem volt nagy cucc – nyerített elrablója. – Semmi se folyt a rádióból, mint a hős

rendőrtiszt. De szerzek egy kis meglepetést. Elküldöm nekik a fejedet.
– Igazán biztató – morogta Paul –, de nem egyezhetnénk ki valami más szuvenírben?
A srác csuklójának rövid mozdulatával arcon vágta a hadnagyot. A súlyos fegyvercső

felrepesztette Paul szemöldökét. Kicsit megbillent, de aztán visszanyerte uralmát kocsija
fölött. Arcán meleg patakban folyt a vér. „Lőttek az öltönyömnek” – ez volt az első gondolata.

– Ide kanyarodj – intett a srác. Befordultak az elhagyott építkezésre. Paul leparkolt az
obligát meszesgödör előtt. „Túl sok harmadosztályú krimit vetít a tévé mostanság” –
gondolta. De nem sokáig morfondírozhatott.

– Na, kifelé – reccsent rá a srác. Paul nem emlékezett, mikor váltottak át tegezésre. De
úgy gondolta, nem lenne szerencsés most szóvá tennie, hogy nem ittak együtt kakaót az
óvodában. Remélte, talál erre még alkalmasabb pillanatot is.

Kiszálltak a kocsiból. „Most vagy soha” – határozta el magát Paul. A fiú kiterelte a
kocsi elé. A hadnagy ekkor dobta a srác arcába a kezében rejtegetett kulcscsomót.
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Elugrott a golyó várható irányából. Egy tizedmásodperccel később felhangzott a
dörrenés. Paul előrebukfencezett a fickó irányába. Elkaszálta a lábát. A fiú estében elejtette a
revolverét. A hadnagy nem tudta megkaparintani, csak arrébb lökni. Így is jó. A pusztakezes
küzdelemben ő van előnyben, súlyfeleslegének hála.

Felpattantak. Lihegve meredtek egymásra. Paul egy horogütéssel próbálkozott. Váltó-
súlyú bokszbajnok volt a főiskolán. Ellenfele villámgyorsan kitért előle. Válaszként máris
csattant gyors rúgása a hadnagy fültövén. Paul megingott. „Nem lehet, hogy ez a vakarcs
elintézzen” – villant át az agyán. Nekirohant és feldöntötte. Meghemperedtek a latyakos
hóban. A hadnagy hasznát vette a kiképzéssel eltöltött óráknak. Fölénybe került. Rátérdelt
ellenfelére, és kétszer gyorsan az arcába vágott. A harmadikra már nem maradt ideje.

A Puerto Rico-i elkapta a kezét. Szíjas ujjai hihetetlen erővel szorították Paul csuklóját.
Szeme zölden foszforeszkált. Távoli, magas hangon szólalt meg:

– Ne félj! Én elintézem.
Paul döbbenten nézett rá. A vékony karok egy mozdulattal arrébb dobták a hadnagyot.

Nagyot nyekkenve elterült. A fiú felült. Rámeredt Paulra:
– Én elintézem – mondta ismét azon a vékony, idegen hangon.
Paul feltérdelt. Kirázta fejéből a kábulatot. Odaugrott a tápászkodó fiúhoz és teljes erő-

vel kétszer állon vágta. Az meg se rezdült. Karjának söprő mozdulatával méterekkel hajította
odébb. Elterült a latyakban. Bordájával egy téglára zuhant, elakadt a lélegzete. A pisztoly után
lesett, de hirtelen sehol sem találta. A srác eközben elindult feléje. Kissé lassú, bizonytalan
volt a járása. Paul összeszedte magát. Felkapott egy közelben heverő vasrudat. Váratlan len-
dülettel nekiugrott a közeledőnek. Hatalmas csapással leütötte a lábáról. A mozdulatot kör-
ívben folytatva ismét feje fölé rántotta fegyverét. Iszonyú csapása lezúdult az alant fekvőre.

A másik a karjával fogta fel az ütést. Paul világosan hallotta a csont reccsenését. De
mégsem. A vékony ujjak ráfonódtak a vasrúdra és magukhoz rántották. Paul elengedte a
fémet. Keményen beletalpalt a srác ágyékába. Az észre se vette. Lassan meghajlította a
vasrudat. Rövid mozdulattal a háta mögé hajította. Aztán Paul lába után kapott.

A hadnagy még idejében félreugrott. Ha ott marad a lába, az sem járt volna különbül,
mint a vasrúd az iszonyatos kéz szorításában. Paul elhűlve nézett a fiúra. Nem értette, hogyan
költözött belé hirtelen ez a rettenetes erő. De nem sok ideje maradt a morfondírozásra.
Ellenfele feltápászkodott, és megindult feléje. Paulon hirtelen ólmos fáradtság vett erőt.
Reménytelennek tűnt a küzdelem.

Mégis összeszedte magát. Kezét szétzúzott bordájára téve menekülni kezdett. A fiú
imbolygó járással követte. Szeme vakító zöld fénnyel sugárzott.

A központban ezalatt majdnem feladták. Még a Brooklyn híd tájékán szem elől tévesz-
tették a kocsit. A forgalomirányító számítógépes szakemberek túl jól végezték munkájukat.
Amikor Paul kocsija lefordult a sztrádáról; a torlódás már akkora volt, hogy a követésével
megbízott járőrkocsi nem tudta utolérni. Balszerencséjükre a helikopter is rossz irányba
indult. Képtelen volt ismét megtalálni őket. Most kétségbeesetten körözött a vélt útirány felett.

A figyelőlánc másik gépkocsija egy ékszerrablást követő lövöldözésbe keveredett. Mire
hírt tudtak adni magukról, még a reménye is elveszett, hogy Paul kocsija valaha is elő-
keveredik az irdatlan nagyvárosban. Már csak a szerencsére hagyatkozhattak.

A nyom kihűlt. A járőrkocsik tétován, kötelességből köröztek.
A központban az előbb még szinte forró vonalak alig szólaltak néha. Csupa lemondó

hang. Az egyik telefonoslány némán levette a fejhallgatót. És ekkor ismét bejelentkezett a
helikopter!

– Halló központ! Megtaláltam a keresett gépkocsit. Bronxban vagyok, egy elhagyott
építkezés fölött. Mondom a koordinátákat. Ismét feléledtek a vonalak. Új parancsok repkedtek
az éterben.
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A járőrök sivítva indultak. Az útkereszteződéseknél leállították a forgalmat. Egy külön-
legesen képzett osztagot sietve riadóztattak. Helikopteren közelítették meg a jelzett helyet.

Eközben a légi megfigyelők újból jelentkeztek.
– Nem látunk semmit: Ismétlem, központ, nem látunk semmi mozgást. Csak a kocsi áll

magában. Lejjebb ereszkedünk.
A központban már megint zavar támadt. Lehet, hogy Norman elrablója az építkezésen

csak kocsit cserélt? „Mindegy – adták ki az utasítást a járőrkocsiknak –, siessenek a
helyszínre, amilyen gyorsan csak tudnak. Rendőr életveszélyben.”

Paul Norman bemenekült az épületbe. Zihálva kapaszkodott a meredek betonlépcsőkön.
Támolygott, az oldala szúrt. Nyomában zöld szemű üldözője. Átfutott a félig beépített téren.
Szerencsére, az épület másik felén is készen volt már a lépcső. A tüdeje égett. Négykézláb
kapaszkodott fölfelé. Bírnia kell. Tovább. Minden méter az életet jelenti.

A járőrkocsik falták a kilométereket. A forgalmat most már mindenütt teljesen lezárták.
A központ némán várta a jelentéseket. A helikopter mélyen repülve körözött. Szinte biztosra
vették: a keresett személyek az épületben vannak.

Paul a hetedik emeletig jutott. Ez végre nem volt üres. Telirakodták magasra felstószolt
gipsz válaszfalakkal. A nejlonnal borított halmok közt szűk kis utcácskák maradtak a térben:
„Akár egy útvesztő – gondolta Paul, és meglapult az egyik mélyedésben. Igyekezett kifújni
magát. Tudta, elsősorban a fülére kell hagyatkoznia, de alig hallott saját ziháló lélegzetétől.

Üldözője nem követte Paul eszelős tempóját. Biztosra ment. Tudta, egyszer úgyis véget
érnek az emeletek. Csak annyira sietett, hogy lehetőség szerint ne tévessze szem elől a had-
nagyot.

Az emeletre érve a fiú habozás nélkül vágott neki a labirintusnak. Nyikorgó léptekkel
haladt előre. Másvilági tekintete Paul nyomait kutatta. Egy robot célszerűségével ment
tovább. Paul, amint körülnézett, egyszer csak meglátta a hátát. Sietve húzódott az egyik közeli
sarok mögé. Borzongva nézte a fiú távolodó alakját. Az maga volt a céltudatos halál.

A járőrkocsik eközben a környékre érkeztek. Ha távolról is, de hallani lehetett sziré-
nájuk hangját. A kommandót szállító helikopter is az épület fölé ereszkedett. A rotor őrült
zubogása minden más zajt elnyomott. A rohamosztagosok kötélen siklottak a ház tetejére.
Ahogy leszálltak, a gép felemelkedett és körözni kezdett. Időnként megpróbált mélyebbre
ereszkedni. Géppuskái ilyenkor az ásító ablakokat lesték.

A rohamosztagosok eközben vezetőjük kézmozdulatának engedelmeskedve szétszó-
ródtak. Megkezdték az épület módszeres átfésülését. A hetvenharmadik emelettől lefelé.

Paul látta az ablakok előtt elsuhanó tereptarka helikoptert. Fogalma sem volt, hogyan
bukkantak nyomára, de tudta, őt keresik. Óvatosan a lépcső felé húzódott. Minden utcács-
kánál jobbra-balra kémlelt és gyakran pislogott a háta mögé is. Nem akarta, hogy onnan érje
meglepetés. Sikerült elérnie a lépcsőt. Lepillantott, meglátta a szirénázva közelítő rendőr-
autókat: Most már csak le kell osonnia. Ismételten körbenézett, és eközben felrúgott egy ott
heverő sörösdobozt. Az hangos csörrenéssel gurult le a lépcsőn.

A Puerto Rico-i megtorpant a csörömpölésre. Eltompult érzékeivel is észlelte a hirtelen
támadt nyüzsgést. Tudta, nincs sok ideje. Márpedig el kell kapnia Pault. A sörösdoboz hangja
megkocogtatta minden idegszálát. Sietősen indult a hang irányába.

A hadnagy nem várta be, amíg feltűnik. Kettesével-hármasával ugrált lefelé a lépcső-
kön. A félig kész betonkorlát leszedte tenyeréről a bőrt. Széles vércsíkot húzott maga után.
Nem törődött a fájdalommal. Az életéért rohant.

A fiú lihegve kapaszkodott a nyomában. Mozgása ugyan még mindig darabos volt, de
valahogy felgyorsult. Rémálomszerű versenyfutás vette kezdetét a lépcsőház festetlen
betonfalai között.

Paul hátrapillantott, és meglátta rohamosan közeledő üldözőjét. Felsikoltott az iszonyat-
tól. Összeakadtak a lábai, tenyerén, oldalán csúszott egy lépcsőfordulót. Felpattant, menekült
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tovább. Ellenfele döngve érkezett arra a helyre, ahol az imént hevert. A hadnagy már nem
gondolt az ellenállásra, csak a futásra. Iszonyatos tempóban fogytak az emeletek. Már csak
kettő. Már csak egy. Már csak fél. Paul éles rikácsolást hallott a háta mögül. Kiugrott a kapun.
Megfordult.

A fiú közeledett felé. De arca nem volt sehol. Egy ismeretlen vénasszony vonásai
ütköztek ki rajta. Csak parázsló, zöld szeme volt ismerős. Félelmetesen ismerős.

– Paul Norman! – sivította. – Paul Norman! Én elintézlek! Paul megbabonázva meredt a
látomásra. Aztán inaszakadtából rohanni kezdett. Nyílegyenesen a kapu felé. A sarkában
dobogtak az üldöző léptei. Nem bírta tovább. Megbotlott, elvágódott. Még gurult pár métert.
Tudta, ez a vég.

A Puerto Rico-i pár lépéssel túlszaladt rajta. Nem tudott azonnal megállni. Lefékezett.
Fonnyadt vénasszonyarcát Paulra fordította. Gonosz mosoly játszott az ajkán. Megindult
tehetetlen áldozata felé.

Sivítva fordult be a kapun az első rohamkocsi. Derékba kapta a fiút. Pár méterre
feldobta a levegőbe, majd átgázolt rajta. Kerekei szinte felgyúrták az alvázra a testet.

A sofőr kétségbeesetten fékezett. Kivágta az ajtót. Sápadtan támolygott elő a volán mögül.
Paul mindvégig üldözőjét nézte. Látta elhomályosulni szemeiben a zöld fényt. Arc-

vonásai fokozatosan visszanyerték eredeti alakjukat. Egy tizenéves Puerto Rico-i fiú hevert a
kerekek alatt.

Egymás után futottak be a riasztott járőrkocsik. Szirénazúgással telt meg az udvar. A
nagy zajra a rohamosztagosok is felhagytak a kutatással és elhagyták az épületet. Mindenki
Pault kérdezte, mi történt. Ő nem felelt. Ahogy teltek a másodpercek, úgy lett számára is
egyre hihetetlenebb a történet. „Biztosan a rémület okozta” rázta meg a fejét.

– A legjobbkor érkeztetek – mondta legvégül. Ezen jót nevettek. Voltak, akik már a
kocsmát akarták kijelölni, ahol áldomást isznak Paul szerencsés megmenekülésére. Körbe-
állták kollégái, Leon Anderson százados, az akciócsoport főnöke is közéjük keveredett.
Átölelte Paul vállát és megveregette:

– Nem történhetett volna bajod, hiszen már itt voltunk.
A hadnagy az előbbi futástól még mindig szuszogva bólintott.
– Ühüm, negyven emelettel a fejem fölött. Csak az a baj, hogy a srác ugyanakkor két

lépésre loholt a nyomomban.
A százados nem felelt rá semmit. Paul lehunyta a szemét. Tudta, még sokáig nem fogja

elfelejteni azt a parázsló, zöld tekintetet.
A századosnak, ahogy a kocsija felé baktatott, újra eszébe villant az előbbi párbeszéd.

Nem volt dühös, inkább valami jeges nyugalom áradt szét benne. Hát ő megmutatja ennek az
elhájasodott hadnagynak. Akit nekik kell mindig kirántaniuk a szarból, ahová bekeverte
magát. Mint legutóbb is a szupermarketben.

Anderson egyike volt a New York-i rendőrség legendáinak. Amikor a kemény kéz
politikája jutott hatalomra, megbízták egy antiterrorista kommandó létrehozásával. Elvállalta.

Andersont két napja magához rendelte Bolling százados. Utasította, hogy amikor lezárta
azt az akciót, amivel foglalkozott, álljon rá a Macskára. Paul Norman nem tudott az ügyről.
De ha a fülébe jut, nem örül neki. Nem szerette az akciócsoportosokat. Szerinte jelenlétük
olyan kihívást jelent az alvilágnak, ami óhatatlanul maga után vonja a bűnözés keményedését.
Ellenérzése nem maradt viszonzatlanul. Anderson mélységesen lenézte a hadnagyot, amiért az
úgymond, nem kedveli a modern módszereket. Ezért örült különösen Bolling megbízásának.
Biztos volt benne, hogy neki sikerül elkapnia a Macskát.
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New York, 1990. november 28. 7 óra 08 perc

Paul feldúltan toporgott a fürdőszobában.
– Óvatosan, Jeannie, óvatosan! – Izgatottan gesztikulált bekötözött kezével.
– Nem tudok, ha folyton ugrálsz – Jeannie-nek kezdett elege lenni az egészből. A

tegnapi sokk már elmúlt. Mára csak a bosszúság maradt. – És nagyon kérlek, ne fintorogj,
mert akaratlanul is megváglak.

– Én csak igyekszem az arcom merőlegesen a késre irányítani. Jaj! Tessék! Megvágtál.
Már te is!

– Paul Norman! Ne képzeld azt, hogy egész New York a te véredet kívánja ontani.
Tőlem rettegj! Nálam van a borotva. – Ezzel Jeannie magasra emelte Paul orrát, és lehántotta
alóla a maradék szőrt. – Így ni. És most mehetsz a dolgodra.

– Igazán nem szép, hogy visszaélsz a tehetetlenségemmel – siránkozott Paul. – És még
enni se kaptam.

Így hát Jeannie öltöztette fel, kötötte meg a nyakkendőjét, igaz alaposan a nyakára
szorította, mert Paul szerint csak negyedszerre sikerült szabályosan megkötnie a csomót.
Azután levezényelte a konyhába.

– Gyerünk, siess már. Azt hiszem, kinőttem abból a korból, amikor arról ábrándoztam,
hogy magatehetetlen férfiakat ápolhassak. Ezzel a mutatvánnyal úgy harmincöt évet késtél.

Azért türelmesen rakosgatta Paul szájába az ételt, aki szuszogva csámcsogott.
– Mégsem szép tőled – jegyezte meg –, hogy még ezen a reggelen is müzlivel traktálsz.
Jeannie betömte száját a következő kanállal. A keletkezett szünetet kihasználva lesújtó

pillantást vetett Paulra.
– Igazán nem értem, miért nekem kell megszenvednem, hogy kitört rajtad a klimax.
– Micsoda? – hápogott Paul, de máris a szájában volt a következő adag.
– Nagyon jól hallottad, Paul Norman. Senki sem mondja meg neked, hát én kimondom:

öregszel, és ezért rendezed itt ezt a sok hacacárét. Azt hittem, tanultál a múltkori esetből, de
nem: egyre borzalmasabb kalandokba keveredsz, csak, hogy bizonyítsd magad előtt, nem
vagy még olyan vén. – Jeannie itt finoman, ahogy csak ő tudta, megnyomta az „olyant”. –
Ahelyett persze, hogy megülnél és az egészségeddel törődnél.

Ismét belefojtotta egy kanállal Paulba a szót.
– Csak egyet remélek, Paul Norman – folytatta –, maradt még benned annyi becsület,

hogy nem csaltál meg.
– Ugyan Jeannie – jutott szóhoz Paul –, hát van nekem arra időm?
– Szóval csak azért… és van képed ilyen cinikusan a pofámba vágni! – Jeannie

görcsösen zokogva lecsapta a müzlis tálat és bemenekült a fürdőszobába. Az utána nyomuló
Paul még hallhatta, amint ráfordítja a kulcsot a zárra.

– Ugyan, Jeannie, ne hülyéskedj – próbálkozott a hadnagy. Ostoba tréfa volt csupán.
Makacs hallgatás volt odabentről a felelet. Paul Norman pedig egy órán keresztül állt,

kérlelte, könyörgött, suttogott szerelmes szavakat, amíg sikerült kiengesztelnie. Mint a régi,
szép időkben.

Az előbbiekből is sejthető, hogy Paul Normannek nem kezdődött vidáman a napja.
McRown őrmester egész délelőtt fel-alá rohangált, hogy megkísérelje végrehajtani Paul
teljesíthetetlen utasításait. A hadnagyot ez sem vidította fel. Csak a bőséges ebéd után billent
helyre a lelkiállapota. A végén vezeklésül megevett egy babsalátát. De nagyon utálta.

Ezután kerített sort arra, hogy végiggondolja az előző nap történteket. Akárhogy
próbálgatta magyarázni, legbelül biztosan tudta: nem téved, látta üldözőjének metamorfózisát.
A hirtelen megváltozott hang, a motorikus mozgás is emellett szólt. Nem tudta elfelejteni
azokat a túlvilági fénnyel lángoló szemeket sem. Mintha csak valaki átprogramozta volna a
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fiút. S a legkülönösebb, a Puerto Rico-i halálával sem oldódott benne a feszültség. Úgy érezte,
valahonnan veszély les rá.

Különös módon összekapcsolódott benne támadójának és a Columbia Egyetem
esztétájának arca. Hasonlítottak egymásra. Elhessegette a gondolatot. Képtelenség.

Azt azonban megérezte, nem számíthat Peter Georges segítségére. Ahogy visszagon-
dolt, egyre tisztábban látta viselkedésében az alig titkolt visszautasítást. És különben is, egy
kísérlet nem kísérlet. Beszólította McRownt. Utasította, készítsen össze ötven teljes másolatot
a Macska eddigi anyagából. Különös tekintettel a festményekre.

Elküldi őket az ország legjelentősebb egyetemeire. Kell, hogy találjon valami nyomot.
Másnapra, berendelte az ország ötven legnevesebb művészettörténészének listáját. Köztük
volt John Livensthal is Los Angelesből.

Kiüvöltött McRownnak. Hozatott vele egy kólát. A kezeire való tekintettel szívószállal.
Miközben szürcsölte, eszébe jutott valami. Örömében félrenyelt, és miközben köhögve
fuldoklott, felborította a poharat. A ragacsos lé végigfolyt az asztalon, eláztatva a papírokat.
Ez sem tudta kedvét szegni. Már nem az ő gondja. Ugyanis kezének siralmas állapota miatt az
eljövendő egy hétben semmit se tud majd pötyögtetni. Beleértve természetesen a jelentéseket
is.

Telefonon taxit rendelt. Útközben megállította egy virágüzletnél. Hatalmas csokrot
állíttatott össze Jeannie számára. Legyen neki is boldog napja.

Becsöngetett. Fütyörészve nyomult a konyhába. Jeannie éppen akkor terített. Csodál-
kozva nézett Paulra.

– Mi történt veled?
– Hoztam egy kis zöldet a salátádba.
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Los Angeles, 1990. december 3. 8 óra 14 perc

John Livensthal, mint mindig most is pár perccel az óra ciripelése előtt ébredt. Agyon-
csapta a vekkert, mielőtt megszólalhatott volna. A hátára fordult, és lehunyta szemét.
Rendezte gondolatait. Ezt a szertartást minden reggel megismételte.

Amikor végzett, az oldalára hengeredett. Feltámaszkodott a könyökére. Hosszasan nézte
Helen takaró alól kibukkanó hátát. Kinyúlt és ujjával lágyan végigcirógatta a gerincét. Fel a
nyak hajlatáig. Beletúrt a hullámos szőke hajba. Majd közelhajolt és beszívta a fiatal test
álomtól terhes illatát.

Helen nyűgösen morgott. Magára húzta a takarót. Livensthal felnevetett, és kiment
kávét főzni. A gőzölgő csészét elhúzta a lány orra alatt. Addig ismételte, amíg nem reagált.
Amikor felült, szájába nyomta az előre meggyújtott cigarettát. Helen leszívta a füstöt, és
nagyot kortyolt a kávéból. Livensthal látta, ahogy a lány szeméről felszáll a köd.

– Ideje, hogy összeszedd magad – mondta neki. Helen durcásan tekerte magára a
takarót. Hamiskás pillantást vetett a professzorra: – Ki akarod rakni a szűrömet, John?

– Ami azt illeti, a konyháig mindenképpen. Készíthetnél valami reggelit, amíg meg-
fürdök.

Hosszasan készülődött, hogy a lánynak legyen ideje összeszednie magát: Nem szerette,
ha megvárakoztatták az evéssel. Nem nőtt erős szakálla, így pillanatok alatt megborotvál-
kozott. Bepaskolta az állát szesszel. Annál több időt töltött a tus alatt, majd az inge kiválasz-
tásával. Az első felesége mondta annak idején: „Tudósban nem láttam még ilyen piperkőcöt.”
Livensthal elmosolyodott. Az asszony nem tévedett. De ő szerette a szép ruhákat. A csillogó
életet. És a nőket is természetesen. A felesége ez utóbbiakat már kevésbé. De Livensthal
inkább tőle vált meg, mint életformájától.

Amikor úgy ítélte, hogy Helen már elkészült, kiment a konyhába. Terített asztal várta.
Könnyedén megborzolta a lány fejét, és leült reggelizni. Bár rengeteget evett, mégsem látszott
meg rajta. Rendszeres edzéssel vigyázott vonalaira. Arra is jutott ideje, hogy testét egyenletes
bronzbarnára süttesse a napon. Tisztában volt vele, a tudományos felkészültség csak feltétele,
de nem garanciája a tanár népszerűségének. „Ki vagyunk szolgáltatva diákjainknak szokta
mondogatni –, ők a mi közönségünk. És kicsit színészek vagyunk mindannyian.” Tréfára vette
a dolgot, de komolyan gondolta. Nemcsak gondolatainak, de megjelenésének eleganciájával is
szívesen tüntetett. Ennek köszönhette mindent felülmúló népszerűségét a hallgatónők köré-
ben. Az egyetem egyik attrakciójának számított. Magas népszerűségi pontjai a fizetésében is
megmutatkoztak.

Ugyanakkor óriási súlyt fektetett tudományos munkásságára. Naponta több munkaórát
töltött a könyvtárban, ahogyan ő nevezte, a taposóban. Másodpercre beosztotta napjait,
könyörtelen hajcsára volt önmagának. Kínos precizitással építgette karrierjét. Diákjaitól
rengeteget követelt, de magát kímélte a legkevésbé. Hogy életszínvonalát fenn tudja tartani,
rövid sorozatokat írt az egyik tévétársaságnak. Ebből nem csinált titkot. „Egy profi minden
feladatot el tud látni” – szokta mondogatni. „Csak az amatőrök tetszelegnek abban, hogy ők
kiválasztott lények.” Önmagát szellemi munkásnak tekintette.

Ebből fakadóan mániákusan ügyelt munkája színvonalára. Mindig felül akarta múlni
előző alkotását. Előadásait addig csiszolgatta, mígnem az utolsó mondat is a helyére került.
Csak ezután állt velük hallgatói elé. Iszonyatos munkabírása volt. Negyvenkét éves koráig
tizenegy tudományos munkája jelent meg, ebből hét egy-egy festő teljes életművét ölelte föl.
Az egyetem fejedelmének tekintette magát. Joggal.

Nyílt titok volt, hogy rendszeresen kegyeibe fogadja a csinosabb hallgatónőket. Ezt
ugyan tiltotta az egyetem szabályzata, de neki elnézték. Még azt is, hogy a lányt, akivel dolga
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akadt, ötössel engedte át a vizsgákon. Ezt némelyek egyfajta prostitúciónak tartották, amire
Livensthal csak legyintett: „savanyú a szőlő”. Megengedhette magának.

Helennel is hasonlóképp kezdődött. John a népszerű tanárnak kijáró csodálatadó része-
ként bezsebelte a lány felajánlkozását. Katedrája tekintélyének segítségével könnyedén ki-
ütötte a nyeregből a lány körül legyeskedő nyálas ifjoncokat. Ehhez járult a pénz, az élet-
forma, amely körülvette. Számára nem jelentett sokat a dolog, úgy tekintette, mint az idei év
ajándékát, amelyet jövőre felvált majd egy másik. Vagy ki tudja, lehet, hogy még előbb.

Helen észrevétlenül ragadt nála. Nem követelt soha, ha kellett, eltűnt, mint az árnyék.
Sosem kérdezte, miért. Ment.

Ezzel szemben, mindig elérhető volt. A rendelkezésére állt Livensthalnak. Több pár-
huzamosan futó kapcsolatot is átvészelt. A férfi néhányszor elhatározta, hogy szakít vele, de
aztán olyan természetesnek látszott, hogy ismét felhívja és találkozzanak. Valahogy az is
magától értetődőnek tűnt, mikor a lány november közepén odaköltözött hozzá. De Livensthal
mind ez idáig nem szánta rá magát, hogy tisztázza magában, mit jelent neki Helen. Jó volt,
kényelmes, az élet szerves tartozéka. Nem vette észre, mikor nőtt hozzá. Mintha kezdettől
fogva ott lett volna az életében. Nem akart elszakadni tőle. Még gyáva volt, hogy mindezt
megfogalmazza. Nem tudta összetörni a saját magáról alkotott legendát.

Most, a reggeli alatt azonban az eszébe villant. Nem gondolta végig, csak valami
meghatározhatatlan melegség öntötte el. Érezte, Helen számára ő jelenti a mindenséget.

A lány életében a professzor volt az első férfi. Azt hitte, a másikban ugyanaz a minden
gátat elsöprő szenvedély tombol, ami őbenne, minden érintése érzéki gyönyört jelent számára.

Nem állt ellen a férfinak. Akkor lett övé, amikor kívánta. Előtte alig pár, konvencionális
randevút váltottak. Aztán egy vacsora után; dobogó szívvel felment Livensthal lakására.
Hagyta, minden hadd történjék úgy, ahogy a férfi akarja. Gyakorlatlanságában is szenvedé-
lyes volt. A professzor elég tapasztalattal bírt ahhoz, hogy mindezt értékelni tudja.

Valami kedveset akart mondani a lánynak, de éppen tele volt a szája. Így csak egy
szerelmes pillantást vetett rá. „Úgy látszik, öregszem” – gondolta magában.

– Mi volt az az anyag, amivel tegnap dolgoztál? – kérdezte Helen. – Még sosem láttam
hasonlót.

Livensthal lenyelte a falatot. Amint munkáról esett szó, elfelejtett mindent, amit a
lánynak mondani akart.

– Két napja kaptam New Yorkból. Megakadtak vele a nagyfejűek. Végül kénytelenek
voltak a felülmúlhatatlan Livensthalhoz fordulni, hogy bogozza ki számukra a rejtélyt.

A professzor kevésbé lett volna önelégült, ha sejti, az anyagot rajta kívül még ötven
kollégája kézhez kapta az Államokban. Bár ez csak versenyszellemét ébresztette volna fel.
Nem szeretett veszíteni, ennek pedig csak egy módja volt: ha mindig ő marad a legjobb. És
azzal is tisztában volt, nem elég elsőnek lenni, csak akkor ér valamit, ha ez mindenki számára
nyilvánvaló. A New Yorkból érkezett anyag tehát kihívást jelentett számára. Már látta magát,
amint a következő év kezdetén így fordul hallgatóságához:

– A szemeszter anyagát az a probléma képezi, amellyel nemrég a New York-i rendőrség
fordult hozzám.

Igen, ez jó lesz. Végigvezetni a hallgatókat a nyomozás minden fázisán. A népszerűségi
pontjai minden eddigi rekordot megdöntenek majd és… csendesen sóhajtva visszatért a
jelenbe.

Átölelte Helent, aki éppen mosogatott, és belecsókolt a nyakába. Helen durcásan
megrázta magát.

– Utálom, ha mosogatás közben buzerálnak. Mondd, John, minden férfinak ez a
mániája, vagy csak a te külön perverziód?

John rekedten felnevetett.
– Nem tudom, drágám, még sohasem éltem együtt férfival.
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A bejárat mellett függő falitükör előtt hosszasan nézegette magát. Nyúlánk, kisportolt,
napbarnított arcú negyvenes férfi nézett vissza rá. Seszínű haja rövidre vágva. Jól állt neki,
hogy itt-ott őszülni kezd. Magas homloka alól vidáman csillogtak porcelánkék szemei.

Az órájára pislantott. Indulnia kell.
– Ma sokáig maradok a könyvtárban – szólt vissza az ajtóból Helennek.
– Megvárjalak? – kiabált ki a konyhából a lány.
– Természetesen.
Kirobogott a ház előtt álló piros kocsijához. Tülkölt kettőt, majd szinte kirobbant az

útra. Úgy cikázott a forgalomban, mint valami kecses ragadozó.
Livensthal professzor nem vette észre, hogy amióta megkapta a New Yorkból származó

anyagot, egy nagy, fekete kandúr tűnt fel a kertjében. Most, alighogy eltűnt a kocsi, előbújt a
pincéből, ahol az estéit töltötte. Nyújtózkodott, majd két-három gyors ugrással fölkapasz-
kodott a ház oldalánál terebélyesedő diófára. Megfelelő helyet keresett az ágak között, és
leheveredett. Izzó, zöld szemét az ablakra szegezte.



38

Bull River kiképzőtábor, 1990. december 5. 16 óra 11 perc

A helikopterek észrevétlenül, a fák árnyékában lopták be a célpontot. Hirtelen jelentek
meg a frissen kialakított gyakorlótér felett. A rotor iszonyú zubogása betöltötte a levegőt.
Leereszkedtek, pár percig lebegtek a föld fölött. Amint a tereptarkába öltözött emberek
leugráltak, ismét felemelkedtek a levegőbe. Nem volt rajtuk felségjelzés, mint ahogy az
emberek ruháján sem. A hírszerzés különlegesen kiképzett zsoldosait szállították.

Theóék felsorakoztak. A gyakorlótéren már várta őket az ezredes. Az egész táborban
csak ő viselte az Egyesült Államok hadseregének hivatalos egyenruháját.

Rövid eligazítást tartott. Napirend. Elhelyezkedés: hármasával a már felállított sátrak-
ban. Oszolj!

Beléptek a sátorba. Megdöbbenve látták, hogy ott egy másik egység rendezkedett be.
Természetesen elfoglalták a jobb helyeket. Theónak megkeseredett a szája: A két összezárt
csapat rivalizálása még kegyetlenebbé teheti a kiképzőtábor poklát. Feszülten méregették
egymást.

– Menjetek a fenébe! – mordult rájuk az egyik „őslakó”. – Mi felépítjük a tábort,
kiglancoljuk, és akkor ideküldik a nyakunkra ezeket a seggfejeket, hogy összerondítsanak
mindent. És még elvárnák, hogy lelkesedjünk is.

Szándékosan kötekedő volt a hangja. Theo érezte a felgyülemlő feszültséget. Vibrált a
levegő. „Nem szabad” – mondogatta magában. Nem akarta, hogy az történjen, amit az ezredes
eltervezett. Mert akkor akarat nélküli bábokká válnak.

– Oké – mondta. – Ti húztátok fel a tábort, tietek az elsőbbség. Tiétek az összes jobb
hely…

– Próbálnád elvenni – röhögött a mellette lévő ágyon egy kétméteres néger. Theo nem
hagyta zavartatni magát.

– …de nem tehetünk arról, hogy minket hoztak ide később. Egészen mostanáig
ugyanazt csináltuk, amit most ti: táborhelyet készítettünk. Ahogy elkészültünk, átdobtak ide.
Úgyhogy mi se vagyunk valami vidámak.

– Ezt úgy értsem, hogy nem tetszik nálunk? – érdeklődött nyájasan a fekete –, mert ha
netán nem felel meg a társaságunk, akkor kimehetsz és elvackolhatsz a jó édesanyádba.

– Ezt úgy értsd, hogy nem akarok verekedést. – Theo megpróbálta elkerülni az
elkerülhetetlent. Kissé közelebb lépett a néger ágya fejéhez, úgy, hogy rézsút kissé hátulról
nézett le rá. A sátorban megfagyott a levegő. Túl tiszta volt a helyzet, Theo nyilvánvaló
előnybe került. A néger csak egy dologgal próbálkozhatott. Olyan lépést, amelyre az ellenfél
számít, csak a bolond fog megkockáztatni. Egy pillanatra felengedett a hangulat. És ekkor a
néger mégis megpróbálta.

Azt meg kell hagyni, villámgyors volt. Leperdült az ágyról, és estében kirúgta Theo
lábát. Együtt zuhantak a földre. Nem kerestek fogást egymáson, felpattantak. Méregették
egymást. Theo az öklével szurkált, mert tudta, ha a fekete megindul, aligha állhat meg előtte.
A néger egy rúgással próbálkozott. Theo lehajolt, ellenfelének lába elzúgott felette. Alányúlt a
lendülő lábnak. Megrántotta. A néger döngve elterült a földön. Csinált egy hátrabukfencet és
rögtön felugrott. Sűrűsödni kezdett a levegő. Theo tudta, nem hibázhat. Mostantól vérre
megy.

A fekete apró lépésekkel igyekezett belopni. Theo el-eltáncolt ütései elől. Váltakozva,
hol jobbra, hol balra lépett el a támadások irányából, hogy ezzel is zavarja ellenfelét. Ekkor
megcsúszott, és pont telibe kapta a néger irtózatos erejű ütése. Megreccsent a feje. Hátra-
hanyatlott az egyik ágyra. Reflexszerűen arrébb pördült. Ellenfele bombaként vágódott hűlt
helyére. Utánakapott Theónak. Magához rántotta. Háromszor belefejelt az arcába, majd a
rongycsomóvá vált testet egy nagy ívű dobással áthajította a sátoron.
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Theóban már csak a belévert kiképzés működött. Szabályszerűen ért földet, gurult még
néhányat, hogy a dobásból „kivegye” az erőt. Fél térdre támaszkodott. Próbálta összeszedni
magát. Így várta közeledő ellenfelét.

Az nem sietett. Biztosra vette győzelmét. Hirtelen odaugrott, és két hatalmas ütést mért
Theo veséjére. Amikor védekezni kezdett, lerántotta a karját, ismét az arcába csapott. Theo
megingott, de nem esett el: A következő ütés elől lehajolt, átkulcsolta a néger fejét és magához
rántotta. Ellenfele hátrafeszítette nyakizmait, úgy igyekezett a váratlan fogásból szabadulni.
Theo ekkor a négerbe kapaszkodva elugrott a földtől, és spiccel, mintha csak tizenegyest
rúgna, telibe találta a néger ágyékát. A fekete megmerevedett. Szemei kidülledtek. Theo a
biztonság kedvéért ráduplázott. A néger most halk nyögéssel előredőlt. Theo belemarkolt a
hajába, és térdét vagy ötször belerántotta a másik arcába. Aztán hagyta eldőlni a hatalmas
testet. A hátára pattant, és közben előkapta rohamkését. Visszarántotta a néger fejét, és a
torkának feszítette a pengét. Majd egy percig így maradt, zihálva, amíg a fekete magához nem
tért. Akkor elengedte. A néger előreejtette fejét. Szájából ömlött a tört fogaival elegyes vér.

Theo a sátornyílásból visszafordult: – Nyertél, barom. Verekedtünk.
A frissen rendezett gyakorlótéren összefutott az ezredessel. Az megállította.
– Nos, fiam, hogy állnak?
Harrinck kihúzta magát.
– Barátkozunk, uram!
És el tudta volna vágni az ezredes torkát azért a mindentudó mosolyért.
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Bull River kiképzőtábor, 1990. december 8. 6 óra 30 perc

Ébresztőnek egy könnygázgránátot vágtak be közéjük. Pillanatok alatt megtelt a
szemük, tüdejük a csípős füsttel. Taknyuk nyáluk egybefolyt. A friss levegőre menekülőket
géppisztolysorozat fogadta. Hasra vágták magukat. Az ezredes vidáman veregette meg
fegyverét.

– Mind halottak lennétek, gyermekeim.
Megvárta, amíg kiköhögik a tüdejükből a füstöt, aztán végignézett rajtuk.
– Ha már így összetalálkoztunk, mit szólnátok egy kis futáshoz?
Egyikükön se volt bakancs. De az ezredes nem várt a válaszukra. Könnyű tempóban

megindult fölfelé a hegynek. Összeszorított fogakkal követték. Theo sejtette, ezt a napot még
évek múlva is emlegetni fogják. És nem csalódott.

Húsz kilométert futottak a kanyargós hegyi ösvényen. Bár talpukon a bőr többéves min-
dennapos mezítlábas közelharcedzésektől megvastagodott, a táv utolsó részét valamennyien
felsebzett lábbal, sántikálva tették meg. Az ezredes egyórás pihenőt engedélyezett, hogy
egyenek és rendbe hozhassák magukat. Utána elméleti oktatás következett. Robbantószerek.
Időzítés. Polgári anyagok – festék, mosópor – milyen keverékeiből lehet bombát csinálni.
Theo lopva az órájára pislantott. Hosszú még a nap.

Igaza volt. Amint összeszedték magukat, újra futás. Ezúttal bakancsban, de fegyverrel.
Az első métereken felszakadtak frissen hegedt sebeik. Bakancsukat elöntötte a vér. A táv
ezúttal rövidebb volt, mindössze három kilométer, de az ezredes így is elérte, hogy pokoli
kínokat szenvedjenek. Aztán lőgyakorlatok. Először álló célpontra. Majd mozgóra is. Végül
maguknak is futva kellett áthaladniuk a lőtéren, az időközben felbukkanó célpontokra tüzelve.
Nem voltak rossz eredményeik, de az ezredes nem elégedett meg ennyivel. Maga vette kezébe
a fegyvert. Elképesztő sebességgel rohant végig a pályán. A leggyorsabb volt mindannyiuk
közt. Miközben lőtt, ugrott, bukfencezett, pördült, bemutatta a teljes kiképzési anyagot. És
minden lövése a két szeme közt találta a lőlapra rajzolt alakokat. Aztán átnyújtotta a
Winchestert.

– Tőletek is ezt kérem, fiúk. Ha beledöglötök is.
Ami a beledöglést illeti, Theo bizonyosra vette, hogy hamarosan bekövetkezik. Még

másfél órán át kellett oda-vissza bukfencezniük a pályán, minden pördülésnél lőve egyet. Aki
egyszer is eltévesztette a célpontot, újra kezdhette. A többiek addig „pihenésként” fekvőtáma-
szoztak. Mire végeztek, sötét gyűlölettel méregették egymást. Mindnyájan legalább egyszer
újrakezdhették a távot. Theo alig érezte karjait. Vállát cafatosra rúgta a nagyöblű fegyver.
Hátán csak foltokban maradt bőr a folytonos bukfencezéstől.

Futás vissza a táborig. Támolyogtak fegyvereik súlya alatt. Talpukon újra felszakadtak a
sebek. Mintha parázson rohantak volna. Az ezredes különösen erős tempót diktált. Tizenegy
percen belül érkeztek vissza. Ebédidő.

Óvatosan fejtették le lábukról a bakancsot. Talpukat először hideg vízben áztatták, csak
utána húzták le róla a zoknit, nehogy a sebekbe beleragadva még jobban feltépje azokat.
Módszeresen kötözték a lábukat. Könnyű cipőt húztak. Abban biztosak voltak, hogy a lábukat
ma már nem terhelik, de az ördög sosem alszik.

Gyorsan tömték magukba az ételt. Időt akartak hagyni az emésztésre, sanyarú
tapasztalataik szerint kínjaik még nem értek véget. Átkozták a percet is, amikor az egységbe
jelentkeztek. De nem sok idejük maradt rá.

Újra sorakozó. Theo gyorsan megszámolta, hányan vannak. Az ezredessel együtt negy-
venhárman. Általában öt-tizenkét tagú kommandókat szoktak bevetni. Most vagy irgalmatlan
kiképzésük lesz, vagy élete legnagyobb akciójában fog részt venni. Egyik se látszott túl
biztatónak.
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Az ezredes a tábor sarkán álló hatalmas barakkhoz vezette őket. Kinyitotta az ajtót.
Theót megcsapta az edzőtermek ismerős, fülledt szaga. Mintha romlott hónaljszag-koncentrá-
tumot locsoltak volna szét a földön.

Beléptek. A padlót, és körbe a falakat szőnyegek borították. Küzdőtér. A másik felében
zsákok lógtak. Theo megszámolta. Negyvenhárom. Nem számítanak tehát lemorzsolódásra.

Könnyű bemelegítéssel kezdték. Kilazították a délelőtti edzéstől lemerevedett izmokat.
Az ezredes két csapatra osztotta őket. Az egyik felét a terem végébe parancsolta, zsákolni. A
másik csoportot letérdepeltette egymással szemben. Földharc. Theo ismerős szorítást érzett a
gyomrában, mint mindig a küzdelem első pillanataiban. Megragadták egymást ellenfelével.
Igyekeztek a másik ízületeit, nyakát, gerincét feszíteni. Időnként ütések, rúgások is elcsattan-
tak.

Negyedóra múlva váltottak. Most ők kerültek a zsákokhoz. Az ezredes három perceket
mért, húsz másodperces pihenővel. Tizenöt perc múlva újra váltás. Három órán keresztül
csinálták. Azután kesztyűt húztak. Tizenkét menetet bokszoltak végig váltott ellenfelekkel.
Levezetésnek tizenöt perces zsákolás. Ezzel véget is ért a nap.

Rohantak zuhanyozni. Utána vacsora. Takarodó előtt szemle. A menetfelszerelés
ellenőrzése. Hála a több éve tartó katonai drillnek, ebben még az ezredes kényes szeme sem
volt képes hibát felfedezni. Mielőtt az ágyukba ájultak volna, szótlanul meglazították a sátor
rögzítését, hogy baj esetén könnyen ki tudjanak csusszanni alatta. Ki-ki a maga oldalán.
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Bull River kiképzőtábor, 1990. december 9 5 óra 28 perc

Theo arra ébredt, hogy egy kés feszül a torkának. Nem mozdult, tudta, hogy vége.
– Csalódtam benned, Theo fiam – hallotta az ezredes suttogását.
Hát persze, gondolhatta volna. Nézte az ezredest, amint a következő ágyhoz kúszik.

Nem szólt, ő már halott az íratlan szabályok szerint: Végignézte, ahogy az ezredes „kivégzi” a
többieket is. Azután kisiklik, amerre jött, az este meglazított sátorponyva alatt.

Gyorsan magukra kapkodták ruháikat. A cipőjük már fent volt, abban aludtak. Kétszer
nem követik el ugyanazt a hibát. De az ezredes leleményessége kifogyhatatlan volt.

Ezúttal a reggeli futás távját növelte. Ezt immár cipőben, könnyedén bírták. Kevésbé
díjazták az ezredes ötletét, hogy az utolsó három befutó reggeli helyett a latrinát pucolja. A
végső kilométeren iszonyú sprintet vágtak le. Többen nem bírták és összeestek. De ezek is,
ahogy tudtak, négykézláb, vagy sántikálva igyekeztek, nehogy ők érkezzenek utoljára.
Egyetlen elmaradt étkezés is behozhatatlan hátrányt jelenthet egész napra.

Theo nem törődött a mellette felbukókkal. Kétségbeesetten igyekezett kipréselni
izmaiból az utolsó csepp energiát is. Tüdeje égett, szeme villódzott, mire meglátta a tábor
bejáratát. A bollyal együtt, harmadiknak ért célba. Nem törődött senkivel, csak önmagáért
harcolt. Nem akart veszíteni a gyilkos versenyben.

A nap további része sem volt mesés. A futás után az immár menetrendszerűnek
mondható lőgyakorlatok következtek. Most sikeresebbek voltak a tegnapi hajszának köszön-
hetően. Az ezredes azonban még mindig nem elégedett meg ennyivel. Megint bemutatta,
hogyan képzeli. A változatosság kedvéért, amíg társaik a lőtéren szenvedtek, ők fegyverüket
mereven előretartva guggoltak. Föl-le, föl-le. Míg mind a negyvenkét ember el nem készült.
Theo tudata kikapcsolt. Úgy pattogott, mint a gumilabda. Néha magához tért, ekkor sikoltozni
tudott volna az embertelen fáradtságtól. Aztán megint elment a kép. Arra sem emlékezett,
hogyan érkeztek vissza a táborba, hosszan elnyúlt sorban, botladozva.

Nem voltak éhesek, enni is fáradtak voltak. Mégis tömték magukba az ételt, mert
tudták, enélkül nem bírják tovább a napot. Az egyórás emésztési időben az ezredes fegyvert
pucoltatott velük, mert tisztában volt vele, ha nem foglalkoztatja őket folyamatosan, képtelen
lesz megmozdítani a csapatot.

Délután edzőterem. Már kezdték komolyabban venni a dolgot. Félórákra összekapasz-
kodtak, és igyekeztek a másik fejét belerángatni a térdükbe. Utána kötetlen küzdelem. Az
ezredes föl-alá járkált közöttük, figyelt. Nem szólt semmit: Később a zsákolásnál mindenkivel
külön foglalkozott. Javítgatta a hibáikat. Új fogásokat nem tanított. Már így is épp eleget
tudtak a gyilkolásról, de tudásukat tökéletessé akarta csiszolni.

Visszaparancsolta őket a küzdőtérre. Új felállás. Két fő támad, egy védekezik. Két
percig kell állva maradni. Beállt középre. Kijelölt két embert támadónak. A legerősebbeket.
Azok ketten gyakorlott páros. Összevillant a szemük. Most leverik az ezredesen az eddigi
szenvedéseket. Legfeljebb máskor nem áll be középre.

Nem akarták elszúrni a dolgot. Lassan közelítettek kétfelől. Egyszerre ugrottak az
ezredesre.

Az ezredes könnyedén felpattant a levegőbe. Csinált egy hátraszaltót, és hirtelen
kinyújtotta lábait. Két talpa egyszerre robbant támadói arcába. Megtorpantak. Az ezredes
guggolva érkezett a földre. Azonnal felpattant. Könyöke alulról vágódott ellenfele állába.
Majd mellélépett, alkarját a megroggyant zsoldos torkának feszítette, és átdobta a válla fölött.
Ráugrott a lezuhanó testre, és hatalmas ütést mért a gerince mellé. Ez percekre megbénítja az
altestét. Felpattant, a tehetetlen embert fedezékként használva, és várta a másik támadását.

Lassan köröztek egymással szemben. A zsoldos látta már, hogy a villámgyors ezredes-
sel szemben csak akkor lehet esélye, ha ki tudja használni nagyobb testsúlyát és hatalmas
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izmait. Ez csak közelharcban lehetséges. Mindenesetre óvatosságra intette az ezredes előbb
látott hajlékonysága és robbanékonysága.

Most az ezredes vette át a kezdeményezést. Villámgyors rúgásokat mért ellenfelének
lábára, veséjére, bordáira. Az lassan hátrálni kezdett. Biztos távolságban maradt az ezredestől.
Aztán hirtelen rávetette magát. Ezt csak egyféleképpen lehet kivédeni. Ha az utolsó pillanat-
ban lebukik az ember, és átrántja támadóját a feje felett. Az ezredes is ezt csinálta. A zsoldos,
alighogy földet ért, fektében rúgott ellenfele irányába. Sípcsontja hangosan csattant az ezredes
fültövén. Az azonnal hátragurult, és csak jó pár méterrel odébb pattant fel ismét.

Most már tartottak egymástól. Óvatosan közelítettek. A másik legkisebb mozdulatára is
oldalazva kitértek a támadás várható irányából. Az ezredes azonban tudta: neki nem állva kell
maradni két percig, hanem végezni mindkét emberével.

Taktikát változtatott. Hosszúkat, majd rövideket lépett. Váltogatta a távolságot. Közel
ugrott ellenfeléhez, és már el is táncolt annak ütése elől. Váratlan ütésekkel, rúgásokkal nyug-
talanította.

Igyekezett kimozdítani védekező állásából. Támadásra akarta ingerelni.
Újból ütéstávon belülre lépett. Kissé leeresztette a karját. A másik valóban előre pattant.

Alig látható ütést mért az ezredes fejére. Az elkapta, és magához rántotta ellenfele karját.
Közben sarka belemélyedt támadója gyomrába. De elszámította magát.

A zsoldost nem terítette le a rúgás. Rávetette magát az ezredesre. Mindketten a földre
zuhantak. A benga hátulról átkulcsolta az ezredes nyakát, és lassan felállt. Elemelte a kiképzőt
a földtől.

Az ezredes belekapaszkodott a nyakát szorító karba. Lábát fellendítette, és ollóba fogta
ellenfele torkát. Aztán a föld felé rántotta.

A másik elvesztette egyensúlyát. Az ezredes a földre zuhant. Ugyanazzal a lendülettel
átrántotta lábával maga fölött támadóját. Az alig ért földet az ezredes már fölötte térdelt, és
három villámgyors ütést mért az arcába. Azután felállt.

– Mennyi? – pislantott a stoppert szorongató katonára. – Egy perc, húsz másodperc,
uram.

Az ezredes elhúzta a száját. Lehetne jobb is. Aztán intett a következő hármasnak. A
kiképzés folytatódott. Végkimerülésig.
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Bull River kiképzőtábor, 1990. december 15. 5 óra 42 perc

Az utóbbi pár nap valóságos pokol volt.
Theóék az ezredes második ébresztője után nekiláttak egy riasztórendszer telepítésének

a sátruk körül. Néhány száraz faág az avarba rejtve. A lépések alatt halkan összekoccanó
kavicsok. Ennyi már elég volt ahhoz, hogy felébredjenek.

Hajnalban Theo kavicscsikorgásra lett figyelmes. Nesztelenül siklott az ágya alá. Ekkor
valami összeszorította a torkát. Hurkot vetettek a nyakába! Ujját kétségbeesve igyekezett a
hegedűhúr alá csúsztatni, miközben hevesen dobálta magát, hogy támadója dolgát megnehe-
zítse. Hátracsapott, nem volt ott senki. Megfordította a fejét. A zsinór vége az ágy támlájához
volt erősítve. Önmaga húzta egyre szorosabbra, ahogy távolodni igyekezett. Felült, lerángatta
nyakából a hurkot. Körülnézett, látta, hogy társai is ezt teszik. Ekkor dugta be fejét a sátorba
az ezredes. Markában két kavicsot csörgetett.

– Igazán ötletes, fiúk. De mi van, kollektív öngyilkosságra készültök?
Theo majdnem elzokogta magát. És ekkor született meg benne a bosszú terve.
Nem szólt senkinek. Minél kevesebben tudnak az akcióról, annál biztosabb a sikere.

Futás közben kitervelte a részleteket. Délben két hajcsattal betört a latrina mellett álló
raktárba. Az egyikkel felpöckölte a biztonsági zár nyelvét, kitámasztotta a másikkal. Elcsent
egy üveg folyékony, száradás után robbanó szert. Ezt gyújtáshoz használják, tulajdonképpen
ártalmatlan, de pokoli nagyot szól. Az üveget elrejtette a sátraikban.

A délutáni közelharcgyakorlat minden eddiginél kegyetlenebb volt. Verseny mindenki
ellen. Kiszállás csak KO-val. A tömegverekedés végén a két állva maradó párharcot vívhatott
az elsőbbségért. Theót egy hátulról lecsapó ököl hamar kiütötte a küzdelemből. Nem bánta,
így nem tört össze a kiképzés legelején.

Edzés végén megvárta, míg az ezredes is bemegy a zuhanyzóba. Nem volt sok ideje.
Magához vette az üveget, és észrevétlenül besiklott az ezredes sátrába. Felemelte az ágyneműt
és a matracon végigöntötte az üveg tartalmát. Aztán mindent visszarendezett, úgy, ahogy
eredetileg találta. A sátor hátánál, a ponyva alatt siklott ki. Meglapult, tudta, az ezredes
mindjárt visszatér, nem lett volna szerencsés, ha meglátja.

Nemsokára meghallotta az ezredes motoszkálását. Hangtalanul elosont a sátor közelé-
ből. Akkurátus embernek ismerte felettesét. Azt teszi csak, amit nekik is engedélyez. Ez pedig
azt jelenti, hogy takarodó előtt nem fekszik az ágyba. Addig bőven lesz ideje megszáradni a
keveréknek.

Vacsora. Takarodó előtti ellenőrzés. Takarodó. Levetkőztek. Theo magában számolt. Az
ezredes most ér vissza. Leteszi az egyenruháját a székre. Fölhajtja a takarót. Beleveti magát az
ágyba. Most!

Iszonyú dördülés rázta meg az éjszakát. A többiek felpattantak. Theo vinnyogva röhö-
gött. Folytak a könnyei. Társai értetlenül bámultak rá, aztán lassan leesett nekik és vigyorogva
visszafeküdtek.

Trombitaszóra ébredtek. Sorakozó. Ismét lefutották a menetrendszerűen növekvő távot.
Visszatértek a táborba. De az ezredes most nem vezényelt oszoljt.

– Ki volt az a gané? – nézett végig a társaságon. Theo meglapult. A négyes sátor
legénységén kívül senki sem értette, mire céloz az ezredes. Aztán néhányuknak bekattant.
Egyre terjedő vidámság lett úrrá a csapaton.

– Látom, nagyon mosolygósak vagytok. Na, ötszáz guggolás.
A kétszázadik után a kuncogás maradványai is elhaltak. A maradék háromszázat össze-

szorított fogakkal dolgozták le. Amikor végeztek, az ezredes végigmérte a lihegő csapatot.
– Még egyszer kérdem, ki volt az?
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Theo nagyot sóhajtott. Itt nem lehet meglapulni. Ha kisül, a többiek agyonverik.
Kilépett a sorból. És vele együtt a négyes sátor teljes legénysége. Döbbenten nézett körül.

– Á – mosolygott az ezredes –, összeesküvés?
De nem lett következménye a dolognak. Legalábbis azonnal nem. Csak hihetetlenül

megkeményedtek a követelmények. A lövészet után elmaradt az ebéd. Helyette a hegynek
vezényelték őket. Minden lépésnél le kellett guggolniuk, és csak egy onnan indított fejre
rúgással léphettek előre. Mire elérték a csúcsot, minden összefolyt előttük. Akkor egymásnak
ugrasztották őket. Kötetlen küzdelem terepen, váltott ellenfelekkel. Különös módon a négyes
sátor minden tagja kifogta az ezredest. Theo még életében nem kapott ekkora verést. Látta, az
ezredes a többieket sem kímélte. Most már biztosra vette, hogy takarodó után meglincselik.

Mikor fürdés után belépett a sátorba, a többiek mind felé fordultak. A fekete, akivel első
nap összeakaszkodott, odalépett hozzá. Theo kicsit megroggyantotta a térdét, hogy stabilab-
ban álljon. Nem akarta, hogy váratlanul érje a támadás, noha tudta, ezek öten mindenképpen
legyűrik.

A néger elhúzta a száját:
– Nagy franc vagy te, Theo! Nem tudom, hogyan csináltad, de megérte. Jack

McAndrews vagyok, de hívjál csak Andynek. A barátaim így szólítanak.
Theo megszorította a kinyújtott kezet. Hirtelen eszükbe jutott, hogy a két csapat még be

sem mutatkozott egymásnak. Theo tudta, a kiképzésnek ebben a korai szakaszában ez a többi
sátorban is így van. Ilyenkor még mindenki önmagára koncentrál, hogy valahogy kibírja. És
ők ennek ellenére, mostantól támaszra találnak egymásban.

Valami azt súgta, igencsak szükségük lesz rá.
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A következő több mint egy hónapban az ezredes az elviselhetetlenségig fokozta a
tempót. A közelharc edzéseken kötéllel kartávolságnyira összekötözte őket. Így nem tudtak
eltáncolni a támadások elől, csak blokkokkal vagy elhajlásokkal védekezhettek.

Hogy állóképességüket növelje, őket lógatta ki zsáknak, és felváltva gyakorolták a
különböző ütés- és rúgásfajtákat egymáson.

Lábizmaik erősítésére fejmagasságukban poharat helyezett el, amelyből lábujjaik közé
szorított kávéskanállal kellett kimerniük a vizet. Ha bárkinek görcsöt kapott a lába, az ezredes
maga ugrott oda és masszírozta helyre. Azután hihetetlen előzékenységével töltötte ismét
csurig a poharat.

Lőgyakorlataik is tovább nehezedtek. Miután bármilyen kézifegyverrel a kívánt idő-
egység alatt és szinten haladtak végig a pályán, az ezredes áttért az ejtőernyős kiképzésükre.
Öt-hat ernyőre kötözött bábu társaságában dobták ki őket a gépből, amiket még a levegőben
kellett szitává lőniük. Theónak eszébe jutott, legutóbb akkor gyakoroltak ilyesmit, amikor
fennállt a veszélye annak, hogy velük együtt az ellenség kommandósait is ledobják a meg-
támadott célpontra. Ilyenkor az ejtőernyősök már a levegőben felveszik egymással a harcot.

Theo ezt utálta a legjobban. Az ernyő irányítása bőven lefoglalja az ember kezét,
úgyhogy a levegőben sodródva szinte lehetetten eltalálni a célt. Ráadásul a fegyver rúgásától
úgy pörgött az ernyő, mint egy búgócsiga.

Megtanultak bilincsből, kötelekből szabadulni, illetve kikezdhetetlenül összecsomózni
egymást. Tíz méterről biztosan átlyuggatni késsel a pikk ász közepét. Zsinórt, botot, ki-
hegyezett ceruzát fegyverként forgatni. A késsel folytatott közelharc minden fortélyát. Ez
utóbbit a végén már éles pengével gyakorolták.

Segédeszköz nélkül mászták meg a falat. Aztán a legmodernebb fegyverekkel lebegő
helikopterből kellett kilőniük az ötszáz méterre lévő kocsiban a túszát fogva tartó terroristát
jelképező alakot, miközben a másik figurát karcolás sem érhette.

Majd ismét közelharc, ezúttal a legmagasabb fokon. Puszta kézzel kellett „kimozogni”
és megsemmisíteni a lőfegyverrel védekező ellenfelet. A gyakorlatokhoz festékpatronokat
használtak. Így egyértelművé váltak a találatok.

Végül elkezdték a célpont támadásának gyakorlását. Technikusaik felépítették a
megtámadandó objektum pontos mását. Mákfölddel körülvett kis falu. Sáskunyhók. Theo
látott már elég ilyent a Mekong-deltában. Itt termelik a világ ópiumkészletének egyharmadát.
A három ország találkozásánál fekvő vadonban építették ki a kábítószer-kereskedelem leg-
nagyobb központjait. Tehát egy ilyen telephelyre fognak lecsapni. Az ő feladatuk lesz a banda
kiirtása, a mákföldeket a légierő gépei szórják meg napalmmal.

Az ezredes bevezette őket az objektumba. A kunyhók alatt egy hatalmas, szupermodern
földalatti labirintus rejtőzött. Mágneskártyával nyitható ajtók, gyorsliftek, laboratóriumok.
Theo tudta, rengetegen haltak meg, amíg e rejtett bázisról pontos térképet kaptak felettesei.
Igyekezett az összes részletet az agyába vésni, bár tisztában volt vele, az elkövetkezendő idő-
szakban addig fognak itt gyakorlatozni, amíg valamennyien csukott szemmel is eligazodnak
az egymásba fonódó folyosókon.

Másodpercre kidolgoztak mindent. A helikopterek landolását. A kedvükért elmocsa-
rasították a terepet, nehogy megismétlődhessen az iráni tragédia. Ott az egyik helikopter meg-
billent a homokban, és a légcsavarja a másik üzemanyagtartályába vágódott. Akkor követték
el utoljára azt a hibát, hogy betonpályán gyakorolták a leszállást.

Aztán napokig próbálták a laposkúszást a mákföldeken. Az ezredes maga ment a sárgák
megfigyelőtornyába. Ha bárkit kiszúrt, menthetetlenül visszazavarta az egész csapatot. Öt
napba telt, amíg először elérték a sáskunyhókat.
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A behatolás a labirintusba. Hol használják a mágneskártyát és hol robbantják majd az
ajtókat. Melyik pillanatban érhetnek oda a klán fegyveresei. Innentől az életükért tanultak
mozogni. Különböző egységekre oszlottak, akiknek egy-egy folyosószakasz fedezése volt a
feladata, amíg a tűzszerészek elhelyezik a bombákat. Aztán a rendezett visszavonulás. A
tapasztaltabbak tudták, bármilyen pontosan dolgozták ki a részleteket, rengetegen otthagyják
majd a fogukat. Abban reménykedtek, amiben ilyenkor mindenki: hogy nem ők lesznek azok.
És egyáltalán nem kizárható annak lehetősége, ha kémeik valamit elnéztek, könnyen rájuk
záródhat az egérfogó. De mindannyian legyűrték ellenérzésüket. Azért fizették őket, hogy ha
kell, habozás nélkül vigyék vásárra a bőrüket.

Csapatokra oszlottak. Minden váratlan helyzetre kidolgozták a választ. Ha valamelyik
egység meghátrálna, vagy idő előtt fedezik fel őket. Ha rájuk robbantják az alagutat. Ha
találatot kapnak a helikopterek. Ha maguk is a bombázók szórásába kerülnének. Végül eljött a
nap, hogy a különböző egységek a számukra kijelölt szakaszon fölvették a többiek ellen a
harcot. Mint majd a bevetésen.

Utoljára az esetleges leszakadókat készítették fel a túlélésre. A gyakorlat a csillagok
után való tájékozódástól, a nyomolvasáson át az álcázásig mindent felölelt. Az egységüktől
elszakadottaknak létkérdés, hogy minél előbb civilizált területre jussanak. Közben bizonyosak
lehetnek abban, hogy a kábítószercsempészek hajtóvadászatot indítanak ellenük. A menekülés
esélye minimális, hiszen ebben a térségben gyakorta tűnnek el ártalmatlannak tűnő turisták is.
Lehet, hogy csak véletlenül láttak meg valamit. Oszló, megvakított, vagy más módon csonkolt
tetemükre csak hetek múlva akadnak rá a helyi rendőrség emberei. Az ilyen esetek még
Bangkok külvárosaiban sem ritkák. A kábítószer-kereskedők ellen harcoló, egységétől el-
szakadt zsoldosnak tán két-három százalék esélye van az életben maradásra.

De meg kell próbálni.
Hogy ezt begyakorolhassák, az ezredes kitalálta az „Egér” fedőnevű akciót. A mene-

külőnek ismeretlen terepen negyvennyolc óra állt rendelkezésére, hogy eljusson üldözőitől
megszállt terepen a célba. Hat óra előnyt kapott, azután nyomába eredt egy ötfőnyi csapat. Az
üldözők másik húsz embere a terep fontosabb pontját ellenőrizte. Ha az egeret elfogták, vagy
negyvennyolc óra alatt nem érte el a célt, ő veszített. Ha sikerült, akkor az ellenfelei. A
veszteseket két órára fejjel lefelé kikötötték. Ritkán fordult elő, hogy a hajsza végeztével
huszonöt ember csüngött alá az edzőterem kampóiról.

A sors ezen a héten Theót szerencséltette. Ő lett az „egér”. Nem tudni, a sors mellett
még ki nyúlkált a dologba, de a macskák csapatába az ezredes is bekerült. Azok harsány
üdvrivalgásban törtek ki. Biztosra vették győzelmüket. Ami azt illeti, Theo is.

Összenéztek az ezredessel. Aztán sarkon fordult. Fél órája volt a felkészülésre. Utána
hat órája, hogy egérutat nyerjen.

Öt percig nézhette a térképet. A bevetésen se lesz náluk. Emlékezetébe véste az utolsó
részletig. Vastag, erősen gumírozott zoknit húzott, nehogy lecsússzon és feltörje a lábát.
Bakancsát alaposan átkente zsírral. A szabályok értelmében iránytűt, egy kulacs vizet, olajos
magokból préselt élelmiszer tablettákat és rohamkését vihette magával. Amikor elkészült,
még hét perc maradt az indulásig. Föl-alá járkált, hogy levezesse idegességét. Végre jelt
adtak. Könnyű tempóban megindult fölfelé a hegynek. Alakja hamarosan eltűnt a fák között.
Az őt követő csapat hat óra múlva indul. Hozzájuk csatlakozott az ezredes is. Az üldözők
többi egységét már ledobták az általuk választott helyekre. Minden a rendelkezésükre áll:
térkép, adó-vevők. Kezdődhet a hajsza.

Theo erőltetett menettel váltogatta a futást. Tudata kikapcsolt. Majd megpihen, ha útjá-
nak első tervezett állomására ér. Azt a légzéssel egybekapcsolt meditatív futást alkalmazta,
amit a különleges egységek a tibeti szerzetesektől tanultak. Ez csökkenti a fáradságérzetet.
Theo tudta, az út első szakaszán még nem kell támadástól tartania. Ez inkább a második
napon várható, amikor kevésbé lesz friss. Üldözői ekkor kísérlik meg becserkészését.
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Az üldözött ilyenkor többféle taktikát is választhatott. Elcsalja üldözőit egy sziklás
terepre, és amíg azok nyomai újrafelfedezésével törődnek, egérutat nyerhet. Meglepetés-
szerűen nekironthat az előtte álló egységeknek és megpróbálhat áttörni. Ha idejében észre-
veszi az ellenőrzési pontokat, észrevétlenül átcsúszhat közöttük. Valahol meglapulva átengedi
maga előtt üldözőit, és a nyomukba szegődve az utolsó szakaszon kicselezheti őket. Vagy
akár mögéjük kerülve egyenként belophatja és ártalmatlanná teheti őket.

Theo tudta, itt egyik módszer sem válik be, hiszen valamennyit az ezredestől tanulta.
Újat kell kitalálnia. Kezdett körvonalazódni benne. Az egyetlen dolog, amivel meglepheti
ellenfeleit, a sebesség. Ha előbb érkezik meg, mint ahogyan várják. Ekkor még üldözői is
vigyázatlanabbak.

Kora délután érte el az első pihenőként kijelölt hegycsúcsot. Innen lefelé haladva lassan
véget ért az erdő. Hullámzó mező következett és utána folyó. Azon mindenképp át kell kelnie.
Ott lehet valahol a rá vadászók első támaszpontja. De azt innen nem tudja megállapítani.

Levetette az ingét. Elővette az övébe rejtett különleges távcsövet. Derekáról lefejtette az
odatekert kötelet. Ezek alkalmazása a szabályok szerint számára tilos volt, de egy komman-
dós, aki betartja a szabályokat, az pályát tévesztett. Szeméhez emelte a távcsövet. A motoros
kereső halk zümmögéssel hozta egyre közelebb a folyó túlsó partját. Centiméterről centi-
méterre vizsgálta át. A harmadik percben találta meg, amit keresett. Egy rohamsisak felső
karimáját. Lassan pásztázta tovább a terepet, amíg meg nem találta mind az öt embert. Jól
helyezkedtek el, nehéz lesz közöttük átcsúsznia. De előbb észrevétlenül el kell érnie az erdőt
követő bozótos legszélét. A mezőre már csak sötétedés után merészkedhet ki. Zsebéből egy
darab szenet szedett elő. Szétmorzsolta tenyerében, a kulacsból löttyintett rá egy kis vizet.
Ujjával egyenletes péppé keverte, és bekente vele arcát, kezeit, felsőtestét. Majd ismét a
testére csavarta a kötelet, belebújt az ingébe. Egyre lassuló tempóban közelítette meg az erdő
szélét. A bozótosban már csak centiméterenként haladt. Minduntalan a folyópartot kémlelte,
nem lát-e a túlsó partról valami mozgást. Aztán eljött a perc, amikor már nem juthatott tovább
a felfedeztetés veszélye nélkül. Beásta magát a bokrok alá, a földbe. Tudta, az elkövetkező
másfél órán áll vagy bukik a sorsa. Ha sötétedésig felbukkannak üldözői, vége. Ha nem, csak
pirkadatkor kezdhetik a nyomok keresését.

Szerencséje volt, megeredt az eső. Hamarább alkonyodik, és a nyomokat is elmossa.
Szinte percek alatt rájuk zuhant az éjszaka.

Theo a szürkületben még nem mert mozogni. Hallgatta az esőt. Aztán lassan előre-
kúszott. Sikerült elérnie a folyópartot. Tudta, az összes átkelésre alkalmas pontot ellenfelei
szállták meg. El kell őket csalnia onnan.

Körülnézett. Hamarosan megtalálta azt, amit keresett. Egy alkalmas méretű uszadék-
törzset. Lehámozta magáról a ronggyá ázott inget. Rákötözte a fára, lassan görgetve belevon-
szolta a vízbe. Úgy érezte, pokoli zajt csap. Egy víz fölé nyúló bokorig sodortatta magát. Az
ágak között meghúzódott. Nagyot paskolt a vízre, elengedte az uszadéktörzset, és alábukott.

Majdnem négy percig volt lenn. A csobbanásra odairányított reflektorkévék csak a
fatörzset látták. A fénypászták föl-alá tapogattak a vízen. Aztán az egyik lámpa sugarában
megvillant a fára kötözött tereptarka ing.

– Ott lapul a fa mögött! – kiáltotta valaki. Üldözni kezdték a megáradt folyón tova-
sodródó fát.

Theo felbukkant. Látta a dobogva nekiinduló alakokat. Csak egyre vigyáztak. Hogy az
uszadéktörzs egy pillanatra se kerüljön ki lámpáik kévéjéből. Theo úszni kezdett. Sietnie
kellett, nem tudhatta, melyik pillanatban sikerül üldözőinek elcsípni a fatörzset.

Felkapaszkodott a parton. Csillagok nincsenek, de még a bozótosban fekve betájolta az
irányt. Bízott benne, hogy nem téved el nagyon.
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Az ezredes órája halkan játszani kezdte a Yellow Rose of Texas első pár taktusát. Az
ezredes a harmadiknál agyoncsapta az órát. Minden reggel elátkozta a percet, amikor hazafias
felbuzdulásában e mellett az óra mellett döntött.

Lassan világosodott. Megropogtatta tagjait. Kicsit mozgott, hogy meginduljon a
vérkeringése. Tegnap erőltetett menetben követte Theo nyomait. Nagyon erős tempót diktált,
de nem tudott megbirkózni a fiú hatórás előnyével.

Amint határozottabb lett a fény, felverte embereit. Szótlanul szedelőzködtek. Másfél óra
után értek arra a helyre, ahol Theo először megpihent. Az ezredes a fogát összeszorítva
káromkodott. A koromnyomokból rájött, Theo éjjel is folytatta az útját. Csak három olyan
pont volt a folyónak ezen a szakaszán, ahol át lehetett kelni, és mindet megszállta embereivel.
De ha a fiúnak sikerült átjutnia, akkor már csak az utolsó egységet kell kicseleznie, akiket a
célpont közvetlen közelében rejtettek el. Azután távcsövén át meglátta a folyóparton izgatot-
tan gesztikuláló egységét. Nem törődött tovább a nyomokkal. Egyenest a folyónak tartott.
Talán lefaraghat valamit a hátrányából.

Theónak közel három órája maradt, hogy elérje az erdőt. Ezt a távot nappal sokkal
gyorsabban tehette volna meg. Ráadásul a fák közé érve sem pihenhetett meg, mert nyomai a
nedves réten eltéveszthetetlenül jelzik az útját. Ezért nekivágott az előtte magasodó
hegyeknek. Hajnali kettőkor már alig bírta tovább. Visszanézett, az elmúlt negyedórában alig
harminc métert haladt. Pihennie kell. Leült, a zsebében tartott pirulák közül bekapott hatot.
Ezek fedezik a másnapra szükséges kalóriát. Kulacsából kiitta a vizet. Holnap már nem lesz
szüksége rá. Majd pirkadatkor folytatja az útját.

A meditációt légzőgyakorlattal kezdte. Ezzel ülve is át lehet melegíteni a test izmait.
Szüksége volt rá, hogy így védekezzen az éjjeli lehűlés ellen. Ellazította izmait, hogy elűzze a
fáradtságot. Hajnalban indult útnak. Tájékozódni próbált. Eltévedt. A tájat nem tudta azono-
sítani a térkép egyetlen részletével sem.

Egyetlen esélye maradt, nekivágni a csúcsnak. Ha eléri, talán megtalálja a helyes irányt.
Másfél óráig tartott az út fölfelé. Amikor felért, elővette látcsövét. Körbepásztázott a terepen.
Aztán megtalálta a megoldást. A hegy másik oldalán mászott fel. Ezért nem látta a tájékozó-
dási pontokat. Most már nyugodtabban nézett körül. Megpillantotta az ingó követ, a cél előtti
utolsó állomást.

Üldözői nagyon lemaradtak. Akár fél óráig vizslathatná a terepet. Nem kell kapkodnia.
A célt, a kék zászlót egy rét közepén helyezték el. Ha eljut odáig, ő nyert. Biztos volt

benne, hogy a kommandó valahol a tisztás szélén lapul. Csak az a kérdés, hogy hol. Megpró-
bált az ezredes agyával gondolkozni. Hát persze! A rét egyik pontjáról nagyon kényelmesen
be lehet cserkészni a zászlót. Biztosan körülötte rejtette el az embereit. Méghozzá a fákon!

Még így is, hogy tudta, hol keresse őket, eltartott egy ideig, míg felfedezte őket. De
megtalálta mind az ötöt. Ezek, bármit csinál, elkapják, még mielőtt a zászló közelébe juthatna.
Csak úgy lehet onnan elcsalni őket, ha jelt ad magáról. Akkor pedig vége. Elvigyorodott.

Leereszkedett a megfigyelőállással szemközt. A lombok teljesen eltakarták. Elővett egy
kis dinamitpatront, és egy öreg fa gyökerei közé dugta. Negyvenperces kanócot tett rá. Úgy
számított, ennyi idő elég lesz arra, hogy elérje a tisztás másik felét. Meggyújtotta a zsinórt.
Elindult.

Huszonöt perc múlva már az egység háta mögött, az egyik fa ágai közt kucorgott. Nem
mert túl közel lopózni hozzájuk. Ugyanakkor azzal is tisztában volt, hogy a robbanás után
sokkal éberebbek lesznek. De hát minden küzdelem kockázat valahol. Az sem kizárt, hogy
időközben felbukkannak az ezredesék. Akkor pedig minden elveszett.
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Idegtépő lassúsággal teltek a percek. Az utolsó másodperceknél már szinte hangosan
suttogott. Négy, három, kettő, egy, most! Semmi. Kattogott az agya. Lehet, hogy elaludt a
kanóc? Vagy fáradtságában meg se gyújtotta? Ekkor a robbanás hangja végre széttépte a
csendet.

Ahogyan várta, a fák közt lapuló kommandó megmozdult. Ezek már nem kapkodtak,
mint a tegnapiak. Vezetőjük kézjelére hárman nesztelenül lesiklottak a földre, és szétszóród-
tak. Előbb a környéket cserkészték be. Mutatták, hogy nem találnak semmit. Theo hálát adott
az égnek, hogy nem merészkedett közelebb.

A kommandó vezetője újabb kézjelet adott. Azok hárman eltűntek a sűrűben. Theo tud-
ta, most nézik meg a robbanás színhelyét. Tizenhét percig várt. Azután zajtalanul leereszke-
dett a fáról. Letekerte derekáról a kötelet. Háromágú horgot csomózott a végére. A bozótban
az egyik megfigyelő felé kúszott. Egyetlen áruló ágreccsenés, és vége a játéknak. Meglapult a
fa mögött. Meglóbálta a csáklyát.

A kötél kilendült kezéből. A zsoldos még fel sem eszmélt, amikor a lábára tekeredett
kötél a földre rántotta. Theo a tápászkodó ember lába alól megint kirántotta a talajt. Odaugrott
hozzá, és sarkával keményen az arcába taposott. Bakancsa alatt reccsent a csont.

Társa is leugrott a fáról. Theo futásnak eredt. Amikor közelről hallotta lépteit, hirtelen
lekuporodott. A másik nem zuhant át rajta, ahogyan várta. Felugrott a levegőbe és hosszan
előrevetődött. Gurulással érkezett a talajra, majd felpattant Theóval szemben. Elállta a
zászlóhoz vezető utat.

Theo tisztában volt vele, hogy ellenfele lényegesen pihentebb, mint ő. Ha társai fel-
figyelnek rájuk, sosem érheti el a zászlót. Nem szabad kiengednie a mezőre. De üldözője nem
is gondolt erre. Maga akarta megszerezni a trófeát. Theo ellenfele közelharcban különösen
erős volt. Váltakozó eredménnyel csaptak össze mind ez idáig. Ismerték egymás minden
mozdulatát. Ezúttal minden előny a másik oldalán volt. Ha Theónak nem sikerül meglepnie
valamivel, menthetetlenül veszíteni fog.

Theo ökle kicsapódott, de ellenfele könnyedén elhajolt előle. Két kemény horga viszont
pontosan ült Theo koponyáján. Ezért közel ugrott a zsoldoshoz és két rövid felütést mért a
gyomorszájára. Az meg se rezdült. Theónak alig sikerült ellépnie a másik feléje lendülő lába
elől. A rúgást mindenesetre visszaadta. A pasas nyekkenve elterült a földön. Theo kézéle
villámgyorsan csapott le a két comb közé.

Nem törődött tovább vele. Kirohant a rétre a letűzött zászlóhoz, letépte és a zsebébe
rejtette. Sikerült.

Visszaballagott. Akár meg is láthatják. Megnézte üldözőit: még mindig nem tértek
magukhoz. Barátságosan összekötözte őket, felpeckelte szájukat, majd összetekerte zsinegét
és átvetette a vállán. Az órájára nézett. Fél hét. Eszébe jutott valami. Az egyik zsoldos mellén
feltépte az inget. Zsebéből előkotorta a maradék szenet. Üzenetet hagyott az ezredesnek. Két
szó volt csupán: revansot vehetsz. És visszaindult.

Úgy számított, addig nem indulnak utána, amíg az ezredes ide nem érkezik. A hátralévő
idő bőven elég hozzá, hogy visszaérkezzen a táborba. Csak a nyomait követőket kell
elkerülnie.

Nyílegyenesen ment szemközt üldözőivel. Tudta, csatárláncban fognak közeledni. De
azt is, hogy csak az idevezető nyomaira koncentrálnak majd. Két és fél órás előnyre tett szert
a kezdeti hathoz képest. De, mert azok csapatban vannak, ebből legalább hármat lefaragtak,
vagyis majdnem a tegnap reggeli helyzet állt elő. Csak mostantól nem lassítja őket a nyom-
olvasás. Már mindegy, nekivágott. Akkor még végigcsinálja. „Ha beledöglötök is” – gondolta.

Két óra múlva, a sziklásabb terepen felkapaszkodott egy fára. Jól számított, hamarosan
el is haladtak alatta. Amikor eltűntek, leugrott a fáról. Sietve kapaszkodott fölfelé. Nem
ismételte meg az éjszakai hibát, így több kilométert sikerült nyernie. Ekkor már erősen
botladozott. De üldözői sem lehetnek jobb bőrben.
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Az ezredes úgy káromkodott, mint a jégeső. Semmi kedve sem volt két órán át a
kampón csüngni, mint a kötözött sonka. Aztán észrevette a zsoldos hasára írt üzenetet. Hát ez
a nagypofájú is velük együtt fog himbálózni, erre szavát adja.

Ahogy Theo sejtette, most már nem törődött a nyomolvasással. Gyilkos tempót diktált.
Katonáival minden felszerelést lerakatott. Majd holnap kiküldik érte a helikoptert. Maga
vezette a menetet. Az első órában három embere kidőlt. Nem állt meg miattuk: hazavánszo-
rognak, ahogyan tudnak.

Theo nem haladhatott egyenesen a tábor felé. Számolnia kellett a másik gázlónál lapuló
két csapattal is. Ha észreveszik, megpróbálják feltartóztatni, hiszen nem tudhatják, mi a
helyzet. Végül úgy döntött, megpróbál minél rövidebb idő alatt átvágni a mezőn.

Tántorgott, miközben a meneteléskor szokásos nótákat harsogta. A kulacsát elhagyta
valahol. Iszonyúan kínozta a szomjúság, hiszen hajnalban még úgy számolt, hogy ilyenkorra
már a táborban lesz. Győztesként vagy vesztesként, mindegy. Hátrapillantott. Éles villanást
látott a fák között, biztosra vette, hogy az ezredes távcsöve. Megpróbálkozott a futással.
Háromszáz méter után összeesett. Szúrt az oldala, percekig úgy érezte, nem kap levegőt.
Aztán feltápászkodott. Vonszolni kezdte magát a víz felé. El kell érnie a folyót. Mindenáron.

Üldözői sem voltak jobb helyzetben. Egyikük megcsúszott és a lejtőn lebukfencezve
eltörte a lábát. Nyílt törés. Fertőtleníteni kellett a sebet. A vérzést elállítani. Hordágyat tákolni
gallyakból. Ráadásul kénytelenek voltak a legerősebb két embert hátrahagyni, hogy cipeljék.

Alkonyodott, mire Theo a folyóhoz ért. Rendes körülmények között tíz óra is elég lett
volna, hogy megtegye ezt a távot, most ráment majdnem az egész napja. Hosszan ivott a
vízből. Bekapta a még megmaradt tablettáját. Pihent, várt, amíg tagjaiba visszatér az erő,
hogy képes legyen megbirkózni az erős sodrással. Közben nézte közeledő üldözőit, akik még
nem vették észre.

Végül rászánta magát és belesiklott a folyóba. A hideg, örvénylő víz magához térítette.
Nem küzdött az árral, hagyta magát sodortatni. Kilométerekkel lejjebb ért partot. De átjutott!

Az ezredes távcsövén át nézte, ahogy a folyóval birkózik. Nem szólt az embereinek,
tudta: nekik is pihenniük kell, mielőtt nekivágnak. Egyébként sem lesznek képesek utolérni
Theót sötétedés előtt. Az esti erdőben mindenképpen hülyét csinál belőlük. Csak egyet
tehetnek. Megpróbálnak az éjjel elébe vágni. Akkor nem lesz más dolguk, mint hogy
leüljenek a tábor kapujában és szeretettel várják. Megrázta a fejét. Itt álmodozik, miközben a
madárka kiröppen a kezei közül.

Theo sötétedéskor érte el az erdő szélét. Az ezredesék akkor úsztattak át a folyón, egy
farönk segítségével. Búcsút intett nekik, mielőtt belépett volna a fák közé. A gyökerekbe,
faágakba kapaszkodva kúszott előre. Nem mert megpihenni. Tovább botorkált az ellenséges
erdőben. Minden gyökér hurok, minden gödör csapda. Lihegő üldözői a háta mögött. Végül
nem bírta tovább, lerogyott. „Pihennem kell” – mondta magában. – „Tíz perc meditáció.”
Összekulcsolta a kezeit. Rajtaütésszerűen elaludt.

Ágreccsenésre tért magához. Lépések közeledtek. Világosan hallotta az ezredes hangját.
Néhány méternyire lehetnek mögötte. Nesztelenül igyekezett odébbkúszni. Majdnem
meglepték. A szürkületi erdő jótékonyan fedezte. Egyre gyorsabban haladt. A rövid alvás
visszaadta erejét. Mind messzebb hagyta maga mögött üldözőit.

Ritkult az erdő. Három kilométernyire maga előtt meglátta a tábort. Ekkor az üldözők is
észrevették őt. Diadalüvöltéssel özönlöttek a nyomába. Gyorsan közeledtek a lejtőn. Theo
futásnak eredt. Talán ha négyszáz méternyi előnye maradt.

Az ezredes jó tempóban követte. Messze elhagyta az üldöző bolyt. Egyre közelebb ért a
fiúhoz. Az nem nézett hátra. Botladozva rohant az életéért. Futtában dinamitpatronokat
hajigált a háta mögé, hogy ezzel is lassítsa üldözőit. Alig pár másodperces zsinórokat hagyott
rajtuk.
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Az ezredes az első dörrenésnél hasra vágta magát. Mire felfogta, mi történt, Theo újabb
métereket nyert. Az ezredes fogcsikorgatva indult utána. Erejét megsokszorozta a harag.

A robbanások hangjára mindenki a sátrak elé tódult. Megdöbbenve nézték a tántorgó
Theót és nyomában botladozó üldözőjét. Theo előrántotta a zászlót és meglengette. Lelkes
üvöltés volt rá a válasz. A négyes sátor legénysége kirohant eléje. Nem értették a helyzetet, de
felfogták, mi a tét. Nem nyúltak hozzá, csak mellette rohanva biztatták. Ez szárnyakat adott
neki, és elsőnek zuhant be a tábor kapuján. Az ezredes három méterrel maradt le mögötte.

Lerogytak a földre. A gyomruk görcsölt, alig kaptak levegőt. Aztán az ezredes felült és
kinyújtotta a kezét.

– Jól van, fiam. Négy órát fogok aszalódni. Theo elfogadta a kézszorítást. Összekap-
csolódott a két tenyér. Aztán feltápászkodott és a sátra felé indult. Nem érdekelte, hogy
megnyerte az őrült versenyfutást, csak egyet akart: aludni. Levetette magát az ágyra. Iszonyú
robbanás rázta meg a sátrat. Theo csak sokára fogta fel, hogy nem történt semmi baja. Aztán
aggódva nyúlt a nadrágjához. Felkelt, és fura, apró lépésekkel igyekezett a mosdó felé. Az
ezredes éppen arra sétált. Arcán nyájas, érdeklődő mosoly.

– Mi az, mi van, Theo fiam?
– Ezredes úr, jelentem, megyek nadrágot cserélni.
– Látod, ez az. Annak idején velem is pontosan ez történt, fiam.
Az elkövetkező négy nap szinte lazításnak tűnt. Aztán az ötödik reggel riadó, eligazítás.

Indultak a Mekong-deltába. Széles porfelhőt kavarva szálltak fel a helikopterek.
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New York, 1991. január 29. 18 óra 23 perc

Susan Rocanne dühösen ért haza. Átvágta a nyomorult. Legalább telefonálhatott volna,
hogy nem jön el. A tükörbe pillantott. Kellemesen telt, fekete nő nézett vissza rá. Igaz, hogy
túl van a harmincon, de még mindig jobban áll a melle, mint akárhány tinédzsernek. Barna
bőre izgalmasan villant elő fehér ruhájából. A diszkrét, lila smink kiemelte, de nem hang-
súlyozta egzotikus fejformáját. Dús haja lófarokba kötve hullott alá a derekáig.

Megrázta fejét. Ha a pasi eljött volna, biztosan odamegy hozzá. Így is tízpercenként
leszólították. Csakhogy ő férjhez akart menni. Ezért is adta fel azt a hirdetést. Olyan, jól
kezdődött minden. Egy levélváltás, két-három egyre erotikusabb töltésű telefonbeszélgetés.
Aztán megbeszélték ezt a randevút, erre nem jött el. Egy órát várt rá hiába. Megalázó volt.

Peter Georges a függöny mögött lapult. Hirtelen ötlet volt, hogy válaszol egy hirdetésre.
Figyelni kezdte a lányt. Úgy találta, megfelelő lesz. Amikor elindult a randevúra, ő felosont a
lakásba. Megtalálta a lányhoz írt leveleit. Ezeket magához vette. Nem akarta, hogy még egy
szál vezessen hozzá. Már így is felkerült a rendőrség listájára.

A függönybe vágott résen át nézte, ahogy a lány a tükör előtt illeg. Csábos pillantást vet
önmagára. Végigfuttatja ujjait a testén. Susan nagyot sóhajtott. Kibújt nadrágjából és az ágyra
terítve összehajtotta. Idomai előbukkantak vékony ingéből. Peter mögé lopózott. Arcára szo-
rította a kezében lapuló éteres kendőt. Egyúttal ledöntötte az ágyra. A nőt meglepte a váratlan
támadás. Sikoltani próbált, de nem tudott. Egyre csitult vergődése. Aztán elvesztette az
eszméletét.

Peter néhány másodpercig a lány mozdulatlan testén trónolt. Zsineget vett elő zsebéből
és összekötözte kezeit. Könnyű kendőt tömött a nő szájába, majd átkötötte. Nem akarta
hallani a sikoltozását. Még nem.

Kiment a fürdőszobába és behozta a testápolót. Később szüksége lesz rá. Ecsetet vett
elő. A tükrön kezdte. Biztos kézzel dolgozott.

A lány mocorogni kezdett, Peter odalépett hozzá. Felhúzta hátán az inget. Várt, míg
áldozata ráébred, mi történt. Körmével könnyedén végigsiklott a gerincén. Besiklott a bugyi
alá. Keze nem talált szőrt. Ujjai lágyan köröztek a bársonyos bőrön. Félig lehúzta a lányról a
fehérneműt. Letérdelt mögé és hosszan belecsókolt a testébe.

Susan megvonaglott. Rettegése vegyült az iszonyattal. És ez így együtt még izgató is
volt. Megpróbált odébb kúszni, de két erős kéz lefogta derekát. Dobálta magát, hogy
menekülhessen, és közben egyre gyűrűzött testében a kéj. Marcangolta a szájába tett kendőt.

Peter lassan hagyta arrébb csúszni a lányt. Centiméterről centiméterre követte. Egészen
addig, míg Susan fejével el nem érte az ágytámlát. Ekkor kiegyenesedett és harmadig
belenyomult a lágy testbe. A nő megijedt, menekülni próbált. Csak egy útja volt: visszafele.
Felsikoltott a hirtelen mozdulattól. Peter kissé rádőlt, hogy érezze a súlyát. Aztán a sarkára ült
és karjánál fogva magára húzta a lányt. Percekig így maradtak, ágyékuk összepréselődve.

Peter keze besiklott Susan inge alá. Felcsúsztatta a válláig, majd vissza a hasára. A nő
már nem vergődött. Csendesen himbálta magát. Amikor Peter lüktetni kezdett, fejét hátra-
hajtotta a férfi vállgödrébe. Lágyan simult hozzá, hajával cirógatta mellkasát.

Peter előredöntötte a nőt. Széttépte hátán az inget. Lehajolt a földre az ecsetért. Csípője
ütemes gyorsulásával egyidőben, lendületes vonásokkal festeni kezdett. Susan nyöszörögve
állta a váratlan rohamot, majd megmerevedett. Menekülni próbált. Most ébredt rá, mi történik
vele. Peter lenyomta az ágyra az ellenkező nőt. Szilárdan tartotta a nyakánál fogva. Még
sosem érzett ehhez fogható gyönyörűséget. Lassan siklott lefelé az ecsettel a lány hátán. A
hajlatoknál körözni kezdett. Aztán hagyta, hogy a nő rémült vergődése csalja ki belőle a
gyönyört.

– Ha jó leszel, nem foglak bántani – suttogta a lány fülébe. Megértetted?
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Susan kiszáradt torokkal bólintott. Peter elvágta kezein a kötelet.
– Öltözz fel. Légy szép, hogy még egyszer megkívánjalak. – Mivel a nő nem mozdult,

odavonszolta a szekrényhez.
– Öltözz! – mondta most már erőteljesebben.
Susan remegő kézzel válogatott ruhái között. Nem mert hátranézni. Egy nyitott hátú,

felsliccelt kék estélyi mellett döntött. Új fehérneműt vett, habkönnyű, áttetsző költeményt.
Parfümöt szórt a hajlataira, nyakára. Peter hozzálépett. Kioldotta szájából a pecket. Látta,
hogy megteheti. A lány már nem volt magánál.

Az asztalhoz vitte és nekidöntötte. Melleit kiszabadította a ruhakivágásból. Sötét bim-
bójuk hegyesen célozta az eget. Lecsavarta a testápoló tetejét. Bőven megöntözte a merevedő
halmokat. Nézte, hogyan folyik végig rajtuk a fehér színű olaj. Egyenletesen szétkente
tenyerével, gyúrta, simogatta őket, amíg hatalmasra nem duzzadtak. Susan fejét félrefordítva
sóhajtozott.

– Helyezz magadba – hajolt hozzá Peter. A lány engedelmeskedett. Csípőjét lassan
emelgetve, egyre beljebb fogadta Petert. A férfi eljátszadozott vele, majd a hasára fordította.
Felhajtatta a szoknyát. Susan felsírt a fájdalomtól és a megaláztatástól.

Amikor végzett, megragadta a lányt a bokájánál fogva és felemelte a levegőbe, mint egy
csirkét. Úgy tette vissza, hogy most a fejével legyen feléje. Belemarkolt a copfjába és
előhúzta a kését. Szinte tövig vágta a lány haját. Aztán szálanként végigszórta a testén.
Megragadta az állát és mélyen a szemébe nézett. A torkának szorította a kést.

– Imádkozz! – parancsolt rá. Maga sem vette észre, milyen vékony és idegen a hangja.
A lány gépiesen kezdte, ahogy gyermekkorában. – Én Istenem, jó Istenem…
Ekkor ütötte át gégéjét a penge. Peter kitágult pupillákkal figyelte Susan vonaglását.
– Peter, Peter – hallotta az ismerős suttogást. Megfordult. Thália néni volt az, mint első

alkalommal. Rászegezte zöld szemeit.
– Jól van, Peter. Eddig voltál Seriel mostantól vagy Sadiel.
Peter Georges az ablakhoz lépett. A kristályos New York-i éjszakában ragyogtak a

csillagok. Felpillantott rájuk és kitárult előtte a jövő.
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Los Angeles, 1991. január 31. 14 óra 58 perc

John Livensthal leejtette maga elé a New Yorkból érkezett fényképeket. Még a gyil-
kosság felfedezésének napján megkapta őket telefaxon. A könnyed ecsetkezelés, a formák
szellemes egymásba fonódása emlékeztette valakire. Agya vadul dolgozott. Nem tudott
rájönni. Pedig a szellemtörténeti alaposságnak és az eleganciának ezt a vegyülékét már látta
valahol. Konkrét és egyben hihetetlenül elvont. Ugyanakkor pillanatokra bevilágítja a lélek
mélységeit. Hiába törte a fejét, nem tudta felidézni, hol találkozott hasonló alkotással.

Az elmúlt másfél hónapban hihetetlen mennyiségű enciklopédiát nézett végig, szinte
mindet eredmény nélkül. Most, hogy a kezében voltak a legújabb gyilkosság dokumentumai,
rádöbbent, hogy ismer hasonlókat, csakhogy azok gyenge kivitelezése miatt nem vette észre
eddig az összefüggéseket. Ha nincs hihetetlen asszociációs memóriája, meg se találta volna az
egyezéseket.

Nem festményeket kellett keresni, hanem leírásokat. A sátánidéző szertartások leírásait.
Az ezekhez több évszázaddal később készített pontatlan metszetek semmi segítséget sem
jelentettek. És most egy zseni pár ecsetvonása elénk idézi a középkort. A széthasított
holttesteket nézte. Emberáldozatok. Akárki tette is, célja van vele.

Biztos volt benne, eddigi munkája felesleges volt. Újra be kell ásnia magát a
könyvtárba, ezúttal írásos anyagokat keresve. Szilárdan hitte, ezt a rejtélyt rajta kívül senki
sem tudja megoldani. Ő pedig túl van a nehezén. Már csak bizonyítania kell elgondolását.

Egyben arra is megtalálta a magyarázatot, miért hagyta életben a Macska első három
áldozatát. Mert azok csak próbái voltak a tulajdonképpeni szertartásnak. Csupán azt nem
értette, honnan keveredett elő a fickó ilyen hirtelen. Aztán eszébe jutott nyolcvannyolc nyarán
írott tanulmánya a Sátán gyermekeiről. Ugyanaz a megmagyarázhatatlan borzongás vett rajta
erőt, ami annak idején. Amiért fiókba zárta az írást.

Összeszedte papírjait. Még korán volt, de hazaindult. Remélte, Helent már otthon
találja. Szüksége volt valakire, aki nem szól, de mellette van. Bevágódott a kocsijába.
Rekordidő alatt sikerült megtennie az utat. Szerencséje volt, elkerülte a rendőröket. Leparkolt.
Felnézett az ablakra. Mintha egy nőalakot látott volna a konyhában. Csak egyet jelenthet:
Helen itthon van. Kettesével vette a lépcsőket, de nem talált senkit. Csak az ocsmány fekete
kandúr kuporgott az asztalon, amit a lány hetekkel ezelőtt magához szoktatott. Rásiccegett.
Az állat lomhán leugrott. Ráemelte a professzorra gyűlölettől izzó szemeit. Livensthal szere-
tett volna belerúgni. Egy pillanatig egymásba kapcsolódott a tekintetük. Aztán a macska
kisurrant az ajtón.

Meglibbent a függöny. A professzor felsóhajtott. Szóval ez tévesztette meg. Kevert
magának egy italt. Amíg Helent várta, gondolkozott. És eszébe villant, honnan volt ismerős a
kandúr parázsló szeme. Rémálmaiból, amelyek hetek óta látogatták.

Megrázta a fejét. Túl sokat dolgozik. Előkereste a fiókba zárt tanulmányt. Olvasni
kezdte. Még nem sikerült befejeznie, amikor befutott Helen. Meglepődött a professzor láttán,
de nem szólt. Hozzálépett és hálásan megcsókolta. Tudta, hogy idő előtt itt találta, ez azt
jelenti: fontosak egymásnak. Nem mondott semmit, ebédet készített és letette az asztalra.
Utána kiment, ledőlt a másik szobában.

A professzor késő éjjelig dolgozott. A hálószobában égett a villany, de Helen már
elaludt. Kezéből a takaróra csúszott a könyv.

John csöndben vetkőzött, nehogy felzavarja. Besiklott mellé az ágyba. Lekapcsolta a
villanyt. Kipislantott az ablakon. Szeme találkozott a macska figyelő tekintetével.
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Bangkok, 1991. február 5. 4 óra 42 perc

A mentőautó sivítva érkezett a kórházhoz. A kórházgép hét perce érkezett a Mekong-
deltából. Útközben már szóltak, hogy a műtőket készítsék elő. Az orvosok bemosakodva
várták a sebesülteket. Nem lesz könnyű dolguk. A Mekongtól Bangkokig tartó egyórás út
tetemesen rontotta esélyeiket.

Egymás után fordultak be a mentőautók a kórház udvarára. Nyolc sebesültet hoztak. A
kilencedik már holtan érkezett. A hordágyak a folyosókon siklottak. Az egyik sebesült
idegtépő, éles hangon sikítozott.

Theo falfehéren feküdt a hordágyon. Nem volt eszméleténél. Orrából a gépen mellka-
sára rakott szorítókötések dacára is folyamatosan szivárgott a vér. A feje is megsérült, amikor
a robbanás nekivágta a falnak.

Vérnyomásmérés. A pulzus egyre gyengül. Kezét, lábát rögzítik a műtőasztalhoz.
Egyelőre nem érzéstelenítik, hiszen nincs magánál. A sebész szikéje alatt megreccsen a bőr.
Érszorítót. Tampont. Megtalálják a sérült tüdőlebenyt. A pulzus akadozik. Nincs.

Serkentőszert fecskendeznek a szívbe. Semmi. Közben előkészítették az újraélesztőt. Az
elektródákat a mellkasra helyezik. Rákapcsolják az áramot. Nagyot rándul a felnyitott test. A
frissen elvarrt sebből újra megindul a vér. Pulzus nincs.

Oxigént fúvatnak a tüdejébe. Rákapcsolják az elektródákat. A megpattant eret sikerül
elszorítani. Theo megint összerándul a sokktól. Semmi eredmény.

A nővér a sebész homlokát törli. Ismét megpróbálkoznak az elektrosokkal. Már több
mint három perc telt el. Nem egészen egy percük maradt, hogy újraindítsák a szívműködést.
Így a műtét közben, szinte reménytelen. Áramot adnak. Megismétlik. A sokk szinte a levegő-
be dobja a felhasított testet. Pulzus gyenge, de megindult. A sebész szemét elfutotta a könny.
Sikerült. Villámgyorsan dolgozik. Rohamtempóban végez. Amint félrelép, megkezdi munká-
ját az agysebész. A fejen szerencsére nem súlyos a sérülés. Csak a koponyája szakadt be, az
agy nem sérült. Eltávolítják a szilánkokat a sebből. Vége. Ha túléli, megröntgenezik. Most
minden további beavatkozás a biztos halált jelentené.

Áttolják a hordágyat az intenzív osztályra. Gépekre kapcsolják az öntudatlan testet.
Huzalok lógnak ki belőle, különböző tartályokból csepegtetik bele az életet. Három nővér lesi
váltott műszakban, mikor mozdul először. Ha eszméletére tér egyáltalán.

Theo négy napig volt kómában. Akkor magához tért néhány pillanatra, majd ismét
visszaájult. Újabb harminchét órára elveszítette az eszméletét. Még hetek múlva is kérdéses
volt, életben tudják-e tartani. A sokkot sem heverte ki. Nyitott szemmel meredt maga elé.
Nem beszélt. Csak éjjel, amikor lázálmaiban hánykolódott.

A folyosót, ahol a sebesült zsoldosokat ápolták, különlegesen képzett akciócsoportosok
őrizték. Bonyolult ellenőrzési rendszer védte őket a klán bosszújától. Egy este így is majdnem
rajtuk ütöttek.

A kórterem őre, Philippe Williams, szokott esti gyömbérsörét kortyolgatta. A távozó
ápolónőkkel évődött. Sosem tudta megállapítani, vajon tényleg nem értik, amit mond, vagy
csak úgy csinálnak. Eközben valaki vékony, csomókkal ellátott selyemszálat engedett le az
egyik kórterem ablakából. Ez gyakorlatilag láthatatlan. Egyes szekták szerzetesei kéz- és
lábujjaik segítségével mégis fel tudnak mászni rajta, bármilyen magasságba. Két feketébe
burkolódzott alak hang nélkül kúszott fel a falon. Minden fegyverük az övükbe szúrt görbe
kés volt. Az ablakot elérve másodpercekig lapultak. Mivel a légkondicionáló elromlott, az
ablaktáblákat szélesre tárták, hogy valamelyest enyhítsék a trópusi éjszaka melegét. A klán
kezei messzire elérnek.

A két bérgyilkos összenézett. Bólintottak. A bal oldali puhán fellendül az ablakpárkány-
ra. A surranásra odakapta szemét a nővér. Kés villant át a szobán. A nő hosszú tizedmásod-
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percig meredt a semmiből feltűnt gyilkosra. Torkából, szájából patakzott a vér. A riasztó-
csengő felé kaparászott, de nem érte el. Puhán csúszott le a székből. Csak órája pendült élesen
a kövön.

Az ajtóban álló őr felkapta a fejét. Fordulatában kibiztosította fegyverét. Berúgta az
ajtót és rövid sorozatot engedett az egyik árnyalak irányába. Azután ösztönszerűen lebukott és
odébbgurult. Géppisztolya folyamatosan köpködte a golyókat a másik bérgyilkos felé.
Másodpercek alatt megtelt a folyosó kapkodó, izgatott fegyveresekkel. Berontottak a
kórterembe. A két bérgyilkos addigra szitává lőve hevert a földön. Villámgyorsak voltak, mire
az őr rájuk tört, már végeztek is az egyik sebesülttel. Percekig kutattak, amíg megtalálták a
vékony selyemszálat, amin felkapaszkodtak. Azt később se tudta kideríteni a vizsgálat, hogy
ki erősíthette oda.

A sebesültek biztonságáért felelős őrnagy egy pillanat alatt döntött. Riasztotta a repülő-
teret, hogy készítsenek elő egy kórházgépet. Bármennyire is kockázatos, még mindig kevésbé
veszélyes, mint Bangkokban. Nem fogja végignézni, ahogy egyenként elnyiszálják az emberei
torkát. Meglehet, hogy legközelebb korszerűbb módszerekkel próbálkoznak. Mondjuk,
rakétával lövik szét az épületet.

A közeli laktanyából megérkeztek a páncélosok. Ezek fogják védeni a konvojt, amíg
kiérnek a repülőtérre. A kórházfolyosót lezárták. Biztosították a lifteket is. A tűzszerészek
átkutatták a mentőautókat. Az őrnagy nem kockáztatott. Húsz percen belül fel akart szállni.

Kivágódott a kórterem ajtaja. Aggódó orvosok szaladtak a hordágyak mellett. Egyszerre
használták mind a négy liftet.

Az udvaron távcsöves kommandósok vizslatták a közeli háztetőket. Egy helikopter
reflektorral pásztázta az éjszakát. A hordágyakat becsúsztatták a mentőautókba. Minden
sebesült mellé jutott orvos, ápoló. Rájuk csapták az ajtókat. Az első rohamkocsi vijjogva
fordult ki a kórház udvaráról. Rendőrmotorosok biztosították előtte az utat. A gumikerekes
páncélosok két oldalról fedezték őket.

A kért útvonalon lezáratták a forgalmat. Akadálytalanul száguldhattak. A kanyarokban
összekoccantak az infúziós üvegek. A sebesülteket rögzítették, nehogy leguruljanak. Bangkok
megbénult egy kis időre. Ám amint elsuhantak a rohamkocsik, megindították a forgalmat.
Ezzel is nehezítették az esetleges üldözők dolgát. Fél perc múlva már ismét megszokott
lüktető életét élte a város.

A konvoj utolsó kocsija is megérkezett a reptérre. A papírokat az előrehajtó őrnagy
elintézte. Közvetlenül a kórházgép mellett parkoltak le. A hordágyakat hidraulikus lift emelte
a gép belsejébe. A sebesülteket oxigénsátorba helyezték. Gépek és orvosok ellenőrizték
állapotukat.

A tűzszerészek vezetője előbukkant a gép farkából. Mindent átkutattak. Sehol semmi.
Intett, hogy indulhatnak. Felbőgtek a motorok, és a gép lassan rákanyarodott a kifutópályára.
Pár másodpercig vesztegelt, amíg megkapta az engedélyt az indulásra. Akkor egyre gyorsuló
tempóban megindult és felemelkedett a levegőbe. Úti célja, Los Angeles felé.
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New York, 1991. február 9. 14 óra 48 perc

Peter dühödten tépdeste mandzsettáját. Nem vette észre. Még gyerekkorából maradt
meg ez a rossz szokása. Akkor lenevelte magát róla, de ha nem figyelt oda, rögtön visszatért.

Ideges volt, mint az utóbbi időben mindig, ha a nagyanyja sírját látogatta. Ilyenkor úgy
érezte, Thália szól hozzá, szidja és utasítja, mint gyerekkorában. Mégsem mert fellázadni
ellene. Egyszer rákérdezett, miért ő lett a kiválasztott. Azóta se tudja elfeledni nagyanyja
gúnyos vihogását. Csak ennyit válaszolt Peternek: „Rossz helyen és időben haltam meg.”
Peternek még most is elborult az agya, ha erre a jelenetre gondolt.

Felsóhajtott. Eszébe villant legutóbbi áldozata. Lehunyta a szemét. Látta, ahogy a
hószínű krém végigfolyik Susan barna bőrén. Felidézte a lány apró sikolyait; hirtelen, vad
mozdulatait, amikor összepréselődött a csípőjük. Igen, ez jóval élvezetesebb volt, mint az
előző szertartás: most már tudatosan készült, kevesebbet improvizált. A kigondolt aktusok
beteljesülése még kirobbanóbbá tették élvezetét.

Azután munkához látott. Mostantól nemcsak a saját, de Sadiel fejével is gondolkozott.
Nem értette tisztán, hogy lehetséges, de a testében lapuló két én sohasem zavarta, sőt inkább
segítette egymást. Mintha tudatának különböző megtestesülései lettek volna.

Elővette a messzelátót. A szemközti ház ablakára szegezte. Lassan állítgatta az élességet
a szoba bútorain. Csak akkor pásztázta végig a teret, amikor ezzel végzett. Aztán körbejáratta
tekintetét a téren. Végre megtalálta azt, amit keresett. A lány hason fekve olvasott az ágyon.
Pongyolája felcsúszott a combján. A tél végi napfény bekúszott az ablakon. Meleg sugarak
cirógatták a bőrét. A lány öntudatlanul is mosolygott ezen. Arcán tizenévesek megfoghatatlan
bája sugárzott.

Peter visszafojtotta lélegzetét. Keze szinte magától húzkodta a vonalakat az ölében
tartott jegyzettömbre. Maga se vette észre, mit csinál. Vázlatokat készített Chochiel eljövete-
lének szertartásaihoz.
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New York, 1991. február 11. 9 óra 17 perc

John Bolling tajtékzott. Öklével az asztalt verte.
– Nem érdekel – üvöltötte az előtte álló Paul Normannek –, hogy hány fegyveres rabló-

bandát tesz ártalmatlanná. Nem érdekel, ha akár húsz százalékkal visszaszorítja a körzetében
a bűnözést. Csak egy érdekel: a Macska. És tudja, miért? Mert a sajtót is az érdekli! Márpedig
ebben a rohadt országban az történik, amit a sajtó állít. Ha prezentáljuk a Macskát, mi
vagyunk a tökös fiúk, ha nem, akár el is áshatjuk magunkat. Megértette?

Paul Norman egy rinocérosz nyugalmával hallgatta. Már akkor sejtette, mi vár rá,
amikor reggel fülest kapott, hogy főnökét berendelték a minisztériumba. Ez meg az ő menete.
Azután kimegy az ajtón, és ki lesz a következő áldozat? A jó McRown őrmester. Paul
esetenként nagy barátja volt a kínai filozófiának. „Engedd át magadon az indulatokat, mint
falomb a szellőt.” Csak kissé szabadon értelmezte a tanítást.

– És még valamit mondok magának, Paul. Ha nem fog záros határidőn belül valami
eredményt felmutatni, én magam keresem fel a sajtó igen tisztelt képviselőit és suttogom el
nekik, hogy a múltkori rablás megakadályozója, a szupermarket hőse az, aki november óta
képtelen elkapni a Macskát. Leléphet.

Paul szótlanul sarkon fordult. Ez fájt. Magához rendelte McRown őrmestert. Felkérette
az összes vizsgálati anyagot. A helyszínrajzokat. A fényképeket. Nagyítóval vizsgálta át
valamennyit. Fogta a Macska első áldozatainak vallomásait és számítógépre vitette, hogy
mutassák ki az egyezéseket. Nem találtak semmit. Hacsak néhány lényegtelen momentumot
annak nem lehet nevezni.

A Macska leírása, ez természetes. A festmények. Hogy sosem használta még egyszer
ugyanazokat a motívumokat. És még valami. A nők egységesen azt vallották, hogy a
lidércnyomás vége felé a Macska hirtelen megváltozott. Vékony lett, éles. Rikácsolt.

„Én elintézem” – villant át Paul fülén. Megrázta a fejét. Kizárt. A Puerto Rico-i halála
után is gyilkolt a Macska. Csak egyre nem gondolt. Hogy akkor már követte a Macskát.

Néhány szakértői jelentés befutott abból az ötvenből, amit a különböző egyetemek
esztétáitól kért. Találomra felütötte az egyiket. Öles, nyolcsoros mondattal kezdődött az írás.
Kidülledt szemmel olvasta végig. Hátralapozott. Aggodalma nem volt alaptalan. A harmadik
oldalon csak úgy nyüzsögtek a hét, tizenegy soros mondatszörnyetegek. Nagyot sóhajtva
nekiveselkedett. Ráhasalt az asztalra. Csikorgott az agya. Negyedszer ugrott az első oldalnak.
Nem tartotta magát ütődöttebbnek az átlagnál, de az istennek sem sikerült kihámoznia, mi a
fenét akar a pasas. Két és fél óráig gyürkőzött a tizenöt oldalas tanulmánnyal. A végére sokkal
műveltebb lett, mint volt, de szemernyit sem jutott előbbre. Nagyot sóhajtva hátradőlt. Aztán
sátáni vigyor ült ki az arcára. Belelapozott a maradék tizenhat tanulmányba. Látta, mindegyik-
nél ugyanaz az ábra. Összenyaláboltatta McRownnal az egész kupacot, és átküldte Scott
hadnagynak a művészeti osztályra. A halom tetejére egy cédulát biggyesztett: záros határidőn
belül, rövid, összefoglaló jelentést kérek. Bollingnak egy szava sem lehet. Ő, személy szerint,
mindent megtesz a rendőrség különböző osztályai közötti sikeres együttműködés érdekében.

Újra elővette a Susan Rocanne-ról készült felvételeket. A felgyűrődött szoknya alatt jól
látszott lecsupaszított ágyéka. „Dögös nő lehetett eleven korában” – gondolta magában a
hadnagy. Szeme visszatévedt a fedetlen testrészre. A háború jutott eszébe, amikor maguk is
pőrére borotválkoztak mindenütt, védekezésül a nyüzsgő tetvek ellen. Az oszakai kuplerájok,
ahol először látott asszonyprém nélküli nőket. Azok a lányok valóban művészei voltak a
szerelemnek. A hadnagy elringatózott emlékein. Aztán hirtelen felkapta a telefont. Halkan
káromkodott, amíg nem sikerült vonalat kapnia. A bonctermet tárcsázta.

– Dr. Wilburnt kérem.
Selymes hang válaszolt.
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– Mindjárt adom. – Paul halk neszezést hallott. Úgy szorította a ceruzáját, hogy ketté-
törött. „Istenem – fohászkodott –, add, hogy most ne legyen késő.” Ekkor beleszólt a doktor.

– Igen, mit akarsz, Paul?
– Susan Rocanne-t felboncoltátok már? Fekete nő, harmincnégy éves, a Macska

legfrissebb áldozata.
– Nem, miért? – felelt egy idő után a doktor.
– Jó – tört fel a megkönnyebbült sóhaj a hadnagyból. – Arra kérlek, keressetek a

hüvelyében nyálat. Igen, nyálat – emelte fel hangját, amikor a doktor értetlenkedni kezdett. –
És kérlek, határozzátok meg belőle a vércsoportot. Kösz.

Letette a kagylót. Elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. Ha igaz, megint egy lépéssel
közelebb került a Macskához. Ekkor nyitott be Bolling százados.

– Paul, mondanom kell valamit.
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New York, 1991. február 11. 14 óra 29 perc

Paul kiviharzott az épületből. Menet közben cibálta fel a kabátját. Bevágódott a kocsi-
jába. Indított. Őrült tempóban vágtatott haza. Csak mikor megállt a ház előtt, gondolkozott el,
mit is fog Jeannie-nek mondani. Percekig ült némán a kocsiban. Nagyot sóhajtott és kikászá-
lódott. Sokáig bajlódott a zárral. Végül Jeannie nyitott ajtót.

– Mi van, Paul, bezárt a grillbár? Tudod, nálam csak salátát kaphatsz.
Huncutul mosolygott. Előrement a konyhába. Gyorsan megterített. Paul minden

mindegy hangulatban ült a salátástál elé. Végül összeszedte magát.
– Jeannie, mondanom kell valamit.
Jeannie megmerevedett. Érezte, komoly baj van.
– Jeannie, Theo – elakadt –, Theo megsebesült. – Fellélegzett, túl van a nehezén. – Már

gyógyul – tette hozzá sietve. Még nem végzett. Az asszony is várt még.
– Csak – folytatta Paul – nem emlékszik semmire. Senkire és semmire, ami eddig

történt vele.
Sóhajtott. Nekikezdett a salátának: Aztán letette a kanalat.
– Odautazom. Az lesz a legjobb. Látnom kell, talán segíthetek.
Jeannie szótlanul felment az emeletre. Csomagolni kezdett. Aztán felhívta a repülőteret.

Jegyet foglaltatott a másnapi járatra. Két személyre.
A gép nyolc óra tizenkettőkor emelkedett a magasba. Paul Norman asztalára tizenegy

óra kilenckor érkezett egy távirat. Amelyben John Livensthal arról értesíti, hogy megoldotta a
rejtélyt.
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Los Angeles, 1991. február 22. 7 óra 12 perc

John Livensthal sietősen készülődött. Arcán könnyedén szántott végig a borotva.
Magára kapkodta tegnap előkészített ruháit. Az órájára nézett. Van még ideje.

A reggeli kint várta a konyhaasztalon. Helen már elment. Egy cédulát támasztott a
bögréjének. Csak ennyi állt rajta: szeretlek. John elmosolyodott. Nagyot kortyolt a kávéjából.
Állva tömte magába a szendvicset. Elkapta az utazási láz.

A gépe fél kilenckor indul Rómába, ahol részt akart venni az okkult tudományok konfe-
renciáján. Remélte, akad valaki, aki segít kibogozni a Norman hadnagy által feladott rejtélyt.

A főbb vonalakat már tisztázta. A gyilkosságok körülményei megegyeztek a kora
középkorból visszamaradt Sátánidéző szertartások leírásaival. Egy lényeges momentumot
kivéve. Ezek az iratok a legfőbb hangsúlyt annak részletezésére helyezték, hogyan kell azt a
bűvös kört megalkotni, amelyen belül a mágus biztonságban lehet a Sátán hatalmától. Ha ezt
elhagyja, a Sátán megszállja a testét és lelkét. Nem ő parancsol többé a Pokol Fejedelmének,
hanem az lesz úrrá rajta. Mintha a Macska nem szolgálatába kívánta volna hajtani a sötétség
erőit, hanem eggyé válni azokkal.

A legtöbb gondot az ábrák fölé írt héber betűk jelentették. Ezekkel egyik leírásban sem
találkozott. Hiába próbálta megfejteni őket, semmilyen kulcs szerint sem adtak értelmes
magyarázatot. Zagyvaságnak tűnt az egész. Azzal tisztában volt, ha nem sikerül megfejtenie a
feliratokat, kútba dobhatja egész teóriáját. Már-már feladta, amikor eszébe jutott, amit még
kezdő szeminarista korában tanult, hogy a héber betűk egyúttal számokat is jelentenek.
Lassan felidéződött hajdani tudása. A „t” a kilences, az „s” a húszas. Ha így olvasta őket,
dátumok voltak. A keresztény időszámítás szerint. A gyilkosságok dátumai. Ekkor írta a
táviratot a felügyelőnek.

Az első héten nagyon várta a hadnagy jelentkezését. Aztán megfeledkezett róla. Mással
volt elfoglalva. Nem tudta megoldani, hogy a Macska miért ezeket az időpontokat választotta
tébolyult szertartásaihoz. Itt se mi sem lehetett véletlen, ebben bizonyos volt. Már látta a
rendszert, de még nem értette minden elemét. Kereste a hiányzó láncszemet. Amelyik meg-
magyarázná az egész őrületet.

Még egyszer ellenőrizte összekészített papírjait. A bőrönd tetejére dobta őket. Nem
hagy itt semmit. Az edényeket berakta a mosogatóba. Kibírnak négy napot. „El kellett volna
vennem Helent” – jutott eszébe. Felnevetett. Ha visszajön, lehet, hogy megteszi.

Gondosan ellenőrzött mindent. Kikapcsolta a villanyt és a gázt. Csak Helen macskáját
nem látta. Siccegett egy darabig, hátha elbújt valahol. Nem akarta, hogy összerondítsa a
lakását. Remélte, kint kószál valahol.

Bezárta a kaput. Kiment a kocsihoz, beszállt. A motor azonnal felhörrent, mint mindig.
Egy kicsit állt így, a doromboló motorral. Szerette hallgatni a hangját. Aztán gázt adott. A
szokott tempóban hajszolta végig a városon. Élvezte a vezetést, ahogy a gép szinte a
gondolatainak engedelmeskedve suhan előre.

Négy napig kint hagyja a repülőtér előtt. Ez ugyan sokba kerül, de utált taxizni.
Eredetileg az volt a terve, hogy Helen jöjjön ki vele és vigye haza az autót. Így kijöhetne elé a
reptérre is. De a lány nem akarta.

– Gondold meg, hány nő lenne megveszve azért, hogy egy tűzpiros BMW-n
furikázhasson négy napig – próbálta meggyőzni.

– De én nem – zárta le a vitát a lány. Épp így nem volt hajlandó a kérdéses időszakban
Livensthalnál maradni. Majd felhívsz – mondta –, ha meglesz még a számom.

Kikanyarodott a sztrádára. Valamivel több mint fél órája van a gép indulásáig. Tíz
perccel később fordult be a reptér előtti parkolóba. Intett az öreg Samuelnek, aki ősidők óta
vigyázott a kocsikra. Még aludni is a parkoló melletti bódéban aludt. Rávigyorgott Johnra. A
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professzor úgyszólván a törzsvendégeihez tartozott. Livensthal magához intette. Húsz dollárt
nyomott a markába. Ezért bárhol parkolóhelyet bérelhetne, akár egy hétre. De ő többet akart.
Hogy vigyázzanak a kocsijára.

Az öreg rezzenéstelen arccal vette át a pénzt.
– Hány nap? – kérdezte.
– Négy – fordult vissza a professzor.
Megindult a bejárat felé. A fotocellás ajtó nesztelenül nyílt előtte. Odament a recepció-

hoz. Rámosolygott a pult mögött álló barna lányra.
– Jegyet foglaltattam a SAS nyolc harminckor induló járatára, Rómába. John Livensthal

néven.
A lány visszamosolygott és egy pillanat alatt kikereste a jegyet. Átnyújtotta.
– A négyes kapu – mondta, és a következő utashoz fordult.
A professzor a poggyászfeladóhoz sietett. Átadta bőröndjét. Megvárta, amíg rákerül a

futószalagra. Bő tizenöt perce volt még. Megindult a négyes kapu felé. Átvágott az előcsar-
nokon. Vámolnivalója nincs, csak a jegyét szorongatta a kezében. Bement a motozófülkébe.
A legutóbbi gépeltérítés óta megszigorították az ellenőrzést. A detektor fel-alá mászkált a
testén. Nehezen tűrte, csiklandós volt. Aztán a biztonsági őr intett, hogy elhagyhatja a fülkét.
Ahogyan kilépett, összeütközött egy öregasszonnyal. Fellökte. A nő elveszítette egyensúlyát,
szanaszét szóródtak kezéből a csomagjai. John odaugrott hozzá, elkapta, majd szótlanul
szedegetni kezdte az elgurult holmikat. Csendben szitkozódott. Még lekési a gépét.

Az összenyalábolt holmikat a nő kezébe nyomta. Már indult volna, amikor megállította
a hang.

– Á, kedves John Livensthal, csak nem Rómába?
Megfordult. Kutatóan nézett az asszony arcába. Nem, sohasem látta. És akkor a

szemébe fúródott a lángoló zöld tekintet. Megtántorodott. Úgy érezte, egy iszonyú kéz emeli
fölfelé. A szájából vér buggyant elő.

Először egy stewardess vette észre, mi történik. Kimeredt szemmel sikoltani kezdett.
Többen is odakapták a fejüket. Az iszonyattól dermedten bámultak.

A professzor lábujjhegyre emelkedett. Mintha összeroncsolt gégéjénél fogva tartotta
volna egy titokzatos erő. Száján és orrán át patakzott a vér. Fakó kacagás hallatszott, és
Livensthal teste iszonyatos erővel a falhoz csapódott. Rongycsomóként csúszott le a
kövezetre.

Az első rohamkocsi tíz perc múlva érkezett. Három percen belül üvöltő szirénákkal
befutott még kettő. Azonnal megkezdték a tanúk kihallgatását. Kilenc perc múlva lezárták a
repülőteret. Akkor, amikor a SAS Rómán át Krétára tartó menetrendszerű gépe a magasba
emelkedett.
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Los Angeles, 1991. február 22. 8 óra 30 perc

A gép bőgő motorral fúrta magát a felhők közé. Az utóbbi másfél hónap eseményein
töprengtem. Illetve mindazon, amire emlékeztem. És ez ügyben csak az említett időszak állt
rendelkezésemre. A többi törlődött. Persze tisztában vagyok bizonyos dolgokkal. Theodor
Harrinck a nevem, az életkorom huszonhat év. Szüleim nem élnek. De ez a tudásom másoktól
származik, egy szikra emlékképem sincs, ami alátámasztaná. Ha megélt múltamról akarok
beszélni, akkor ez bizony csak másfél hónap. Elég hülye dolog huszonhat évesen jönni a
világra.

Amikor először magamhoz tértem, fel se tűnt az egész. Csak a különböző huzalokat és
csöveket láttam, amelyek kilógtak belőlem. Zöldre mázolt teremben feküdtem. Egy fehér
fityulás lány hajolt fölém.

– Jól van?
Ami azt illeti, elég idétlen kérdés volt. A gyomrom émelygett, a torkom kiszáradt és

minden lélegzetvétel pokolian fájt. Összeszedtem magam valamennyire és a testembe vezető
kábelrengetegre mutattam.

– Átmeneti üzemzavar?
– Megsebesült, Theo. És most pihenjen. Hívom az orvost.
Hagytam, hadd siessen, ha ez akkora öröm neki. Visszazuhantam az öntudatlanságba.

Másnap reggel ébredtem csak fel. A nap besütött az ablakon. A párkányon egy veréb
rendezgette tollait. Ebben az állapotban, amikor az idő szinte megdermedni látszott, talán a
fájdalom, vagy az állandó lebegésem miatt az álom és ébrenlét határán, még nekem sem tűnt
fel, hogy elveszítettem az emlékeimet. Annál is inkább, mert elsődleges tudásom a világról
maradéktalanul megvolt, csak a személyemmel összefüggő dolgokat felejtettem el. De ezekre
öntudatom visszatérésének első fázisában egyáltalán nem volt szükségem.

Később kezdtem feltenni magamnak a kérdést, ki vagyok én. Két napig nem szóltam az
orvosaimnak. Nem mertem. Csupa idegen vett körül, és a leginkább idegent próbáltam
faggatni: önmagamat. A külvilág számára ugyanolyan lépésekben játszódott le az egész, mint
befelé: először a balesetem körülményeiről próbáltam kérdezni őket. Mi a fene történt velem,
elütött egy autó, vagy csak kitört valamelyik világháború? Becsületükre legyen mondva,
mindent megpróbáltak a folyamatos naplóírástól a hipnózison át a legmodernebb számító-
gépes tesztekig. Amikor feladták, ők maguk kezdtek el mesélni. Na, nem sokat, csak ami a
családi körülményeimet illeti, meg hogy milyen iskolákat végeztem. A balesetemről ma sem
tudok semmit.

Persze ez csak később jött. Előbb fokozatosan eltűntek a huzalok a testemből, lassan
felállhattam, hogy legalább a mosdóig elvánszorogjak. Utána belépett az életembe dr.
Johnson, a pszichiáterem. Órákat feküdtem a nyavalyás matracán. Hiába erőlködtem, nem jött
össze semmi. Hogy a hipnózis során mit meséltem neki, arról fogalmam sincs. Ő sohasem
mondta. Lehet, nem is volt mit. Aztán egy nap elmagyarázta, az amnézia egy különleges
fajtájával állunk szemben, ahol a személyiséget ért sokk olyan erős, hogy minden lépcsőt
törölt az agyból, ami odáig vezetett. Ez a szép szöveg persze csak annyit jelentett, hogy
feladja.

Két nap múlva egy elegáns, napszemüveges pasas jött a szobámba. Túl volt a
harmincon. Leült mellém a székre. A szemembe nézett.

– Beszélni akarok veled.
– A múltamról? – kérdeztem vissza. – Ha jól vettem észre, ez kicsit nehézkes lesz.
Nyelt egyet. Félig teleszívta a tüdejét. Ami azt illeti, jó széles mellkasa volt.
– A jövődről.
Elég bambán nézhettem rá. Ezzel eddig nem gondoltam.
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– Tudnod kell valamit – kezdte. – Az Egyesült Államok kormányának dolgoztál: –
Megvárta, amíg megemésztem. – Nem olyan játszma, amiből ki lehetne szállni. Legalábbis
tudtommal eddig senkinek sem sikerült. Te leszel az első. A kormánytól nyugdíjat kapsz,
ebből vidáman meg fogsz élni.

– De miért? Mi a fenét csináltam én? Mi volt az a francos dolog, amit csak
véghezvinnem volt szabad, de azóta nem tudhatok róla? Ráborítottam volna azt az asztalt, ha
van hozzá elég erőm. De nem volt. Így sírva fakadtam. Először, mióta csak emlékezem.
Bennem volt az elmúlt három hét minden elszenvedett megaláztatása: hogy reggel, este
tisztába tettek, a fájdalom, az egész gyökértelen vergődésem. Megvárta, amíg befejezem.

– A kormánynak dolgoztál. Érd be ennyivel. – Egy pillanatra elhallgatott. – Új arcot
kapsz. Sokan vadásznak rád.

Elvigyorodtam.
– Csak nem afféle James Bond voltam?
– Olyasmi – bólintott.
– És mi az, talán nem kaptam elég jó kiképzést? Úgy tudom, az ilyen fasza legények

mindenből kivágják magukat.
– Tanuld meg: szuperhősök csak a képernyőn rohangálnak. Az életben viszont a jól

kiépített kapcsolatok számítanak.
Valami egy pillanatra megcsendült az agyamban. Ahogy a mező fölött sodorja a szél a

harangszót. Egy másodperc múlva el is tűnt egészen.
A pasas felállt a székről. Megszorította a vállamat.
– Isten vele Theo fiam – mondta. És kisétált az életemből. Ezt adják össze.
Sor került a plasztikázásra is. Engem nem zavart. A kórteremben, ki tudja miért, nem

volt tükör. Én meg nem emlékeztem az előző arcomra. Elég szépen hegedtem. Nem tudom,
előzőleg hogyan nézhettem ki, de mostanra egész tűrhető fazont kaptam. Na, akkor érkeztek
meg a rokonaim.

Felkészíthették őket a dologra, mégis kiült arcukra a meglepetés az első pillanatban. A
nagynénim, Jeannie tért előbb magához. – Nahát – mondta Walt Disney Hófehérkéjéből
ellesett hangsúllyal –, Theo, én nem ismerek rád.

– Akkor kvittek vagyunk – válaszoltam. Paul bácsikámból kitört a röhögés. Görcsös
fuldoklása lassanként rám ragadt.

– Hagyja már abba – üvöltöttem rá –, mert szétszakadok!
Egy pillanatig rám meredt, aztán felfogta, hogy frissen átszabott arcomról beszélek.

Azzal újra kezdte. Hörgött, nyüszített a végén. Az ágyamra vetettem magam, igyekeztem le-
fogni rángatózó vonásaimat. Cafatokra szaggattam a párnát. De megúsztam. Szegény Jeannie
néni meg csak állt közöttünk. Leült, megvárta, amíg kimulatjuk magunkat. Hát így kezdődött.

Négy nap múlva kiengedtek a kórházból. Paul bácsi azonnal lecsapott rám. Majd ő
visszavezet, úgymond, az életbe. Ezek a kirándulások rendszerint különféle vendéglőkben
értek véget. Paul bácsi igazi ékesszólással tudta dicsérni a terített asztal gyönyörűségeit.
Hagytam magam rábeszélni. Amikor megerősödtem, kimentünk a Long Beach-re. Tökéletes
volt. Órákon át feküdtem a parti homokban, süttettem magamat a nappal és hallgattam a
hullámverést. Megszűnt minden jelentősége annak, hogy ki vagyok és honnan jöttem.
Kezdtem elfogadni magamat olyannak, mint voltam. Elkezdeni az életet. Emlékszem, dr.
Johnson azt mondta egyszer, tulajdonképpen szerencsém van. „Annyian szeretnénk újra-
kezdeni az életet tiszta lappal. És magának, Theo, megadatott.” Láttam rajta, hogy komolyan
gondolja, ez most nem a szokásos orvosi duma. „Csak annyit szeretnék tudni – válaszoltam
akkor –, mihez képest.” Itt a Long Beach-en értettem meg, hogy fölöslegesen. Egyébként se
válogasson az ember.

Nem mondanám, hogy elkapott Paul bácsi mindent elsöprő lelkesedése a strandon
kószáló monokinis lányok iránt, de azt sem állítom, hogy nem érintett kellemesen a látvány.
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Kezdtem lazábbra engedni önmagam. Ebben Jeannie néni és Paul bácsi életkedve is segített.
Csak egy ízben dőlt ki a liszt. McDonald’s-tól jöttünk vissza – Paul bácsi rábeszélt egy
hamburgerre –, amikor váratlanul összefutottunk Jeannie nénivel. A néni elsápadt.

– Paul Norman – kezdte vészjósló hangon –, mi van a kezedben?
– Semmi, Jeannie, csak képzeld, Theo még nem evett hamburgert, hát vettem neki egyet

– védekezett a bácsi.
– Jól van, Paul, ezért még számolunk – zárta le a vitát Jeannie.
Ekkoriban kaptam kézhez az első kéthavi nyugdíjamat. Rögtön szabadabban mozog-

hattam.
Paul bácsiék pár nap múlva visszautaztak New Yorkba.
– Gyere velünk – mondta Jeannie néni –, egyszer úgyis meg kell nézned, milyen.
Megráztam a fejem. Szükségem volt rá, hogy egy kicsit magam maradjak. Amikor

kikísértem őket a reptérre, Jeannie néni megfogta a kezem.
– Hallgass rám, Theo, utazz el messzire! Európába, valahova a Földközi-tenger mellé.

Hidd el, ott rendbe jössz. És ha New Yorkban jársz, nézz be hozzánk! Mint rendesen. – Azzal
megcsókolt. Igazi, anyai csók volt. Hát ilyet is kaptam már.

Kezet szorítottam a bácsikámmal.
– Kösz mindent. Nem tudom, eddig hogy voltunk egymással, de most nagyon meg-

kedveltelek.
– Ugyan – kacsintott rám –, én köszönök mindent.
– Paul, otthon úgyis ráállítalak a mérlegre, és lefogyasztok rólad mindent, amit itt

magadra szedtél – hervasztotta le a néni.
Sokáig integettem utánuk. Még akkor is, amikor már felszállt a gép.
Napokig flangáltam az óriási városban. De valahogy kiüresedett az egész. A Long

Beach-re is hiába jártam ki. Elveszett valami az életemből. Lehet, hogy Jeannie-ékkel New
Yorkba kellett volna mennem. De nem akaszkodhattam a nyakukba. És mellesleg nekem kell
tisztába jönnöm önmagammal. Tovább jártam a régi helyeket. Aztán elkapott a röhögés.
Rájöttem, mit csinálok. Nosztalgiázom, alig öthétnyi élet után.

Ez volt az a pillanat, amikor megfogadtam Jeannie tanácsát. Bementem a szállodába. A
lány a recepciónál szótlanul mosolyogva nyújtotta át a kulcsot. Ahogy átvette, hozzáértem a
kezéhez. Volt valami a tekintetében, amitől mertem kockáztatni.

– Mondjon egy görög szigetet – néztem a szemébe.
– Kréta – vágta rá habozás nélkül.
– Akkor foglaljon egy jegyet a holnapi járatra.
Szóval most útban voltam a napfényes Kréta felé.
A Földközi-tenger felett tiszta volt az ég, messzire el lehetett látni. Egy darabig törtem

magam, hogy kibámuljak az ablakon, aztán feladtam. Láthatom még eleget.
Rövid zökkenéssel érkeztünk a kifutópályára. Lekászálódtam a gépről. Elvittem

emlékbe a stewardess mosolyát. Kikanyarodott értünk a busz. Belezsúfolódtunk. Öt perc
múlva már a vámnál szorongtunk. Lepecsételték az útleveleinket. Már csak a bőröndömet
kellett elővadásznom a futószalagról. Meglepően hamar megérkezett. Felkaptam és elindul-
tam a kijárat felé. Taxik hosszú sora várt. Csak harmadik próbálkozásra találtam olyat, aki
tudott angolul. Bedobtam a bőröndöt a hátsó ülésre és a sofőr mellé telepedtem.

– Egy jó szállodába – mondtam. – Magára bízom, melyikbe. A sofőr útközben rögtön-
zött idegenvezetést tartott a sziget nevezetességeiről és a helyi szokásokról. Az ócska Ford
Iraklionban már csak lépésben tudott haladni. Sofőröm folyamatosan káromkodott, dudált, az
öklét rázta. Már azt hittem, sosem lesz vége, amikor leparkolt egy tisztes külsejű épületnél.

– Megérkeztünk.
Fizettem, fogtam a bőröndömet és intettem a kisiető londinernek, hogy hagyjon a fené-

be. Átmentem a hallon a recepcióhoz. Alig néhányan lézengtek. Nem volt még az a kimondott
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turistaszezon. Minden további nélkül kaptam szobát. Felsiettem a lépcsőn. A bőröndöt
ledobtam az ágyra. Teleengedtem a kádat. Belemerültem a forró vízbe és kiáztattam magam.
Jó egyórányit lebeghettem így. Aztán megtörülköztem és fejest ugrottam az ágyba. Magamra
húztam a takarót. Nem volt több kívánságom.

Másnap reggelig aludtam. Későn ébredtem, nyolc óra is elmúlt.
Kibotorkáltam a fürdőszobába, beálltam a zuhany alá. A fejem tompán zúgott. Magamra

eresztettem a gőzölgő vizet. Átmelegedtem, szememről felszállt a köd. A törölközőt a
derekamra csavarva visszamentem a szobába. Felvettem a bőröndöt a földről, ahová az éjjel
során lerúgtam és felpattintottam a zárát. Jókora meglepetésben volt részem. Talán egy percig
is bámultam, megmerevedve. Nem az én bőröndöm volt.

A tetején egy vaskos dosszié hevert. Alatta szmoking, lakkcipő kikeményített ing-
mellek. Mintha a tulajdonos legalábbis bálba készült volna. Egy pillanatig elvigyorodtam, mit
érezhet most ő az én farmeringeim láttán. Aztán, ha ló nincs, szamár is jó alapon, megpróbál-
koztam az egyik frakkinggel. Egyszerűen nem jött rám. Pedig betegségem sokat ronthatott
eredeti felépítésemen. Az ing mandzsettája jó öt centivel libegett a csuklóm felett, össze-
gombolni meg végképp nem tudtam.

Letéptem magamról. Beleugrottam a nadrágomba és becsöngettem a szobalányt.
– Fogja ezeket – nyomtam a kezébe tegnapi cuccaimat –, mossa ki őket és hozza őket

hordható állapotba egy órán belül. Magamra hagyott mardosó gyomorsavammal. Két percen
belül eldöntöttem, hogy nem fogom megvárni a ruhámat. Feltárcsáztam a recepciót, és egy
kétszemélyes reggelit küldettem a szobámba. Amint megérkezett vele a pincér, nekiláttam.
Elpucoltam az egészet. Utána rögtön rózsásabb színben láttam a világot.

Végül is majd veszek magamnak néhány cuccot, ennyi az egész. Ha a lány visszajön a
ruhámmal, bemegyek a városba. Úgysincs jobb dolgom. Míg vártam, a kezembe vettem a
dossziét. Belelapoztam. A pasi vagy őrült volt, vagy a rendőrségnek dolgozott: nem tudtam
eldönteni. A kézirat gyilkosságokról készült felvételekkel kezdődött. A továbbiakban azt
bizonygatta, hogy ezek Sátánidéző szertartások voltak. Alaposan megszenvedtem, amíg
felfogtam, miről is van szó. Egy bizonyossá vált: korábbi életemben nem voltam művészet-
történész. Megnéztem a fickó névkártyáját, ott lifegett a bőrönd fogantyúján: John Livensthal.
Persze az enyémen is volt ilyen, rajta a nevemmel, de ki a fene ellenőrzi ezt egy repülőtér
előcsarnokában? Pedig biztosan azért találták ki.

Közben visszajött a lány. A számlán felül megleptem még egy dollárral: boldogan
mosolygott. Magamra kapkodtam ruháimat. Elvigyorodtam: eddig még nem jártam vasalt
zokniban. Lerobogtam a recepcióhoz. Leadtam a kulcsot. Fogtam egy taxit és elfuvaroztattam
magam a bazársorra. A taxis megkérdezte, megvárjon-e. Intettem, hogy felesleges.

Belemerültem a forgatagba. Lökdösődtem, furakodtam, ordítoztam, mint a többiek.
Hosszan alkudoztam olyan holmikra, amit nem is akartam megvenni. Mikor elfáradtam,
beültem egy kávéházba és onnan néztem az özönlő tömeget. Úristen, mi lehet itt nyáron!
Igazából nem mertem belegondolni. Végezetül gyorsan vettem három inget, fehérneműt,
zoknit, meg egy förtelmes fonott táskát, amibe mindezt belegyömöszöltem. Azzal meg-
próbáltam kivergődni a tömegből. Beleizzadtam, mire sikerült.

Leintettem egy taxit. Kivitettem magam a tengerpartra. Közben eleredt az eső.
Csendesen szemerkélt. Fel-alá járkáltam a parti köveken. El nem tudtam képzelni, miért
rajonghat ennyire a mediterráneumért Jeannie néni, vagy akár az a recepciós lány a Los
Angeles-i szállodából. Bár szert tettem az újjászületés egy lényeges feltételére: egyedül
voltam, mint az ujjam. De ezért kár volt átutaznom a fél világon.

– Eléggé lehangoló ilyenkor, télen, nem igaz? – szólalt meg egy hang mögöttem.
Felkaptam a fejem. Szikár, ősz öregúr állt az úton. Teveszőr csuhát és bőrből font sarut viselt.
A nyakából vastag láncon egy ezüst kosfej csüngött alá. Patinás darab volt, megfeketedett a
kortól. Meglepődtem. Nem tudtam elképzelni, hogyan keveredhetett ide a semmiből.
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– Ó, ne csodálkozzon – folytatta, mintegy kitalálva a gondolatomat –, pár száz méterrel
idébb lerobbant a kocsink. Elindultam, hátha találok segítséget.

– Honnan tudja, hogy értek angolul? – tettem fel az ilyenkor lehető leghülyébb kérdést.
– Magára van írva. Ugye amerikai? Látszik a ruházatán.
Hát, ami azt illeti, én csakugyan nem jártam teveszőr csuhában. De ahogy eddig

tapasztaltam, ez a viselet még itt, Európában sem általános. Szóval meg kellett elégednem
azzal, hogy ezek szerint kiköpött amerikai vagyok.

– Bevinne a városba? – kérdezte végül. – Kifizetném a taxiköltség felét.
Intettem, hogy miért ne. Bekászálódtunk a kocsiba. Megadtam a szállodám címét a

sofőrnek.
– Onnan majd tovább mehet – mondtam az öregnek.
– Magam is hotelt keresek pár napra.
Nem mondtam rá semmit. Hallgattunk néhány percig. Aztán hozzám fordult.
– Hogy tetszik Kréta?
– Kopár sziget, szállodákkal – feleltem. – Sokat jár erre?
– Gyerekkoromban voltam utoljára.
– Akkor nem sok amerikai turista nyüzsöghetett itt.
– Nem. SS-egységek és angol ejtőernyősök felváltva. – Fiatal gyermekként magam is

harcoltam a nácik ellen. Embert is öltem.
Elhallgatott. Én bólintottam.
– És elment szerzetesnek.
Rám nézett. Mosolygott, de nagyon keserűen.
– Igen. És azóta próbálom gyakorolni a megbocsátást.
Megint nem feleltem. Együvé kerültünk egy taxiban. De nincs jogom sem ítélkezni, sem

feloldozni senkit. A taxi lefékezett. Megérkeztünk a szálloda elé. Az öreg egy köteg bankót
húzott elő a csuhája alól. Fizetett. Kiszálltunk, átnyújtottam a rám eső részt. Elkértem a kul-
csomat, amíg bejelentkezett. Megindultam a lépcsőn.

– Ha nincs más elfoglaltsága, szívesen látnám vacsorára – szólt utánam.
Megfordultam. Végül is, miért ne?
– Akkor várom hétkor az étteremben.
Intett, hogy jól van. Felsiettem a szobámba. Végignyúltam az ágyamon. Egy darabig

hallgattam az eső dobolását az ablaküvegen. Aztán minden egybemosódott. Elaludtam.
Amikor felébredtem, már alkonyodott. Az eső még mindig nem állt el. Az első

pillanatokban még kristálytisztán emlékeztem az álmomra. Igyekeztem végiggondolni, hátha
emlékek korábbi életemből. Nem sikerült. Viharosan fakultak a képek, és én ott álltam néhány
megfoghatatlan hangulattal. Azok is egyre halványultak, ahogy szürkületkor egymásba
folynak az árnyak. Végül nem marad más, mint a sötétség.

Minél jobban gyötörtem az agyam, annál kevésbé sikerült. Nagyot sóhajtottam.
Feladtam a dolgot. Vagy egy órán át ültem az ágyamon, összefont lábakkal. Akkor jutott
eszembe az öreg. Az órámra pillantottam. Csak negyed órám volt a megbeszélt időpontig.
Felpattantam, kinyújtóztattam megmacskásodott lábamat. Lerobogtam az étterembe. Alig öt
percet késtem. Az öreg már ott ült, és az étlapot olvasgatta. Elmosolyodott, amikor meglátott.

Mellételepedtem. Most sem volt mesélős kedvében. Én meg nem tudtam mivel szóra-
koztatni. Szótlanul ettünk. Amikor végeztünk, az öreg odafordult hozzám.

– Nem zavarja, ha rágyújtok egy szivarra? – kérdezte.
Megráztam a fejem. Előhalászott egy rövid Schimmelpennicket. Felém nyújtotta, hogy

kérek-e.
– Nem – mondtam. Elnéztem, ahogyan bíbelődik. Az első néhány szippantás után az

égnek fújta a füstöt. Láttam, azt várja, meséljek valamit magamról. De mit meséltem volna?
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Az utóbbi másfél hónapot? Ami azelőtt volt, arra nem emlékeztem. Így végül megint ő szólalt
meg.

– Remélem, nem untatja egy öregember fecsegése? – és mélyet szívott a szivarjából.
– Gondolja, hogy ez esetben itt ülnék magával? – kérdeztem vissza.
– Csak azért kérdem – folytatta –, mert van néhány üres napom, amit azzal töltenék,

hogy végigjárom a régi helyeket. Ha ráér, és volna kedve, szívesen körbekalauzolnám a
szigeten. – Csendesen, szinte csak magának tette hozzá: – Egyedül sokkal nehezebb lenne.
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Iraklion, 1991. február 26. 11 óra 02 perc

A következő két napot az öreggel töltöttem. Nem tudom, hogy van az ember az apjával,
de valami hasonló lehet. Sokat tanultam tőle, elsősorban önmagamról. Szinte percek alatt
összemelegedtünk. Amikor egyszer szóba hoztam neki, mosolyogva megcsóválta a fejét.

– Különös fiatalember maga.
– Maga meg a leghétköznapibb ember, akivel valaha is találkoztam.
Ebben maradtunk. Szívesen mesélt, és én jó tanítvány voltam. Szerettem kérdezni.

Minden új volt, amit mondott. Egyszer rámutattam a nyakában lógó kosfejre.
– Ez micsoda?
Először, mintha nem is hallotta volna. Nem akartam erőltetni. Éppen felkapaszkodtunk

egy templom tövéhez. Meghúzódtunk az oldalában, hogy védjük magunkat a széltől és
sütkéreztünk a pár perce előbukkanó napfényben. Aztán odavetőleg megjegyezte:

– A rendfőnöki jelvény.
Nem kérdeztem, milyen szerzetesrend. Azt addigra láttam, az öreg alaposan különbözik

a szigeten található egyházak szerzeteseitől. Ez volt az első eset, hogy a rendjére vonatkozót
kérdeztem tőle. Vártam, hátha folytatja.

– Az Őrizők rendje. Ugye, nem hallott még róla?
Megint csak megráztam a fejem.
– Ilyen idősen én se sokat, bár az Őrizők rendjének története egyike a Közel-Kelet

legősibb legendáinak. És amit hallottam, az se érdekelt túlzottan. Akkoriban mással voltam
elfoglalva. Eléggé különös módon futottam össze velük.

Várt egy pillanatig, azután folytatta.
– Egyszer fogadásból át akartam vágni a Nefud sivatagon. Elég őrült ötlet volt, hiszen

még a nomádok is alaposan meggondolják, hogy arra induljanak-e. Velem is az történt, ami a
hozzám hasonló kalandorok kilencvenkilenc százalékával. Eltévedtem. A vizem elfogyott.
Maradék erőmmel csak arra koncentráltam, hogy valamiképpen megmaradjak a tevém
nyergében. Babonásan hittem, hogy az állat előbb-utóbb elvisz az emberek közé. Aztán
elveszítettem az eszméletemet, és lassan lecsúsztam a teve hátáról. Kihunyó öntudatom
maradékával világosan éreztem: vége. Mintha egy feneketlen kútba zuhantam volna.

Egy sziklákból összerótt kamrában tértem magamhoz. A távolból harangszó hallatszott.
Kifújtam a levegőt. „A túlvilág” – gondoltam. A felém hajoló férfi viszont igencsak valóságos
volt. Letörölte a homlokom vizes kendővel.

– Jobban van? – kérdezte. Bólintottam, hogy igen. Egy korsót tartott a számhoz. Hosszú
kortyokban nyeltem a vizet. Ahogy erőre kaptam, feltápászkodtam. Szemem megszokta a
kamra félhomályát. A falon kopt felirat. Kibetűztem: Máig is emlékszem rá. – Az öreg szeme
a messzeségbe révedt. Mintha onnan olvasta volna.

– „Négy bárányt lekötöz a Halál kötelével. Az ötödik oroszlán, oldalán sebzi meg. A
küszöbön várja a Kapu Őrzője.” – Odafordult hozzám. – A Sátán eljöveteléről szól.

Egy pillanatra elhallgatott. Azután folytatta.
– Ápolóm fiatalember volt, úgy harminc felé. A mellén nyitva volt az ing. A szíve fölött

egy leláncolt kígyó tetovált képét vettem észre. Pont olyan volt, mint ez itt.
Az öreg félrehúzta magán a szőrcsuhát. Megmutatta a bőrén tekergő ábrát. Mester-

munka volt.
– Az Őrizők rendjének jele? – kérdeztem.
– Igen – felelte.
A felhők közben ismét eltakarták a napot. Megindultunk visszafelé a templomtól. Az

öreg közben folytatta.



71

– Ők találtak rám. A kolostoruktól nem messze estem le a nyeregből. Heteken át ápol-
tak. Nem mehettem tovább. Mire rendbe jöttem, már nem is akartam. Hiszen erre vágytam az
utóbbi időkben. Az Őrizők kolostoráról mindenki beszélt, de senki sem tudta, hol van. Én
véletlenül jutottam el oda. A róluk kerengő véres legendáknak semmi köze a valósághoz.
Mindössze annyi, hogy elrejtőznek a világ elől. De erre jó okuk van.

– Miért, arannyal van kibélelve a templomuk?
Az öreg elmosolyodott.
– Nem. Azon a helyen áll, ahova Raguel, a bosszú angyala vetette az Úr parancsára az

ellene fellázadt angyalokat, és a formátlan ősanyag szikláihoz láncolta őket. Minden év július
2. napjának éjszakáján megnyílik a föld és látni lehet a bilincseikben vergődő lázadó
angyalokat.

Nagyot sóhajtottam. Ez az én formám. Kifogtam a Hibbantak rendjének főnökét. Nem
szóltam semmit, amíg lebotorkáltunk a műúton várakozó kocsihoz. Nem akartam megbántani
az öreget.
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Iraklion, 1991. február 26. 19 óra 34 perc

Ismét az étteremben találkoztunk, mint rendesen. A vacsora első része szótlanul telt el.
Azon gondolkoztam, én vagyok-e az oka az öreg megváltozott viselkedésének, vagy
egyszerűen megbánta, hogy túl sokat mondott.

– Holnap utazom Rómába – jelentette ki váratlanul. Majd kisvártatva hozzátette: –
Volna kedve velem tartani?

Megdöbbentem. Sok mindenre számítottam, de erre nem. Az is átfutott a fejemen, hogy
talán ilyen finoman akar lerázni magáról. Hiszen minek kerekednék fel hirtelenjében az Örök
Városba?

– Nem búcsúzni akarok – mondta az öreg.
Úgy látszik, a gondolataim is az arcomra vannak írva, mint az állampolgárságom.

Hosszan rám nézett.
– Komolyan gondolom. Úgysincs itt semmi dolga. Akkor pedig megnézhetné Rómát.
Elgondolkoztam. Akár nekivághatnék a világnak. De minek? Magamat megtalálhatom

mindenütt, vagy sehol se fogom.
– Nem tudom – feleltem végül.
– Ezt magának kell eldönteni. Amíg gondolkozik, befejezem a történetet. Úgy vélem,

sejtette, hogy még van folytatása.
Évekig éltem a rend kolostorában. Később megválasztottak rendfőnöknek. A szekta

eredete jóval a Krisztus előtti évezredekre nyúlik vissza. Egy sor, mára csak hallomásból,
apokrifként ismert szent könyvet őriznek a könyvtárunkban. Vannak távol-keleti eredetű
rítusaink is, amelyek mára kideríthetetlen módon épültek a szertartásrendbe. Az Őrizők
könyve szerint minden év júliusának 2. éjszakáján, amikor megnyílik a föld, legalább tíz igaz
embernek kell virrasztania, nehogy a lázadó angyalok elszabaduljanak. De a könyv apokalip-
tikus próféciája szerint, amely egy bonyolult allegorikus történetbe ágyazott, asztrológiai
számítás alapján közli az időt, a Sátán elszabadul. Mégpedig akkor, ha az év első szombat
éjjelén a Mars behatol a Vénusz udvarába. Ez a tavalyi évben volt.

– Megtörtént? – kérdeztem rekedten.
– Láttam egy lángoszlopot kicsapni a föld belsejéből és végigszaladni az égen. És az

Őrizők könyve szerint a Sátán eljön a földre, hogy megkezdje ezeréves királyságát, ha az
Oroszlán évében a Plútó a Neptunusszal egyesül. Számításaim szerint az időpont ez év június
27-ére esik.

– A pápához siet? – Már visszanyertem a nyugalmamat. Iszonyú zagyvaságnak tűnt ez
az egész. Kedveltem az öreget, de senki őrületéhez nem akartam társulni. Elég volt nekem a
magamé is.

– Igen – bólintott.
– De hát azt mondta, hogy a Sátán eljövetele szent könyveik szerint elkerülhetetlen –

mondtam. Megpróbáltam megakadályozni, hogy a római zárt intézetek valamelyikében
kössön ki.

– Nem ilyen egyszerű. A könyv szól a Sátán eljöveteléről, de nem az uralmáról. Itt egy
a szokottnál is homályosabb prófécia van a szövegben. Azt mondja egy helyütt: a hírvivő eléri
a várost. De ezekben az ősi iratokban nem használtak írásjeleket. Csak a jóval későbbi
időkben írták a mondatok fölé a hangsúlyokat. Ez a rész, a fölé jegyzett hanglejtés alapján
kérdő mondat, vagyis nyitva hagyott. És ezzel megszakad a vers. De azt sem lehet biztosan
tudni, eredetileg kérdés állt-e itt, vagy csak az évszázadok során torzult ilyenné a szöveg.

Vagy itt van az ezt követő textus. A Kapu Őrzőjéről beszél. A felhők közül jön és a
tengerből lép elő. Ez a tibeti misztikában fordul elő, fogalmam sincs, hogyan keveredhetett a
vers az Őrizők könyvének szövegeibe. Ez a rész végig kérdésekből áll. Mintha a könyv a
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teremtéstörténet szikár tőmondataitól a vége felé haladva egyre nyitottabbá válna. Olyan
próféciákat tartalmaz, amelyeknek nem látjuk a végét.

Hirtelen elhallgatott. Percekig bámult maga elé. Nem tudom, mi juthatott eszébe. A
szeme kristályosan tisztává vált. Mintha meglátott volna valamit. Elgondolkozva morzsolgatta
a terítő sarkát. Azzal hozzám fordult.

– Magammal hoztam az Őrizők könyvét. Ezt tulajdonképpen tiltja a szabályzatunk, de
be akarom mutatni a pápának. – Keserű lett a hangja. – Ha másként nem is, de talán mint
kultúrtörténeti érdekesség, felkelti a világ érdeklődését.

Hallgatott egy sort. Azután folytatta:
– Bocsássa meg egy öregember gyerekes fecsegését. Tekintse egyféle gyónásnak.

Magának mindent el mertem mondani. Nem tudom miért, de valahogy olyan tisztának érzem
a lelkét. Makulátlan, mint egy gyermeké.

– Vagy mint egy kivakart papiros – bólintottam. Elmosolyodott.
– Lehet az is. – Odaintette a pincért és fizetett. A végén egy nagyobb összeget nyomott

a kezébe.
– Ossza szét a személyzetnek – mondta. Majd ismét hozzám fordult.
– Elkísérne? Szeretnék még egyet sétálni a városban, mielőtt elutaznék. Holnap reggel

korán indul a gépem.
Hang nélkül szedelőzködtem. Éreztem, már nem várja, hogy holnap vele tartsak. Nem

értettem, mitől változott meg olyan hirtelen. Mintha évszázadok bölcsessége tette volna
áttetszővé vonásait az utóbbi percekben.

Kimentünk a szálloda hallján át az utcára. A portás meghajolva tárta ki előttünk az ajtót.
Langyos éjszaka volt. Az eső halkan cseperészett. Fölhajtottam a kabátom gallérját. Semmisé-
gekről beszélgettünk. Kószáltunk a nyüzsgő, esti utcákon. És ekkor megéreztem. Megint
valahol a koponyám hátuljában kezdődött, ahogy először. Mintha elmosódott harangszó
rezegne a fülemben. Aztán már világosan tudtam, mit érzek: a felénk osonó halált.

– Vigyázzon! – kiáltottam az öregre. Felugrottam a levegőbe, és oldalra vetettem
magam. Értetlenül fordult felém. Ekkor kapta derékba a járdára a hátunk mögött felfutó
gépkocsi. Az ütközés feldobta a levegőbe, majd a kerekek alá zuhant. Az autó átgázolt rajta és
tovább robogott. Én átugrottam felette. Tigrisugrásban érkeztem a földre. Előretartott kezei-
met puhán begörbítettem és két-három bukfenccel kivettem az ugrásból a lendületet. Fel-
pattantam. A kocsi pár centire mellettem száguldott el. Bepislantottam az ablakán.

A volánnál nem ült senki. Üres volt az utastér.
Az autó eltűnt a következő kereszteződésnél. Búcsúzóul felvillantak féklámpái. Zölden.

Sosem fogom elfelejteni. Mintha kacsintott volna.
Odarohantam öreg barátomhoz. Az átzúduló acéltömeg beszakította mellkasát. Már nem

élt. Szeme mindentudással meredt a semmibe. Köröttem összeverődtek az emberek.
Felálltam. Visszaindultam a szállodába. A tömeg szétvált előttem.
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Iraklion, 1991. február 26. 20 óra 03 perc

A szobalány belépett a lakosztályba. Kinyitotta a vaskályha ajtaját és kikotorta a hamut.
Ilyenkor hűvösek az éjszakák, mindig befűtenek. Elrendezte a fát, papírt tömött alá. Meggyúj-
totta. Várt, amíg a száraz hasábok is pattogni kezdtek. Félig nyitva hagyta a kályha ajtaját,
hogy elegendő oxigént kapjon a tűz. Behúzta maga mögött az ajtót.

Amikor a kocsi átgázolt a rendfőnök testén, szállodai szobájában az asztalán tartott régi
pergamenkönyv szélei füstölni kezdtek. Zöld lángok haraptak a több évszázados borítóba. A
könyv nyitott lapjai először felkunkorodtak, majd zsugorodni kezdtek. Végül fekete füstöt
eresztve, maguk is lángra kaptak. Egymás után hamvadtak el az ősi szövegrészek. A tűz mind
nagyobb darabot emésztett meg. Percek múlva hatalmas lánggal, fáklyaként égett az ősi, szent
irat.

A lehulló forgácsokról a tűz átterjedt a szőnyegre. Az ajtó alatt behúzó légáram pillanat
alatt felélesztette a lángokat. A függöny is meggyulladt. Néhány perc múlva hevesen lángolt
az egész szoba. Recsegve égtek a bútorok és a padlódeszkák. A hatalmasra nőtt lángnyalábok
kicsaptak a nyitott ablakon, felkúsztak a kürtőn az emeletekre. Gomolygó füst kúszott ki a
folyosóra.



75

Iraklion, 1991. február 26. 20 óra 12 perc

Üres aggyal baktattam a szálloda felé. Az előbbi percek eseményeit nemcsak, hogy nem
akartam, de nem is voltam képes végiggondolni. Nem tudtam, ki volt az öreg, csak azzal
voltam tisztában, mit jelentett nekem. Visszatért a múltam egy másodpercre. Megpróbáltam
az agyamat facsarni, de nem sikerült előbbre jutnom. Ott álltam megint az emlék emlékével.
Mint már annyiszor.

Távoli sziréna ütötte meg a fülemet. Előbb inkább csak éreztem, mintsem hallottam.
Egyre jobban közeledett. Pillanatok múlva mellettem söpörtek el az üvöltve dudáló tűzoltó-
autók. Utánuk néztem. Ekkor vettem észre a szállodaablakon kicsapó lángokat.

Ösztönösen szaladni kezdtem. Mire odaértem, a házat vastag gyűrűbe fogták a kimene-
kült emberek. A tűzoltók már leugráltak a kocsikról. Letekerték a vízágyúkat. Az erős sugarak
bombázni kezdték a házfalból előtörő lángnyelveket. Az átizzott téglákból sistergett a gőz.

Átverekedtem magam a tömegen. Ott álltam a szálloda kapujában. Mielőtt bárki meg-
akadályozhatott volna, beugrottam a nyitott ajtón. Benn álltam a márványborítású előtérben.
Ez még nem fogott tüzet, csak a lapok illesztéseinél szivárgott a füst. A lépcső tetején túl, a
folyosó felől már előcsapott a tűz. Felszaladtam a parázsló lépcsőfokokon. Kabátomat a
fejemre húztam, nehogy a hajam meggyulladjon. A lépcsőfordulóban megálltam egy
pillanatra. Mély levegőt vettem. A kabátot teljesen az arcom elé húztam, így is tartalékolva
benne néhány lélegzetvételnyi oxigént.

A lezuhanó gerendák közt megpróbáltam elvergődni a szobámig. A falakból sugárzó hő
égette a bőröm. Nehezen találtam meg a pokollá vált folyosón a szobámat. Megpróbáltam
lenyomni a kilincset. Felkiáltottam a fájdalomtól: a felforrósodott fém leégette kezemről a
bőrt. Néhány rúgással széttörtem az ajtót.

A hirtelen támadt huzat még inkább felszította a tüzet. Hátraugrottam a kicsapó lángok
elől. A forróságtól könnybe borult a szemem. Alig láttam valamit. A szoba levegője remegett
a hőségtől.

Csípős füst marta a torkomat. Egyre kevesebb oxigént kaptam, kezdett szédülni a fejem.
Már nem gondolkoztam, csak ösztöneim működtek. Beugrottam a szobába és összekapkod-
tam a holmimat. Kihátráltam a folyosóra. Az időközben egybefüggő lángtengerré változott.
Eltakartam a szemem, hogy valamennyire védjem a hőségtől. A szoba felé sem tudtam vissza-
menni. Beszakadt fölöttem a tető. Lángoszlop csapott fel a padlóból. Csak egyetlen utat
választhattam. Minden erőmet összeszedve nekirohantam a szemközti ajtónak. Az ütközéstől
szilánkokra hasadt a fa. Felpattantam. A szobán átugorva nekivetődtem az ablaknak. Az
üvegcserepek végigszántották a kezem és az arcom. Estemben megfordultam a levegőben.
Nagyot csattant a talpam alatt a macskakő. Az ütközéstől megbillentem és előrezuhantam a
karomra. Percekig így maradtam, a földön, zihálva. Aztán a hátamra hengeredtem. Felnéztem
az ablakra, ahonnan kiugrottam. A szoba már berobbant a hirtelen támadt huzattól. Ha csak
egy pillanatig késlekedem, nem jutok ki élve. Feltápászkodtam az üvegcserepek közül.
Elhárítottam a segítő kezeket. Akkor vettem észre, mit szorongatok. John Livensthal bőrönd-
jét. Kibotorkáltam a szállodát övező tömegből. Két sarokkal odébb leintettem egy taxit.
Elvitettem magam a Hiltonba. Szobát vettem ki egy éjszakára.

A másnapi géppel visszarepültem Los Angelesbe. Akárhogy is, de ez a szülővárosom.
Ha értik, mire gondolok.



76

Los Angeles, 1991. március 3. 9 óra 51 perc

Visszafelé rövidebbnek tűnt a repülőút. Na, persze nem állítom, hogy nem örültem,
mikor végre megsétáltathattam lábaimat a jó öreg anyaföldön. Taxit fogtam és elvitettem
magam egy lakásközvetítő ügynökséghez. Itt órákat tárgyaltam, mire megértettem velük,
hogy nem feltétlenül ragaszkodom a két úszómedencéhez a kertben, és az élet hasonló édessé-
geihez. Végre sikerült szert tennem egy öt házból álló listára. Végiglátogattam mindet, majd
mégis az elsőnél kötöttem ki. Az időközben olyan megszokottá vált. Ezt béreltem ki két
hónapra. Aztán kihurcolkodtam.

Nem volt sok holmira szükségem. Vettem egy ágyat, egy szekrényt és edényeket. A
hűtőszekrény benne volt a bérleti díjban. Miután elrendeztem a bútoraimat, elgondolkoztam
rajta, vajon mit fogok csinálni egy kongó, hétszobás házban. Megvontam a vállam. Végül is
megengedhetem magamnak. Ezzel szemben arra a Ford Caprira igencsak szükségem volt,
amit a közeli gépkocsi-kereskedésben vettem. Tüzetesen átvizsgáltam minden centiméterét.
Úgy látszik, korábbi életemben értettem a gépekhez. Találtam, pár lényegtelen hibát, amit
később megbütyköltem, viszont csökkenthettem a vételárat.

Elégedetten nyúltam el a volán mögött. Végre nem a helyi taxivállalatot gazdagítottam.
A kocsi különben elég hülyén nézett ki. Előző gazdája metálzöld alapra nagy, napraforgó-
sárga virágokat festett. Eltéveszthetetlen járgány volt, még itt, Kaliforniában is. Az autószalon
tulajdonosa ugyan felajánlotta, hogy másnapra átfújatja, ha nem tetszik a színe, de semmi
kedvem se volt az idei divatnak megfelelő halvány rózsaszín tragacsban feszíteni. Akkor már
inkább a napraforgók.

Miután rendeztem a dolgaimat, elindultam, hogy felkeressem John Livensthalt. Ha
megviselt állapotban is, de hazaszállítottam a bőröndjét. Percekig bogarásztam a térképen,
amíg megtaláltam az utcát, ahol lakott. Amilyen a formám, végighúzódott majdnem egész Los
Angelesen. Bár ezt a házszámból is sejthettem volna. Estefelé kényelmesen nekivágtam.
Reméltem, otthon lesz a pasas, ha nem, még mindig lepasszolhatom a bőröndjét a szomszé-
dainak. Vesződjenek ők vele. Én végül is hazahurcoltam Krétáról, sőt egy tűzvészből is ki-
mentettem.

Kilenc óra felé járt, amikor leparkoltam a ház előtt. Kihaltnak látszott. Az ablakok
sötétek. Csöngetni próbáltam, hátha csak lefeküdt aludni.

Hiába nyomkodtam a gombot, nem szólalt meg. „Még nem jött vissza” – gondoltam
magamban. Ekkor láttam meg a kapun a rendőrség pecsétjét. Összeszorult a gyomrom.
Átballagtam a szomszédhoz. Becsengettem. Kövér, negyvenes asszony nyitott ajtót. Ahogy
meglátott, beordított a férjének. Türelmesen vártam, míg előkeveredik. Gyulladt szemű,
szikár, ötven körüli pasas lehetett.

Haját háló alá szorította. Látszott, sebtében kapta magára köntösét. Nem örült nekem.
– Mi van? – kérdezte, miközben szúrósan méregetett vörös szemével.
Eldadogtam, hogy Livensthalt keresem, mert visszahoztam a bőröndjét.
– De hiszen meghalt – mondta az asszony. Nem vághattam túl értelmes képet, mert

hozzátette: – Meggyilkolták. Nem tudta? Megfordult velem a világ. Aztán összeszedtem a
gondolataimat. Valami rokona csak akad?

Az asszony megcsóválta a fejét.
– Egyedül élt, mint az ujjam. Azaz, hogy mindig más nőkkel. Az egyetemen csípte fel

őket. Merthogy ott volt tanár. Úgy váltogatta a kis ribancokat, mint más az ingét.
– Senki sincs, akinek odaadhatnám a holmiját? – puhatolóztam, hátha ráharapnak. Nem

haraptak.
– Menjen be az egyetemre és keresse azt a lányt, aki legutóbb itt lakott. Az talán tud

valamit. – Nem várta meg, hogy mit felelek. – Jó éjszakát!
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A képemre csapta az ajtót. Egy pillanatig azt hittem, rájuk rúgom. Aztán a földre
hajítottam a bőröndöt. A fene kínlódik tovább. A táska szétnyílt az ütődéstől. Kiszóródott a
tartalma. Megakadt a szemem a dosszién. Leguggoltam a földre és visszapakoltam mindent a
bőröndbe. Visszaügettem a kocsihoz. Éjfél lett, mire hazaértem. Majd holnap megkeresem a
lányt. Hátha tud valamit kezdeni Livensthal papírjaival. A falnak fordultam és elaludtam.
Nem volt békés álmom.

Tíz körül ébredtem. Percekbe telt, mire felfogtam, hol vagyok. Egy pillanatra úgy tűnt,
az egész krétai út a képzeletem játéka volt csupán. Aztán fokról fokra belém mart a bizo-
nyosság. A reccsenés, ahogy az öreg bordáin áthajtott az autó. Az üres utastér. A zöld fénnyel
felvillanó lámpák. Mintha Livensthalnak is köze lenne az egészhez. Ha így megy tovább,
lassan én is beléphetek a Hibbantak rendjébe. Nyilván még nem hevertem ki teljesen a sokkot.

Kibotorkáltam a fürdőszobába. Rendbe hoztam magam. Előkerestem egy váltás ruhát és
belebújtam. Kikocogtam a közeli vegyesboltig. Közben végiggondoltam az előttem álló
napot. Tegnap még olyan egyszerűnek tűnt, hogy megtalálom a lányt. Pedig csak két biztos
támpontom volt: hogy Livensthallal élt, és hogy művészettörténetet hallgat. De arról már
fogalmam sincs, hogy melyik évfolyamon. Na, mindegy. Bekászálódtam a kocsiba. Úgy
éreztem magam, mint aki egy guruló napraforgótáblából kandikál elő. Aztán valahogy elmúlt
a rossz érzésem. Feltámadt bennem a vadászszenvedély. Vajon kitől örökölhettem? Benyom-
tam egy Pink Floyd kazettát az autó magnójába. Fél óra múlva bekanyarodtam az egyetem
parkolójába.

A fene gondolta volna, hogy ilyen pokoli nagy legyen egy oktatási intézmény. Mármint
területre. Elkeveregtem benne egy jó darabig. A portás ugyan eligazított, de nem ért semmit a
parkok és épületek sűrűjében. Minduntalan a füvön csapatokban lebzselő diákokhoz kellett
fordulnom. Végre szerencsém volt. Az egyik lánynak is arra akadt dolga és elkísért. Időköz-
ben persze rájöttem, hogy nem lesz igazán nyerő, ha ezzel rontok a tanszékre: „Ugyan,
mutassák meg, ki volt John Livensthal legutóbbi szeretője.” Ezért a lánynál próbáltam
puhatolózni. Pár lényegtelen kérdés után rákérdeztem.

– Ismered azt a lányt, aki mostanáig Livensthal professzornál lakott?
– Igen. – Elharapta a szót. – Csak nem vagy zsaru? – kérdezte, mint akinek hirtelen

leesik.
– Nem – szívtam teli a tüdőmet.
– Újságíró – tippelt tovább. Ellenségesen összeszűkült a szembogara.
– Nem azért jöttem, hogy hasznot húzzak Livensthal halálából. Ezt hoztam a lánynak.
Meglóbáltam a kezemben tartott bőröndöt.
– A professzor jegyzetei vannak benne. A barátnőd talán tud velük valamit kezdeni. Ha

akarod, add át neki te – nyújtottam felé a megviselt csomagot.
Kutatóan méregetett. Aztán elhatározta magát.
– Na, jó. Keresd a koleszben Helen Marshot.
Ezzel továbbindult. Már messze járt, mire észbe kaptam. – És hol a kollégium? –

üvöltöttem utána.
Megfordult. A mellettem álló épületre mutatott. Odafordultam. Méteres betűkkel volt

kiírva rá: Kollégium. Ez az, James Bond – gondoltam magamban.
Bementem, elkaptam az első arra kószáló diákot. – Helen Marshot keresem.
– Negyedik emelet, negyvenhatos szoba – vágta rá és már robogott is tovább. Fel-

kapaszkodtam a negyedikre. Megkerestem a szobát. Bekopogtam. Nem vártam meg, míg vá-
laszolnak. Lenyomtam a kilincset. Nyitva volt. Beléptem az ajtón. Kétágyas szoba volt. A bal
oldali ágyon egy nyúlánk, szőke lány ült, törökülésben. Végigmért, és elfintorította az arcát.

– Ha be akarsz költözni, elkéstél vele. Már mind a két ágy foglalt.
Ránéztem. Különös, smaragdzöld szeme állta a tekintetemet.
– Helen Marshot keresem – mondtam végül.
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– Megtaláltad – felelte.
Nem tudtam, hogyan kezdjek neki. A lány elég hamar megoldotta a gondomat. Elém

pattant az ágyról. Kihúzta magát.
– Na, takarodj, zsarukám – sziszegte.
– Nem vagyok rendőr – néztem a szemébe.
– Kifelé – mondta fahangon. – Elegem van belőletek. Azt hiszitek, mert Johnnal éltem,

most már örökké buzerálhattok? Elmondtam, amit tudtam és vége. Nincs több válasz. –
Kiabálni kezdett. – Szeretnék egy kicsit egyedül maradni, hát nem érted?

Kedvem lett volna lekeverni neki egy frászt. Ehelyett az orra alá dugtam a bőröndöt.
– Ebben a bőröndben a néhai John Livensthal holmijai vannak, meg egy tanulmány –

mondtam tagoltan. – Azért hoztam el, mert a tanítványa voltál. Hátha tudsz vele valamit
kezdeni. – Láttam, hogy meghökken. Folytattam. – Egyébként nem vagyok zsaru. Véletlenül
keveredett hozzám a bőrönd, elcserélték a reptéren.

A bőröndöt az ágyára hajítottam. Megfordultam és kimentem. Bevágtam magam mögött
az ajtót. A reccsenésből ítélve megrepedt a szemöldökfa. Nem néztem hátra. Allergiás vagyok
rá, ha köszönés helyett kihajítanak valahonnan. Végül is majdnem egy hetet vesződtem ezzel
a hülye bőrönddel. Dühösen ugrottam be a kocsimba. Gázt adtam. Csak egyet akartam: minél
előbb magam mögött tudni ezt az átkozott helyet:

Ez volt az egyetlen, ami aznap sikerült.
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Los Angeles, 1991. március 5. 7 óra 17 perc

Másnapra túl voltam az egészen. Frissen ébredtem, első ízben a krétai szállodatűz óta.
Felcibáltam magamra a ruhát. Gondosan megkötöttem a cipőmet. Futni indultam.

Előszörre rövid távval kísérleteztem. Három kilométerre terveztem, de alig valamivel
ezer méter után le kellett állnom. Iszonyatosan égett a tüdőm. Féltem, ha tovább erőltetem,
felszakad a sebem. Lassan sétálva tettem meg a táv többi részét. Ha ez megy, hát ez megy.
Legbelül azért pokolian dühös voltam. Valahogy kiszolgáltatottnak éreztem magam.

Ahogy hazaértem, elnyúltam az ágyamon. Időmilliomos voltam. A tegnap történteken
járattam az agyam. Nem tudtam kiverni a fejemből a lányt. „Helen Marsh” – ízlelgettem a
nevét. Már nem voltam dühös rá. Összeállt a kép, mitől borulhatott ki annyira. Magamban
jelesre osztályoztam a néhai professzor ízlését. Lehet, hogy pályát tévesztettem? Mégsem
supermannek, hanem műítésznek kellett volna tanulnom? Az életben pont fordítva lenne, mint
Ian Flemming történeteiben? Bár ő is íróember volt.

Összevakartam magam. Sokáig töprengtem, mit csináljak, moziba menjek vagy a Long
Beachre. Az utóbbi mellett döntöttem. Bepattantam a Guruló Napraforgótáblába. Mielőtt
megcéloztam volna a partot, cirkáltam kicsit a környéken. Amolyan felderítő jelleggel.

Mire leértem a tengerhez, beláttam, hogy rossz lóra tettem. Túl messze béreltem a házat.
Hacsak nem hajtok át nap mint nap nyaktörő sebességgel a városon, tetemes időbe telik, amíg
kiérek ide. Viszont nem akartam a közlekedési rendőrség mindennapi öröme se lenni.

Kerestem egy szabad helyet a part mentén. Nem okozott gondot. Ledobtam a ruhát és
végighevertem a homokon. A végtelen víztükör fölött lebegett a pára, és furcsán elmosódottá
lett ott, ahol a víz és ég összeértek. Valahol már láttam effélét. Erősen dobogó szívvel ültem
fel. Mintha az emlékeim ott ólálkodnának egy centire a tudatom felszíne alatt. Időnként meg-
sejtem, hogy hol lapulnak, de mire megfoghatnám őket, elmerülnek a mélyben. Úgy éreztem,
szétpattan a fejem. Hiába. A már-már testet öltött emlék szertefoszlott, mint rendesen. Csak
kínzó üresség maradt utána. Hogy megnyugodjak, a hullámzó vizet néztem. A szelek taraján
vágtázó szörföket. Aztán körülnéztem a parton. Megráztam a fejem: ilyen nincs. A vízből pár
méternyire tőlem most jött ki Helen. Pedig jó hosszú ez a part. Aztán lehűtöttem magam. A
tegnapi jelenet után, nem hiszem, hogy jól állnék a lánynál. Pontosítsunk. Sehogyse állok.
Jobb lesz, ha elfelejtem az egészet.

Végignéztem rajta. Vállig érő hajából csorgott a víz, barna testére rátapadt a fürdőruha.
Nem volt kellemetlen látvány. Talányos, zöld szemét egy pillanatra rajtam felejtette. Szemem
lopva itta minden mozdulatát, ahogy kirázta hajából a vizet és végignyújtózott a fövenyen.
Elfordította a fejét.

Elhatároztam, hogy nem nézek rá. Mégse tudtam megállni, hogy oda-oda ne pislogjak.
Egy ízben összekapcsolódott a tekintetünk. Tüntetően átfordult a másik oldalára. Én is ezt
tettem. A fene se fog szórakozni vele. Aztán egyszer csak ott állt fölöttem.

– No, mi az, zsarukám, csak nem erre jártál véletlenül?
Csúfondáros volt a hangja. Megvontam a vállam, most mit magyarázkodjak. Én se

hinném el, ha neki lennék. Inkább felültem és rámutattam a törülközőmre. Letelepedett a
sarkára.

– Szóval, fakabát, a tegnapi ügyes meséd után jobbat vártam tőled. Hogy a fenébe
képzelted, hogy sikerül ekkora testtel hóvirágnak álcáznod magad? Ráadásul pont a számba
telepedtél.

Nem szóltam rá semmit. Kicsit hátradőltem, úgy bámultam a vizes ruhán átsejlő
vonalait. A bimbók sötét udvarát, az összekuszálódott bozontot. Nem bírtam levenni róla a
szemem. Észrevette és elpirult.

– Szolgálatban nem élvezkedünk, zsarukám – húzta maga elé a térdeit.



80

– Tulajdonképpen honnan veszed, hogy rendőr vagyok? – kérdeztem vissza.
Úgy nézett rám, mintha a Szabadság-szobor tövében érdeklődtem volna, hogy merre

találom New Yorkot.
– Hát a méreteidből, picim.
Inkább meghívtam egy hamburgerre. Ahogy engedelmesen caplatott mellettem,

rájöttem, nem hülyéskedik. Tényleg rendőrnek képzel. Gondolom, azt várta, mikor jövök elő
a farbával. Most már én is belementem a játékba. Ha már úgysem tudom meggyőzni az
ellenkezőjéről. Hogy kerüljem a témát, mindenféléről fecsegtem.

– Hé, ez nem ér – állított le egy idő után. – Kinyöghetnéd végre, hogy mit akassz?
Teátrális mozdulattal mutattam a végtelen vízre. – Mit szólnál egy fürdéshez?
Csodálkozott, de nem szólt rá semmit. Előreszaladt a tengerbe. Úgy siklott a vízben,

mint egy sellő. Nagyokat prüszkölve követtem. Mikor kijöttünk és végignyúltunk a fövenyen,
ujját könnyedén végigfuttatta a testemen látható golyónyomokon.

– Mi az, zsarukám, téged akasztottak ki céltáblának?
Felszívtam magam.
– Ha úgy utálod a rendőröket, elárulnád nekem, mi a fenének jöttél ide hozzám?
Kissé felhúzta a vállát.
– Mert imádom a nagydarab pasasokat.
Lehunytam a szemem. Feladtam. Mi az ördögöt felelhettem volna?
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Los Angeles, 1991. március 9. 13 óra 37 perc

Az utóbbi napokban rendszeresen találkoztam Helennel. Azaz, véletlenül úgy intéztem,
hogy minduntalan összefussunk. Csak a harmadik napon mertem meghívni ebédre. Jó jelnek
vettem, hogy belement. Bár egy okot se tudtam volna, amiért ne fogadta volna el.

Addigra rájöttem, éles, csipkelődő modora a friss seb álcázására szolgál. Igyekeztem
felvenni vele a versenyt, de reménytelen volt. Nemigen járt be az utóbbi időkben az óráira,
így könnyű volt megszöktetni a koleszből. A Guruló Napraforgótáblán mentem elé.

Mikor először meglátta a kocsit, felcsillant a szeme.
– Azért ilyen, nehogy kiszúrjanak a gengszterek, amikor követed őket? – kérdezte.
– Tereptarka – válaszoltam.
A vendéglőt ő választotta. Meglepetésemre nem egy füstös diákkocsma volt, mint

ahogy vártam. Az étlap láttán Paul bácsi valóságos extázisba esett volna. Csak később deren-
gett, hogy valószínűleg a professzorral jártak ide azelőtt. Ekkor túlságosan el voltam foglalva
azzal, amit mondani akartam. Miután rendeltünk, nekifogtam. Megérezte, hogy fontosat
akarok, mert felhagyott a szokásos csipkelődéssel. Elmeséltem, mi történt velem, a feleszmé-
lésemtől egészen Krétáig. Csak a végén kiáltott fel tragikusan:

– Te jó ég, zsarukám, és ezentúl hogy foglak szólítani?
– Maradjunk talán a Theónál – javasoltam.
– Meg tudnád indokolni, hogy miért? – kérdezte.
– Mondjuk, azért, mert így hívnak – feleltem.
– Egészen ügyes, zsarukám. – Sosem jöttem rá, tulajdonképpen mire mondta.
– Úristen! – kiáltott fel egy idő után. – Ezek szerint te nem is sejted, hogy azt a tanul-

mányt, amit ideadtál nekem, az egész rendőrség keresi rajtam. Még olyan vélemény is akad,
hogy emiatt ölték meg Johnt. – Hirtelen elhallgatott. Tudtam, fájdalmas lesz, de fel kellett
tépnem a sebet.

– Helen, mit tudsz, hogyan halt meg Livensthal?
– Meggyilkolták a repülőtéren. Rómába készült az okkult tudományok konferenciájára.
– Ki tette? És hogyan? – kérdeztem egy idő után.
– Megfojtották – elcsuklott a hangja –, és odakenték a váróterem falára. Azt mondják,

hogy senki se látta a gyilkost. Csak hajszálakat találtak a ruháján. Rengeteg hosszú, ősz
hajszálat.

Lehunytam a szemem. Újra láttam, ahogy az üres kocsi végighajt az öreg mellkasán.
Hallottam a csontok recsegését. Most már biztos voltam benne, hogy nem tévedtem: a
volánnál valóban nem ült senki.

– Theo – hallottam Helen hangját. Theo, mi van veled? Megráztam a fejem. Eltűnt a
látomás. Helen aggódó arcát láttam magam előtt.

– Valami baj van?
– Semmi. – Nem lehetett túl meggyőző a hangom. Hallgattunk egy darabig. Aztán

Helen csendesen megszólalt.
– Menjünk innen.
Odaintettem a pincért. Gyorsan fizettem, nem vártam meg, míg kiszámolja a visszajárót.

Kimentünk a kocsihoz. Amikor beültünk, odafordultam Helenhez.
– Hova vigyelek?
Felemelte a fejét. Könnyes volt az arca.
– Johnnal voltunk itt utoljára. És most, hogy eszembe jutott… – A karomra tette a kezét.

– Ne haragudj! – Aztán hirtelen felkiáltott. – Úristen, nálam van a tanulmány, amit az egész
Los Angeles-i rendőrség keres! Azonnal vigyük el nekik.

Ráemeltem a tekintetemet.
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– Nem fogjuk elvinni.
Megütközve nézett rám. Aztán megértette.
– Úgy gondolod? – kérdezte. Elharapta a mondatot. Bólintottam. Túl élénken élt

bennem az eltűnő kocsi féklámpáinak csúfondáros villogása, a szállodatűz, az öreg semmibe
meredő szeme. Helen csendesen remegett a mellettem lévő ülésen. Simogattam a haját, hogy
megnyugtassam. Aztán beindítottam a kocsit. Gázt adtam. Igaza volt az előbb: mindegy,
hová, csak el innen.

Mire leparkoltam a kollégium előtt, mind a ketten nyugodtabbak lettünk.
– Mi a fenéről szól John tanulmánya? – kérdeztem Helent.
– Nem hallottál a Macskáról? – kérdezett vissza.
Elhúztam a szám.
Ha hallottam is, törlődött.
– A New York-i rendőrség megkérte Johnt, hogy segítsen nekik egy kéjgyilkosság-

sorozat megoldásában. A tanulmányt ismered. De holnap összeszedem neked az összes
megjelent cikket a könyvtárban.

Bólintottam, hogy jó lesz. Búcsút intettem és kikanyarodtam az útra. Legalább tudni
akartam, mibe keveredtem bele.

Az elkövetkező két napban a könyvtárban seggeltem. Minden várakozásom dacára sem
okozott különösebb megerőltetést a dolog, úgy tapasztaltam, már csináltam ilyesmit. Min-
denekelőtt szétbogoztam az eseteket, majd összehasonlítottam a különböző forrásokat.
Először azokat a tényeket jegyeztem fel, amelyeket minden újság megemlített. Alájuk írtam a
csemegéket, amit egy-egy hírforrásból lehetett kimazsolázni. A lap szélére jöttek a nyilván-
való ellentmondások.

Ezután vettem az egész paksamétát, kiterítettem a szőnyegre. Összeraktam, ki mikor mit
mondott, hány lépést tett. Különösen a Macska mozgására koncentráltam, és arra, milyen
sorrendben építette fel orgiáit. Mikor már minden eseményt pontosan tudtam, kimentem a
kertembe és kitűztem a méretarányos helyszínrajzokat. Stopperrel a kezemben követtem a
Macska minden mozdulatát. Aztán leültem a földre, és magam alá húztam a lábam. Igyekez-
tem minden gondolatot törölni az agyamból. Megpróbáltam lehatolni tudatom mélyére.
Addig, amíg valami gyilkos élvezetet nem találtam a Macska tetteiben. Ekkor felemelkedtem
a helyemről. Újra megpróbáltam végigjárni az egészet. Az ajtónyitódástól… igen megvan! A
Macska pontosan ismerte mindegyik helyszínt! Vagyis már jóval korábban figyelni kezdte
áldozatait. Az lehetetlen, hogy az áldozatok a baráti köréből származtak volna, hiszen egy
ilyen ember, ha van, mindenképpen gyanússá vált volna a nyomozás során. Csak arról lehet
szó, hogy valahonnan figyelte a nőket és lakásukat. Fel kellene deríteni mindazokat a helye-
ket, ahonnan ez lehetséges. Az összes helyszín közelében fel kellett bukkannia egy ugyan-
olyan pasasnak.

Kocsiba vágtam magam és kirobogtam Helenhez. Nem találtam a szobájában. Meg-
próbáltam a könyvtárban, de ott se volt. Keresztül-kasul kódorogtam az egyetem területén.
Aztán leültem a szobája elé. Este hét órára járt, mire előkeveredett.

– Hol jártál? – mordultam rá.
– Órán – felelte. És visszakérdezett. – Mi a fenét keresel itt?
– Téged.
– Hát, megtaláltad, mit akarhatsz még? Tiéd a boldog nyeremény.
Elkaptam a kezét.
– Ezt komolyan mondtad?
– Mit?
– Hogy boldog.
– Persze. – Körülbelül annyi lelkesedés volt a hangjában, mint egy karácsonyi puding-

nak. Nem forszíroztam tovább a dolgot. Aztán ő szólalt meg.
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– Elárulnád végre, mit szobrozol itt? Úgy értem, azon kívül, hogy hírbe akarsz hozni az
egész kollégium előtt.

– Rájöttem valamire a Macskával kapcsolatban. De kellene a segítséged!
Bólintott és kinyitotta az ajtót. Előremutatott.
– Ismered a járást.
Pár mondatban felvázoltam neki, mit akarok. Felcsillant a szeme.
– Nem is rossz, zsarukám – mondta végül.
Nekiláttunk a munkának. Helen előkereste Livensthal jegyzeteit. Lépésről lépésre

magyarázta a tanulmányt. Egyszer csak megállt. Szemét elfutotta a könny.
– Olyan, mintha hallanám a hangját – mondta rekedten. Aztán nagyot nyelt. – Folytas-

suk.
Amikor végeztünk, újra kezdhettem vele. Most, hogy már átfogó képem volt az egész-

ről, tudtam kérdezni. Addig nem hagytam abba, amíg az utolsó fél mondat is világossá nem
vált. Ekkor egybevetettük az írást a képanyaggal. Egy valami még mindig hiányzott: nem
találtuk, Livensthal milyen anyag nyomán következtetett állításaira. Csak a végeredményt
közölte. Nekem azonban szükségem volt minden állomásra. „Majd előkeresem őket” bólintott
Helen. – „Tudom, John milyen könyveket olvasott, amikor ezen dolgozott.” És még egy do-
logban reménykedtem: hogy rábukkanunk valamire, ami megmagyarázza, miért érzem egyre
bizonyosabban, hogy John Livensthal és az öreg halála összefügg.

Közben befutott Helen szobatársa. Egy darabig szöszmötölt, aztán megkérdezte:
– Itt maradsz éjjelre?
Tagadó válaszomra csak annyit felelt: – Nos, én igen.
Megnéztem az órám. Tényleg későre járt. Elköszöntem a lányoktól és lerobogtam a

lépcsőn. Nem vártam meg, amíg az éjjeli portás rákezdi, elővettem egy húszdollárost és
letettem elé. Szótlanul kinyitotta a kaput. Majdnem elröhögtem magam, ha a sok napközben
beszökött farkasra gondoltam, akik csak reggel távoznak a féltve őrzött báránykáktól.

Messziről úgy láttam, mintha valaki matatna a Guruló Napraforgótáblában. Lehúzódtam
az árnyékba. Meggörnyedve osontam előre. Körülnéztem, senki se volt, aki megláthatta
volna, ahogy Rambót játszom. Időnként megálltam és az utastérben hajladozó árnyat
figyeltem. A táv utolsó részén lebuktam és kúszva közelítettem meg a célt. Amikor a kocsihoz
értem, pár másodpercre megálltam, hogy kifújjam magam. Csendben, mint az árnyék,
feltérdeltem. Feltéptem a kocsi ajtaját. Nem volt benn senki. Átpördültem a motorháztetőn, ha
közben mögém kerültek volna, ne kapjam hátulról az áldást. Dobogó szívvel pattantam a
talpamra. Körülnéztem. Sehol senki.

Benéztem a hátsó ülésre, nincs-e ott az árnyalak. De nem láttam senkit. Megpróbáltam
beindítani a kocsit, de csak harmadik próbálkozásra sikerült. Végtelennek tűntek a másod-
percek, amíg üresen pörgött az indító. A szokott tempómban fordultam ki a parkolóból.
Ahogy távolodtam az ismerős utcákon, egyre nyugodtabb lettem. Biztosan csak a holdfény
játszott velem.

Megpróbáltam a másnapi feladatokra koncentrálni. A számtalanszor megjárt útvonalon
úgyis inkább csak rutinból vezet az ember. Még iszonyú sok munka állt előttem. Hiszen az
első esettel sem végeztem igazán. Annak, hogy elmenjek New Yorkba, és ott magánnyomo-
zásba kezdjek, még nem láttam semmi értelmét. Előbb itt kell tisztába jönnöm a részletekkel.

Nem tudom, mikor vettem észre, hogy nem fog a fékem. Azt hiszem, az egyik
kanyarban kezdett kihagyogatni. Nem álltam meg, gondoltam, ráérek másnap megnézni, mi
van vele. Mire észbekaptam, késő volt.

A vágtató autót egyáltalán nem tudtam lelassítani. Őrületes tempóban hajtottam
keresztül a városon. Szinte féloldalra dőlve vettem a kanyarokat. Megpróbáltam alacsonyabb
sebességbe kapcsolni, hogy így fokozatosan kivegyem a kocsiból a lendületet. Egy darabig
úgy nézett ki, sikerül. Mintha lassult volna a tébolyult száguldás. Aztán egy kattanást hallot-
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tam. A sebváltó volt. Odakaptam a szemem. Egy pillanatig azt hittem, nem látok jól. A sebes-
ségváltó karja megmozdult és a legmagasabb fokozatba ugrott. Odakaptam, hogy visszakap-
csoljam. Pillanatokig birkóztam valami láthatatlan erővel. Végül hangos reccsenéssel eltörött
a kar. Kitépett darabja a kezemben maradt. Lekaptam a lábam a gázpedálról. Válaszképpen
felbőgött a motor és rohanni kezdett velem az utca. Rémülten kapaszkodtam a kormányba. A
kocsi felvágódott a járdára. Megpróbáltam a házak falához tapadni, hogy a súrlódás némileg
csökkentse az eszelős sebességet. A kocsi ajtaja szikrázott, ahogy neki-nekiütődött a
téglafalaknak. Túrót sem ért.

Minden erőmmel igyekeztem az egyre fokozódó tempójú kocsit egyenesben tartani.
Nem tudom, hogyan úsztam meg élve a kereszteződéseknél oldalról rohanó forgalmat. Zúgó
motorral rohantunk az éjszakába. Már láttam magam előtt a másnapi szalagcímeket: „Halálra
zúzta magát az éjjeli ámokfutó.” Ez adta az utolsó ötletet.

Elfordítottam a kormányt. Sivító gumikkal kanyarodtam. Kétsaroknyira innen volt egy
fűszerraktár. Azt gondoltam, ha sikerül megúszni, amikor áttörök a kapun, a raktárban
felhalmozott dobozok majd csak lefékeznek. Akkor pedig kiugorhatok a kocsiból. Ha még
egyáltalán magamnál leszek. Mindegy, meg kell kockáztatnom.

Keményen kapaszkodtam a volánba. Nekiirányoztam a raktárnak a kocsit. A kapu
rohamosan közeledett. Már csak tíz méter. Már csak három. Már csak egy. Hátradőltem, hogy
így is csökkentsem az ütközés erejét. A bal karomat a homlokom elé emeltem. Ekkor egy
ellenállhatatlan erő kitépte a kezemből a kormányt. A kocsi az utolsó pillanatban megpördült.
A váratlan fordulattól megcsúszott kissé a fara és nekiütődött a kapunak. Előrezuhantam.
Aztán megmarkoltam a kormánykereket, és minden erőmmel igyekeztem visszaszerezni a
kocsi felett az uralmat. Hiába próbálkoztam, nem engedett. Egy milliméternyit sem voltam
képes változtatni az irányon. Néhány perc után feladtam, és már csak megszokásból tartottam
a kezem a volánon. A homlokomat kiverte a víz. Félig bénultan figyeltem a kocsi őrült szá-
guldását. Egyre kihaltabb környékre jutottunk. Aztán rájöttem, mi az autót irányító titokzatos
erő végcélja.

A tengernek tartottunk.
Eszeveszett tempóban vágtattunk keresztül a szűk sikátorokon, majd újból kivágódtunk

a forgalomba. Pillanatokra átcsúsztunk a szemközti sávba. Belém vésődött egy középkorú nő
képe, amint kétségbeesetten tekeri a kormányt. Valami acélosan csattant közöttünk. Vissza-
faroltunk a rendes sávba. A távolban feltűntek a parti fények. Rohamosan közeledtünk
feléjük.

Feltámadt az életösztönöm. Újra megpróbálkoztam a kormánnyal. Olykor sikerült
elmozdítanom a kocsit irányából, de aztán mindig kiugrott kezemből a volán. A tenyerem
izzadt, meg-megcsúszott a kormánykeréken. Hamarosan elfogyott az erőm. A kocsi akadály-
talanul rohanhatott célja felé. A távolból sziréna hallatszott. Vagy a balesethez indultak vagy a
nyomomba eredtek, mindegy. Csak későn érkezhetnek.

Csikorgó gumikkal fordultunk a mólóhoz vezető útra. Itt már alig jött szembe valaki.
Minden erőmmel küzdöttem az életért.

Belekapaszkodtam a kormányba, hogy visszafordítsam a kocsit a város irányába. Hiába
rángattam, meg se mozdult. A dühtől és félelemtől ordítani kezdtem. Rávágódtunk a móló
betonjára. És ekkor halkan kuncogni kezdett körülöttem a kocsi. Magas, vénasszonyos
kacarászás volt. Ahogy a kertjükbe tévedt idegen kutyát szokták kínozni, ha sikerül sarokba
szorítaniuk.

Megpróbáltam feltépni az ajtót. Nem sikerült. Beragadt, vagy ami még valószínűbb,
hatalmába kerítette a titokzatos erő. Tudtam, ha nem sikerül kiugranom, az autó maradványai-
val együtt már csak a hullámat fogják holnap kihalászni. Előredőltem, hogy a könyökömmel
kiverjem az oldalsó ablakot. Valami hátrarántott. Pár pillanatig eltartott, amíg rájöttem, mi
történt. A biztonsági öv megfeszült és egyre inkább az ülésbe préselt. Hasztalan vergődtem,
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nem voltam képes enyhíteni a szorításon. Az öv széles szalagja a torkomra csúszott. Elszorí-
totta a gégémet. Meg kellett feszítenem a nyakizmaimat, hogy meg ne fulladjak. A kocsi
ekkor törte át a védőkorlátot. Belezuhantunk az óceánba. Úgy tűnt, fennmarad a víz színén
lebegve. Aztán előrebukott az orra és fokozatosan alámerült. Hosszú pillanatokig tartott, amíg
koccant a fenéken. A móló körül mélyre kotorták a vizet.

Megpróbáltam kicsit lejjebb csúszni. A biztonsági öv még erősebben vágódott a
torkomba. Mégis, ez volt az egyetlen esélyem. Az utastérbe csak rövid időre elegendő levegő
szorult. Az ajtó résein és a pedáloknál elkezdett szivárogni a víz. Utolsó erőfeszítést tettem.
Sikerült elérnem a kesztyűtartót. Felpattintottam a fedelét és belenyúltam. Szerencsém volt.
Rögtön a kezembe akadt az az éles kés, amit néhány napja használtam a kábelek szerelésénél.
Kipattintottam a pengét. A derekam mellett elmetszettem az övet. Kiszabadultam a szorítás-
ból. Felemeltem mindkét lábamat és belerúgtam a szélvédőbe.

Iszonyú nyomással zúdult be a tengervíz. Egy pillanat alatt elárasztotta a kocsit. A
levegő zubogva tört a felszín felé. Amint megszűnt az örvény kavargása, belekapaszkodtam
az ablak szélébe és kihúzódzkodtam az utastérből. Ráguggoltam a motorháztetőre, és minden
erőmmel elrúgtam magam a felszín felé. Tizenegy méternyi tengervíz magasodott fölém.

Hatalmas karcsapásokkal igyekeztem előre. A táv vége felé úgy éreztem, szétpattan a
tüdőm. A szívem az agyamban kalapált. Csak reméltem, hogy jó irányba haladok. Ekkor a
lábamhoz csapódott valami. Felkiáltottam a rémülettől. A tüdőmből kiáramló buborékok alig
valamivel a fejem felett tűntek a semmibe. Még egy utolsó karcsapás. Sikerült. Friss levegő
tódult a tüdőmbe. Hanyatt dőltem a vízfelszínen. Mélyeket lélegeztem. Aztán eszembe villant
az előbbi, lábamnak ütköző test. Páni rettegés vett rajtam erőt. Kapkodva igyekeztem a partot
elérni. Többször visszacsúsztam, mire sikerült felkapaszkodnom a nyálkás oszlopokon. Majd
a móló szélén némileg megnyugodva néztem az előbb még olyan ellenségesnek tűnő tengert.
Csurom víz voltam. Estére erősen lehűlt a levegő. Vacogott a fogam. Feltápászkodtam és
megindultam a város felé. Szembe jött egy taxi. Intettem neki. Lassított, majd amikor köze-
lebbről meglátott, beletaposott a gázpedálba. Jobb kezem középső ujját a magasba lendí-
tettem. Aztán megindultam cuppogó cipőmben. Hajnalodott, mire hazaértem.
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Los Angeles, 1991. március 12. 11 óra 12 perc

Aludtam néhány órát, aztán felhívtam a mentőszolgálatot. Közöltem velük, hogy a
kocsim az öböl fenekén pihen. Gondoltam, felhívom Helent is, de aztán mégis egyedül
hajtattam ki a mólóhoz. Mire odaértem, a búvárok már lemerültek. Fél óra múlva bukkantak
fel és jelezték, hogy megtalálták az autót. Majd újra alábuktak és ráerősítették a daru kötelére.
Jócskán elmúlt dél, mire megkezdték a kocsi kiemelését.

Felzúgott a daru motorja. A kocsi percek alatt előbukkant a tengerből. Kissé megdőlt, a
motorházából és a törött szélvédőn át patakokban ömlött a víz. A daru lassan megfordult és a
part fölé emelte. Leeresztette a műút aszfaltjára. Felrántottam a kocsi ajtaját. A maradék víz
kidőlt a lábam elé. Kissé hátraléptem. Félig bújtam az utastérbe. Nekem sem tűnt volna fel, ha
nem kimondottan azt keresem. Aztán megtaláltam. Nagy részét már kisodorhatta a víz, de
akadt még néhány a lucskos üléshuzatra tapadva. Hajszálak. Hosszú, ősz hajszálak.

Felhívtam Helent. Elmondtam neki, mi történt. Hallgatott. Nincs pocsékabb, mint egy
süket vonal másik végén várakozni.

– Mit akarsz csinálni? – kérdezte végül.
– Beküldök néhány szálat, hogy megnézzék; azonosak-e azzal, amit Livensthal halála-

kor találtak.
– És ha igen? – elcsuklott a hangja.
– Végigcsinálom – válaszoltam. – Akkor nem is lesz más választásom.
Sóhajtott. – Gyere értem – mondta végül és lerakta a kagylót.

Együtt vacsoráztunk. Helen eléggé szótlan volt. Még megszokott szócsatáinkat sem
folytattuk. Kérdeztem tőle, megvannak-e azok a képek, amelyek alapján a professzor dolgo-
zott. Átnyújtott egy paksamétát. Belelapoztam. Nem találtam meg a bizonyítékot, hogy
Livensthal és az öreg halála összefüggenek. Ránéztem Helenre. Csak úgy turkált az ételben.

– Még kiszállhatsz – mondtam neki. Értetlenül nézett rám. Mély lélegzetet vettem.
– Helen, a professzor halála most már majdnem biztosan összefügg a Macska ügyében

végzett kutatásával. De a dolog sokkal, sötétebb. Szállj ki ebből! – Megfogtam a kezét. –
Kérlek.

Visszaszorította a kezem. Megrázta a fejét.
– Mit értesz azon, hogy jóval sötétebb az ügy? – kérdezte.
– Hallottál az Őrizők rendjéről?
Csodálkozva nézett rám. Úgy látszik, ez egyszer én tudtam a számára valami különle-

gességgel szolgálni. Elmondtam a rendről mindent, amit az öregtől hallottam.
– A bilincsbe vert kígyót kerestem a képeken – fejeztem be végül. – Megtennéd nekem,

hogy holnap utánanézel az Őrizőknek? A Nefud sivatagban lehet a kolostor. Talán csak akad
egy feljegyzésetek, ha az öreg igazat beszélt. Kell hogy legyen valami nyoma.

Hosszan a szemembe nézett.
– Rendben van, zsarukám – és intett a pincérnek. – Az egész kört még egyszer. – Majd

hozzátette, amikor az értetlenül bámult a még teli tányérokra. – Tudja, kihűlt kicsit, amíg
beszélgettünk.

Másnap ismét nekikezdtem a munkának. Lépésenként feldolgoztam a többi esetet is.
Egymásra vetítettem a helyszínrajzokat. Szereztem egy New York-térképet. Az újságok által
közölt fényképekből arra következtettem, hogy a Macska a lakások északi falait festette tele.
Nem tudtam, ez mit jelent, de Helen elmondta, hogy ez is alátámasztja Livensthal elméletét.
Észak a Gonosz birodalma, ezért nincs nyílás a templomok északi oldalán. A festmények ezek
szerint egyféle kaput biztosítottak a Gonosz erőinek.
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Felírtam egy hatalmas lapra az összes esetet. Azt a módszert követtem, amit az egyes
esetek elemzésekor. Egymás alá írtam az egyező részleteket. Ezek megint Livensthalt
igazolták. Nem egyszerű kéjgyilkossal állunk szemben. A szertartások pedig azért nem
egyeznek, mert a Macska minden alkalommal a pokol más-más fejedelmeit idézte meg. Helen
azt is kimutatta, hogy ezek egyre magasabb rangú szellemek megtestesülései.

Közben a rádió többször is bemondta, hogy jelentkezzen az a személy, aki a Livensthal
professzor halálakor talált hajszálakkal azonos mintát küldött a rendőrség részére. Ez is
bizonyossá vált. Ha Livensthal tanulmányát egybevetettem az öregtől hallottakkal, egyre
biztosabbá lett a New York-i és a krétai események összefüggése. Főleg, ha elfogadtam, amit
Helen mondott, miszerint a pokol fejedelmeinek középkori megjelenítése nem egyéb a
Gonosz különböző erőinek allegorikus ábrázolásánál. Így a sor végén álló Azazel megidézése
a sötétség uralmának eljövetelét jelzi.

De az eddigi szertartások arra utalnak, hogy a Sátán máris megjelent a földön.
Helen többnapi munkával előkotort néhány régi iratot, amelyben szó esik az Őrizőkről.

Legendákkal vették őket körül, de a történetek főbb vonalaikban megegyeztek az öreg által
elmondottakkal. Ennyivel is beljebb voltunk hát. Csak egyvalami zavart. Sehol se találtunk
néhány képet, amelyre pedig Helen emlékezett. Ezeket mindenképpen meg akartam nézni,
mert Helen elmondása szerint ezek voltak azok, amelyek a professzornak az első ötletet adták.

A lakásban és a kertben rekonstruáltam az összes gyilkosság helyszínét. De ahhoz, hogy
eredményesen dolgozhassak, tudnom kellett mindent, amit a Macska tudhat. Másként nem
juthattam előbbre. Bele akartam bújni a bőrébe, mert csak így jöhettem rá, követett-e el hibát.
Egyet már találtam.

Át- meg áttúrtuk a könyvtár minden zugát. Végül, mint annyiszor, Helen jött rá a
megoldásra. A professzor valószínűleg az utolsó percig dolgozott a kérdéses metszetekkel.
Nem vitte ugyan őket magával, de ott kell lenniük a holmija között, az otthonában. Eszem
ágában sem volt a rendőrséget belekeverni az ügybe. Úgy gondoltam, magamnak kell
elintéznem. Annál is inkább, mivel semmi kedvem se volt ahhoz, hogy órákon át faggassanak,
hogy azután megtagadják a kérelmemet. És főképpen, mert az én bőröm forgott kockán.

Átgondoltam mindent, ami a betöréshez kellhet. Igaz, az ajtót lepecsételték, de még
mindig ez látszott a legtisztábbnak, hogy nyom nélkül hatolhassunk a lakásba. Helen szerint a
házban nem volt riasztóberendezés, de nem akartam kockáztatni. Inkább megbirkózom az
ajtóval, az a legegyszerűbb. Hacsak nem csinálok valami bődületes baromságot, senkinek se
fog feltűnni, hogy ott járt valaki. Ha az ablaknál törünk be, ez elkerülhetetlen.

Indulás előtt még egyszer rákérdeztem: – Biztosan nem akarsz itt maradni?
Helen tagadólag intett. Sok szólt amellett, hogy eljöjjön, a helyismerete, meg hogy látta

a kérdéses metszeteket. Ugyanakkor tudtam, erősen megrázza majd, ha viszontlátja a házat.
Beültem a Guruló Napraforgótáblába. Helennek is kinyitottam az ajtót. Elhelyezkedett az
ülésen és elvigyorodott.

– Betöréshez keresve se találhatnál alkalmasabb autót. – Ha kiszúrnak, majd átpingáljuk
lilára a virágokat. Beindítottam a motort. Most nem hajtottam túl gyorsan. Éjfél elmúlt. Nem
akartam, hogy a szomszédok gyanút fogjanak. Ha lebukunk, még azt is tanúsíthatnák, hogy
hetek óta ott ólálkodtam a környéken. Két sarokkal a ház előtt álltam meg. Helen meglepő-
dött, aztán elismerően nézett rám.

– Egész jó. Vagy a rendőrakadémián betöréstant is hallgattál?
Nem szóltam, csak kiszálltam a kocsiból. Semmi kedvem se volt hülyéskedni. Oda-

értünk a kapuhoz. Még érintetlen volt rajta a pecsét. Elővettem a zsebemből azt a percek alatt
szilárduló foggumikeveréket, amit még délelőtt vásároltam egy sportboltban. Ráköptem a
pecsétre. A keverék jó tulajdonságai közé tartozik, hogy nem köt a nyálhoz. Másként nem
lehetne feltenni. Leöntöttem vele a pecsétet. Két perc múlva lehúztam róla.

– A pecsétnyomó – lengettem meg. – A végén majd csinálunk másikat.
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Feltörtem a pecsétet. Két tűt szedtem elő a zsebemből. Nekiláttam, hogy elbánjak a
zárral. Hosszú menetnek ígérkezett.

– Hagyd, majd én, zsarukám – suttogta Helen. Morogtam valami nem túl kedveset. Nem
értem rá jópofáskodni vele. Félrelökte a kezem, pedig már majdnem sikerült felemelnem az
egyik zárnyelvet. Közel álltam hozzá, hogy megüssem. Ekkor láttam a kulcsot a kezében.
Megcsörgette egy kicsit.

– Nem kell mindennek akkora feneket keríteni, zsarukám.
Szótlanul hápogtam. Csak mutogatni bírtam a kezében tartott kulcscsomóra. Megvonta

a vállát.
– Kinek adhattam volna őket, zsarukám?
Nem teketóriáztam többet. Beosontam a házba. Becsuktam magunk után az ajtót. Végre

szabadabban lélegeztem.
– Most merre? – kérdeztem Helent.
Előremutatott a lépcső irányába. Felkattintottam az elemlámpámat. A szűk fénycsóva

egyenként kúszott fel a lépcsőfokokon. A folyosó falai mintha egyre összébb szorultak volna.
Kétfejű szörny osont utánunk, nesztelen követte minden lépésünket: összekapaszkodott
árnyékunk a falon. Livensthal jelen volt a lakásban, mintha csak az előbb hányta volna szét
holmiját, mielőtt aludni ment. Megcsapott arcszesze illata, ahogy elmentünk a fürdőszoba
előtt. Az ágy bevetetlen. Még őrizte az alvó test lenyomatát. A lámpa fénye körbebotorkált a
falakon, elkeveredett az erős holdfénnyel. Minden pillanatban vártam, hogy felgyullad a
villany és valaki ránk kiált, mit keresünk itt.

A tapogatózó fénycsóva végre megtalálta az ajtót. Átmentünk a szobán. Helenre
pislantottam. Falfehér volt. Körülnéztem Livensthal dolgozószobájában. Lehúztam az ablakon
a redőnyt. Aztán felkapcsoltam az íróasztalon a lámpát. Az asztal üveglapját vastagon fedte a
por. Mintha egy kriptában lennénk. És mégis, úgy éreztem, van még itt rajtunk kívül valaki.
Ahogy a temetőben is nyüzsögnek a férgek. Megrázkódtam. Nem érünk rá erre. De azért
remegett a kezem, ahogy az első könyvet fellapoztam.

Lassanként kezdtem megnyugodni. Elkapott a kutatás izgalma. Helen egy másik album-
ba temetkezett. Órákon át nem hallatszott más, csak a lapok zizegése. Halottidézés, boszor-
kányszombatok, a pokolban vergődő lelkek képei váltogatták egymást. A szíriai keresztény
szekták kódexeivel kezdtem. Azon csodálkoztam, hogy Livensthal egyáltalán képes volt
ezeknek a primitív metszeteknek az alapján rájönni, milyen célt szolgálnak a Macska fest-
ményei. A motívumok és az elrendezés kétségtelenül megegyeztek néhol, de az ábrázolások
alig mutattak rokonságot a Macska alkotásaival. Mikor ezt elmondtam Helennek, szó nélkül a
kezembe nyomott egy másik könyvet. Régi német kéziratokból átvett szövegrészeket
tartalmazott. A Sátán eljöveteléről szóltak. A szertartások leírásai megegyeztek a Macska által
elkövetett gyilkosságok körülményeivel. Ehhez a könyvhöz nem voltak illusztrációk, de ha a
New York-i lapok által közölt fényképekkel egybevetettük a szöveget, minden összeillett.
Már csak az Őrizőkhöz kapcsolódó szálat kellett volna megtalálni. Nem sikerült.

Az órámra néztem. Fél három elmúlt. Intettem Helennek, hogy csomagoljon. Levettem
a vállamról a zsákot. Ezzel jöttem ki a kórházból, a tengerészgyalogságnál használnak ilyet.
Beleraktuk az asztalon talált könyveket és papírokat. Felpattintottam az íróasztal fiókját. Egy
halom jegyzet tetején Helen fényképe hevert, az alján pár sor, a professzor kézírásával. Nem
olvastam el, csak odébb raktam. Átfutottam a dossziék címeit. Semmi lényeges. Legalábbis
számunkra.

Lekapcsoltam a lámpát, és visszahúztam a redőnyt. A hold eltűnt a felhők mögött. Ismét
az elemlámpa fényénél botorkáltunk. A szoba ajtajában Helen visszafordult.

– Elbúcsúzol? – kérdeztem. Nem akartam zavarni. Megrázta a fejét. A sötétben nem
láttam, csak éreztem, hogy a könnyeivel küszködik. Belekaroltam, úgy vezettem át a szobán.
A lámpa szűk fénycsóvája egyszer csak egy fekete kandúrra esett. Az oldalára dőlve hevert
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keresztben a szoba közepén. Meg mertem volna esküdni rá, hogy az előbb, mikor jöttünk,
még nem volt itt. Helen felsikoltott.

– Gerry! – Kitört belőle a zokogás. Meg-megcsuklott a hangja. – Kismacskám! – Úgy
szorította a karomat, hogy majdnem felkiáltottam. De valami motoszkált az agyam mélyén. A
lakásba bezárt, éhen döglött macska, ez rendben lett volna, de valami nem stimmelt. Aztán
rájöttem. A szag! Nem éreztem a szagot.

Helen közben semmit se vett észre. Csak sírós hangon mondta tovább.
– Mikor elmentem, reggel sehol sem találtam, pedig magammal akartam vinni. Úgy

látszik, John se vette észre, mikor pedig a rendőrök átkutatták a házat, megijedhetett és elbújt.
Közelebb lépett a kandúr teteméhez. Nem tudom, mit akarhatott. Nem jutott a mozdulat

végére. A macska ugyanis megmozdult. Illetve nem mozdult. Csak megváltozott. Az előbb
még fényes szőre összetapadt, mintha leöntötték volna. A bordái fokozatosan beestek, a hasa
felfúvódott. Aztán szétrobbantak a belei. Mindent elöntött az édeskés hullaszag.

A nyelve megdagadt és zölden lógott elő. Szája rémisztő vigyorra húzódott, előtűntek a
fogai. A szeme kifolyt üregéből. Testéről pillanatok alatt lefoszlott a hús. A végén csak
néhány csont maradt a kandúr teteme helyén és egy maréknyi ősz női hajszál. És megint az az
őrjítő, magas, vénasszonyos vihogás mindenütt. Hullámzani kezdtek a falak. Nem vártam be,
mi következik. Megragadtam Helent és az ablakhoz rántottam. A lámpával kivertem az ablak-
üveget. A csörömpölés hangja széthasította az éjszakát.

Felpattantam az ablakpárkányra. Magam mellé húztam a lányt és leugrottunk. Szeren-
csénkre az ablak alatt virágágyás volt. Feltápászkodtam és rohanni kezdtem a kerítés felé. A
szemem sarkából láttam, hogy Helen is ezt teszi. Átlendültem a kerítésen. Puffanva érkeztem
a járdára. A szomszédos házak ablakaiban kigyulladt a fény. A kocsihoz szaladtam, és feltép-
tem az ajtaját. Megvártam, amíg a lány is mellém zuhan az ülésre. Elfordítottam a slussz-
kulcsot. Tövig tapostam a gázpedált. A motor felbőgött. Nagyot zökkenve indultunk neki.
Csak pár utcával odébb kapcsoltam fel a lámpákat, de ekkor sem vettem lejjebb a sebességet.
Ösztönösen ellenőriztem mindent, ha bármit tapasztalok, rögtön meg tudjak állni. Végig-
száguldottunk a városon. Csak a házam előtt lassítottam. Csikorgó gumikkal álltunk meg az
udvaron.

Hátradöntöttem az ülést. A szívem hevesen dörömbölt. Ahogy megnyugodtam kissé,
oldalra néztem, Helenre. Mereven bámult előre. Szóltam hozzá, de nem válaszolt. Meg-
érintettem a karját. Ekkor vettem csak észre, hogy egész testében remeg. Arcán csorogtak a
könnyei. Beletúrtam a hajába, hogy megnyugtassam. Nekem dőlt. Egyre lágyabban cirógat-
tam. Aztán átkaroltam és hosszan megcsókoltam. Kibontakozott a karjaimból. Csodálkozva
nézett rám.

– Hé – mondta szemrehányóan –, ha nem tudnád, én egy friss özvegy vagyok.
Zavartan elengedtem. Elmosolyodott és a vállamba fúrta a fejét. Úgy suttogta tovább: –

És szükségem van a vigasztalásra. Nem szálltunk ki a kocsiból. Átkarolta a fejemet és magá-
hoz húzott. Szája a számra tapadt. Csókoltuk, cirógattuk egymást. Amíg ránk nem virradt.
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Los Angeles, 1991. március 23. 16 óra 11 perc

A következő napokban a boldogságtól tíz centivel az aszfalt fölött jártam. Más ember
ilyenkor elrohan a haverjához, hogy teletömje a fejét a dologgal, de én ezzel is csak Helenhez
futhattam. Nem lett volna rossz indok, még egyszer találkozhattunk volna a rendes napi négy-
öt alkalmon túl, de valahogy nem úgy tűnt, hogy ez lenne az igazi megoldás. Végül kínomban
felhívtam New Yorkot. Szerencsém volt, Paul bácsi vette fel a kagylót. És ekkor rádöbben-
tem, nem tudok neki mit mondani. Most öntsem nyakon az egész históriával? Így csak
zavartan meséltem, hogy visszajöttem Krétáról, minden rendben, meg efféléket. Aztán úgy
éreztem, sikerült megtalálnom a megfelelő hangot.

– Tudod mit, Paul bácsi, átugrom New Yorkba, beülünk egy vendéglőbe, és végig-
esszük az étlapot.

Hallottam, amint nagybátyám szusszan egyet a vonal másik felén.
– És azt akarod mondani, fiam, hogy nem egyedül fogsz New Yorkba érkezni.
Nagyot nyeltem. Ez eddig nem jutott az eszembe, de ha az öreg így kitalálta.
– Honnan tudja, Paul bácsi?
– Nem voltál te azelőtt ilyen dadogós, fiam.
Hát ennyit a vén elefántról. Gyorsan belehadartam a kagylóba, hogy üdvözlöm Jeannie

nénit, meg más hasonlókat és letettem. Csak később jöttem rá, hogy az öreg megkönnyítette a
dolgomat. Meghívott magához New Yorkba. De ennek még nem volt itt az ideje.

Végigvettem újra, egyenként az összes helyszínt. Kiszámítottam minden mozdulatot.
Mikor, hol állt meg a Macska. Merre nézett, mit csinált. Aztán az áldozatok lépéseit. Össze-
szedtem az összes róluk megjelent anyagot. Apró történeteket a sajtóból, gyerekkorukról. A
bulvársajtó legvadabb pletykáit is. Elraktároztam mindent az agyamban. Próbáltam megtalálni
a közös vonásaikat. Mi volt az, ami felkelthette bennük a Macska érdeklődését. Órákat ültem
a New York-térkép előtt. Az újságok rekonstruálták mindennapi útvonalaikat. Utolsó heteik
minden óráját. Gondolatban követtem őket percről percre. És igyekeztem megtalálni a
pillanatot, amikor összefutottak a Macskával. Észrevették-e vajon? Csak egy perc volt csupán,
vagy egy múló rosszízű pillanat? Vagy kellemesen megbizseregtette őket a férfi tekintete?
Vagy a Macskának sikerült észrevétlennek maradnia?

Aztán a Macska agyával próbáltam gondolkozni. Tudatosan választja ki áldozatait, vagy
csak úgy megérzésre? Mindenképpen az utcán kellett történnie a dolognak. Itt van a Macska
egyik sebezhető pontja. Olyan helyet kell találnia, ahonnan szabadon figyelheti a lányt.
Mennyi időt szánhat rá? Napokat, heteket vagy csak órákat csupán? A helyszínrajz és a
cikkek alapján elképzeltem, vajon mit láthatott belőlük? Mit figyelt titkos leshelyéről? Az
életük, a mindennapjaik izgatták? Vagy csak a magányos nők meztelensége gyújtotta föl
képzeletét? És előfordult-e, hogy az áldozat nem bizonyult méltónak a megtiszteltetésre,
esetleg bűnösök voltak, akiknek bűnhődniük kellett?

A Macska mindig a nők távollétében hatolt a lakásba. Nem csapott le rájuk azonnal.
Leste őket még egy darabig. Amíg le nem vetették magukról a külvilág porát. A világ által
rájuk kényszerített álarcot. Ez az, ami kijelöli őket! Egy őszinte félmosoly az utcán. Egy
elmélázó tekintet. Ha megnyílnak egy pillanatra.

Igyekeztem a cikkek alapján rekonstruálni a lányok lelki alkatát. Ki, hogyan viselkedett
váratlan helyzetekben. Hogyan reagáltak a megpróbáltatásokra. Megpróbáltam kiszámítani
első reakciójukat. Mit mondhattak, hogyan cselekedhettek.

Minden lehetőséget végigvettem, amíg eljutottam a végkifejletig. Az összes lehetséges
lépést, mozdulatot. De mindez csak egyféleképpen játszódhatott le. Kerestem, melyik az igazi
út. Mintha labirintusban haladnék. Csak egy biztos támpontom volt. A különböző színhelye-
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ken történtek nem zárhatták ki egymást. A Macska nem kerülhetett ellentmondásba önmagá-
val.

Megkíséreltem a képeket is felfesteni. Nem sikerült. Végül úgy segítettem magamon,
hogy kivetítettem őket a falakra és a földre. A Macska agyában úgyis előre készen voltak. A
kezemben tartott ecsettel áthuzigáltam a kivetített vonalakat. A legtöbb gondot Susan
Rocanne okozta. Valahogy nem illett a képbe. Azt is tudtam róla, hogy mielőtt meggyilkolták,
férjhez akart menni. Megtalálták a lakásán ez irányú levelezését. Persze az összes férfit
ellenőrizték. De azok határozottan állították, egy se jutott el a randevúig. Ekkor lecsengett.
Megvan! Susan aznap majd egy órát ült az egyik presszóban. Hiszen rekonstruálták a napját.
De nem az a ruha volt rajta, amiben megtalálták! Randira ment, de nem várták. Azaz mégis
várták: A Macska várta. Susan még egy férfival levelezett. De ennek nem találták meg a
leveleit. Nem is találhatták meg, hiszen magával vitte valamennyit a gyilkosság után. A
Macska volt az ismeretlen! Végignézte, ahogy a lány felajzottan készülődik. Ahogy csaló-
dottan hazatér. És akkor megvigasztalta. Ezért kellett a lánynak ruhát váltania! Mert az eredeti
öltözékében randevúra készült! Abban nem lehetett feláldozni!

New Yorkba kell mennem. Talán akad a lánynak valami barátnője, akinek mesélt a
férfiről. Vagy legalább a levelezésükről valamit. Nem lehettek semmitmondó írások, ha a lány
úgy döntött, hogy találkozik vele. Talán azokon keresztül megtudhatunk valamit a Macskáról.

De előbb még hátra volt a bizonyítás legnehezebb része. Összeszedtem minden adatot,
amit az első áldozatról tudtam. Csak rá koncentráltam, amíg sikerült tökéletesen átlényegül-
nöm. Felvenni a személyiségét. Ekkor beléptem a helyszínre, és magam elé idéztem a Macska
alakját. Az első pillanattól kezdve odáig, hogy kettéhasította áldozatának gerincét. Majd
újrakezdtem az egészet, a második áldozattal is. Amikor már ismertem összes mozdulatukat,
rövid pihenőt tartottam. Mindent töröltem az agyamból. Nemcsak a gondolatokat, de az
érzéseket is. Újraéltem mindent, most már a Macska szemszögéből. Az első találkozástól az
utolsó vergődésig. A kezem biztosan rajzolta a festmények ábráit. Amikor végeztem, ismertük
egymást.

Átugrottam Helenhez a könyvtárba. Talált egy ősi iratot, amelyik az Antikrisztus ural-
mának előjeleit tartalmazza. E szerint először a lázadó angyalok öltenek testet, Seriel, Sadiel,
Chochiel, Rakiel, Amoros és a végén Azazel. Helen szerint ez azt jelentette, hogy a Macska
még legalább négy gyilkosságra készül. Egyre többet tudtunk róla. Kezdett kirajzolódni az
alakja: a helyzete, a módszerei, az indítéka. Már nem soká halogathattuk a New York-i
utazást.
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Los Angeles, 1991. március 25. 21 óra 36 perc

Két nap pihenőt javasoltam Helennek. Órákat töltöttünk a tengerben birkózva, vagy
csak elheveredtünk a parti fövenyen. Sokat jártunk moziba is, de a filmekre nemigen emlék-
szem. Egyszer, ebéd közben hosszan magyaráztam valamit, mikor észrevettem, hogy olyan
furcsán néz rám:

– Mi van? – kérdeztem rá.
– Szeretem hallgatni a hangod. – Elmosolyodott. – Ami nekem erényem, neked kis

szépséghibád.
Persze, megint nem tudtam mit válaszolni. Ehelyett gyengén megszorítottam a kezét.

Bevált, mint rendesen.
– Te hólyag – suttogta.
Ebből is láthatják, mennyire.
Egy dolog mind a mai napig nem tiszta. Hogy miért jött oda hozzám a parton, miután

előző nap kihajított a szobájából. Mikor erről kérdeztem, megvonta a vállát.
– Úgy elterültél ott, hogy ki sem tudtalak volna kerülni.
Morogtam, hogy ez nem fair, csak annyit mondott:
– Látszik, hogy nem ismered a nőket.
Válaszképpen magamhoz húztam.
– Csak egyet szeretnék megismerni.
Körülnézett a strandon. Aztán mélyen a szemembe fúrta a tekintetét. Majd Marlene

Ditrichtől kölcsönzött, csodálatosan búgó hangján a következőt mormolta:
– Itt és most a parton? Szerintem nagyon csikorogni fog a homok, zsarukám.
Hanyatt vágtam magam a fövenyen. Feladtam, mint mindig. Visszavittem a Guruló

Napraforgón a koleszbe. Felkísértem a szobájáig. Kinyitotta az ajtót és előretessékelt.
– Üres a kricsmi – néztem vissza az ajtóból. – Mi van, elutazott a mamájához a

gardedám?
Helen komoly arccal bólintott.
– Valószínűleg. De majd tűz- és füstjelekkel értesítem, hogy ő is tudjon a dologról.
Sosem voltam képes rászánni magam, hogy a kollégiumban kezdjek vele. Szobatársnője

ugyan pár perc múlva felszívódott, de mindig elképzeltem, ahogy beállít a szomszédos
szobába: „Helennek már megint itt van a pasija. Leülhetnék ide?” Szóval, úgy éreztem,
mintha egy hatalmas táblát szögeztek volna ilyenkor az ajtóra: „Helen Marsh és Theodor
Harrinck e percekben szeretkeznek. Kérjük, a folyosón lábujjhegyen haladjanak.”

Meg a kandi füleket a szomszédos szobában, amint lélegzetvisszafojtva tapadnak a falra
és lesik a szapora ágynyikorgást. Az istennek se tudtam magam rávenni a dologra. Helen
viszont, hiába hívtam, nem volt hajlandó betenni a lábát a lakásomba.

– Hogyisne – nézett a szemembe –, csak nem képzeled, hogy elmegyek a barlangodba?
Így maradt a heves csókolódzás a Guruló Napraforgóban, illetve a mozik leghátsó

sorában.
A kollégiumi szobának megfelelő hangulatban ültem az ágyára. Helen ilyenkor lefegy-

verzően kedves és engedékeny volt. Mint egy olvadófélben lévő sajt az egércsapda ravaszán.
Én viszont egyáltalán nem voltam képes lazára engedni magam. Azt hiszem, kifejezetten
élvezte, ahogy feszengek, miközben ujjával lágyan cirógatta a combom.

– Ereszd el magad – súgta.
Ekkor futott be a szobatársnője.
– Ó, hát itt vagytok? – csicseregte, miközben járt a szeme, mint a halé. – Ha megmond-

tátok volna, hogy itt lesztek…
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Tudom, kifejezetten rohadt dolog volt, amit csináltam. De elegem volt belőle, hogy úgy
nézzen rám, mint egy kosár kukacra, mindössze azért, mert történetesen nem tanítottam az
egyetem művészettörténeti tanszékén. Biztosra vettem, Livensthalra nem nyitogatta volna az
ajtót.

Átkaroltam Helent és ledöntöttem az ágyra. Hosszan megcsókoltam, miközben ügyel-
tem rá, hogy a nő láthassa, ahogy a kezem felcsúszik Helen szoknyája alá. Nem hagytam
akkor sem abba, amikor dühösen csattant mögöttünk az ajtó. Csak percek múlva kapkodtam
levegőért.

– Hé, micsoda modor ez? – nézett rám csodálkozva Helen. Válasz helyett ismét
megcsókoltam. Befészkelte magát az ölembe. Valami huncut mosoly bujkált a hangjában.

– Most elkapták a grabancodat, zsarukám! – Lehúzta magáról az inget.
– Tudod, hogy az első szexuális élmény kihat az ember egész életére – súgtam a fülébe.

– Vigyázz rám!
De nem hagyta magát megzavarni. Addig, amíg elfelejtkeztem a folyosóról, a nyitott

ajtóról és elmerültem egy mindent elsodró örvényben.
Csak amikor már lecsillapodva feküdtünk a takaró alatt, fordult felém, kuncogva:
– Attól tartok, hogy szelektív amnéziád van.
Végigcirógattam az arcát. Ujjammal körberajzoltam az ajkait. – Mi lenne, ha hozzám

költöznél? – kérdeztem végül.
Megrázta a fejét.
– Ne is álmodj róla! Rossz ómen!
Hiába próbáltam, nem tudtam meggyőzni az ellenkezőjéről. Így valamivel éjfél után

hazamentem, ha a szobatársnője netán visszatérne. Lefeküdtem, de nem jött álom a szemem-
re. Átkoztam magam, hogy eljöttem. Az a csaj biztosan talált magának egy szabad ágyat
valahol. Aztán csak-csak elaludtam.

Késő délelőtt ébredtem. A napfény elárasztotta a szobát. Apró lépéseket hallottam.
Megfeszült a testem. Nem tudtam, mi az. Megpróbáltam nesztelenül kicsusszanni a takaróm
alól. Felpillantottam. Helen állt az ágyam fejénél. Az összes csomagja a kezében. Egy darabig
bámultuk egymást, aztán megszólalt.

– Úgy látszik, én mégiscsak odaköltözős fajta vagyok – és elfintorította az arcát.
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New York, 1991. március 26. 18 óra 27 perc

Paul sötét gondolatoktól telten izzadt a szőnyeg közepén. Egy kondi-rugival gyötrődött.
Jeannie monoton hangon számlált tovább.

– Harminckettő, harminchárom, harmincnégy…
– De drágám – nyögött fel a hadnagy –, nem lenne célszerűbb, ha nem a kötésed

ütemére kellene csinálnom, hanem te is együtt tornáznál velem?
Jeannie átpislogott a szemüvege fölött.
– Nem tudom, mire célzol, Paul drágám. Én – itt erősen megnyomta az „én”-t – egy

dekát sem híztam balettnövendék korom óta. Megmérheted a derekamat, még mindig ugyan-
olyan karcsú, mint lánykoromban. És akármikor a nyakamra teszem mind a két lábamat.
Akarod, hogy bemutassam?

Paul elkeseredetten legyintett. Látta már elégszer a produkciót. Jeannie mindig ezt hozta
fel végső érvként a testedzés elengedhetetlen volta mellett.

– De akkor mi a fenének vettél két darabot ebből a vacakból? – kiáltott fel panaszos
hangon.

– Mondtam már – felelte kioktatólag Jeannie –, hogy míg egy darab tizenhárom dollár-
ba került, a kettőt tizennégyért adták. A bolondnak is megérte, nem? Képzeld, a második csak
egy dollárba került!

A hadnagy hangtalanul csikorgatta a fogát. Már akkor megszállta valami sötét balsejte-
lem, amikor először látta a fitneszreklámot. Elhatározta, hogy alkalmas pillanatban leszámol a
tévékészülékkel. De egyelőre még öt percig izzadnia kellett. Ennyi volt hátra napi penzumá-
ból.

– Na, látod – mondta Jeannie, amikor Paul végre befejezte –, hát nem jobb így?
Paul összeszorította a száját, hogy visszafojtsa magába a kitörni készülő „Nem! Nem!

Nem!” kiáltásokat. Csak mikor csillapult kissé a szívverése, kérdezett vissza.
– És azon túl, hogy a hülyének is megérte, mi a fenét fogunk kezdeni a másik darabbal?
– Hát beviszed a munkahelyedre – felelte Jeannie a világ legtermészetesebb hangján. –

Az ebédszünetben is tornázhatsz kicsit. Paul elterült a szőnyegen. Elképzelte, amint az egész
őrs rajta röhög. Jeannie fejcsóválva nézte.

– Ne aggódj, lesz társaságod! Már megbeszéltem Emmyvel, hogy az ő férjének is
veszünk egy ilyet.

– Ki az az Emmy? – kérdezte Paul rosszat sejtve.
– Ki lenne? Mrs. Bolling, hát nem emlékszel? Meséltem neked, hogy milyen jókat

beszélgettünk a nőegyleti gyűlésen.
A hadnagyban bennszakadt a lélegzet.
– Csak ezt ne – nyöszörögte. De Jeannie hajthatatlan maradt.
Amikor Paul másnap beérkezett, a százados haladéktalanul magához rendelte.
– Tegnap ezzel lepett meg a feleségem – kezdte vészjósló hangon, és előhúzott a

fiókjából egy kondi-rugit. – És mit gondol, ki volt az értelmi szerző?
Paul lehunyta a szemét. Már nem kapálózott a végzet csapása ellen. Hagyta, hadd

zúduljon fejére a vihar.
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New York, 1991. március 27. 14 óra 06 perc

A Macska újból lecsapott. Ezúttal egy tizennégy éves kislány volt az áldozat. A szülei
elutaztak hétvégére. Ő inkább otthon maradt. Paul Norman még nem látott ilyen iszonyattól
eltorzult arcot. Pedig elég hullával volt dolga életében.

A kislánynak kitépték a nyelvét és a testébe gyömöszölték. Zsenge mellei úgy szét
voltak marcangolva, hogy ha életben marad, akkor is amputálni kellett volna őket. Nem
találtak rajta szúrást, halálát fulladás okozta. A hadnagy sejtette, a Macska hogyan fojtotta
meg áldozatát. A legocsmányabb módon. Nem mondott semmit a szülőknek. Az ő hibája és
nem az övék, hogy ez megtörténhetett. Neki kellett volna elkapni a Macskát.

Jó szokása szerint McRownra hagyta a tanúk kihallgatását. Kinézett az ablakon az alant
nyüzsgő forgalomra. A hűvös üvegnek támasztotta homlokát. Nem vette észre, hogy a széles
sugárút szemközti oldalán, az ötvennégy emeletes ház egyik ablakában meglibben a függöny.
Sejtelme sem volt, hogy figyelik. Nagyot sóhajtott. Megindult lefelé a házból. Gyalog, hogy a
mindjárt elfogyasztandó hamburgert ellensúlyozza valamiképpen.

Valami megakadt az agyában. A Macska tudta, hogy a kislány egyedül lesz. Azt is
tudta, hogy eddigi áldozatai egyedül laknak. De ez most sokkal pokolibb. Ismerte az
időpontot, amikor a gyereket egyedül hagyták. Mintha csak jelen lett volna.

A sokadik kihallgatás végre tisztázott valamit. A gyilkosságsorozat előtt megerőszakolt
nők mindegyikének volt barátja, élettársa, férje. A gyilkosságok áldozatai közül egynek sem.
Egy gondolat nem hagyta nyugodni. Ha Susan Rocanne-nak összejön a gyilkosság napján a
randevúja, sose hal meg. A hadnagy nem jutott el addig a pontig, ahová Theo.

Peter Georges leeresztette kezéből a messzelátót. Mióta találkozott a hadnaggyal, még a
gyilkosság után is leshelyén maradt. Figyelte a nyomozás fázisait. Csak akkor tűnt el végleg,
amikor a rendőrség emberei lepecsételték orgiája színhelyét. Ahogy az utcán távolodó Paul
után nézett, pokoli ötlet fogalmazódott meg benne. Elküldi neki a névjegyét. Legyen mivel
elfoglalnia magát.

A sajtó a címoldalakon foglalkozott a Macska legújabb rémtettével. Peter elégedetten
nézegette a vastag szalagcímeket. Festményeinek reprodukciói bejárták az Államokat.
Kommentátorok tucatjai magyarázták őket. A tévében pszichológusok, esztéták nyilatkoztak
róla. Peter elvigyorodott. Készül a világ az ezeréves királyságra. Aztán összeszedelőzködött.
Még sok dolga volt. Elő kellett készítenie Rakiel eljövetelét.
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New York, 1991. április 17. 19 óra 22 perc

Leon Anderson fölhajtotta a kólát. A dobozt összegyűrte, mint rendesen. Három méter-
ről hajította az utcai szemetesbe. Talált. Több évtizede nem volt rá példa, hogy elhibázta
volna. Mint ahogy mindig eltalálta a célt. Bárhonnan, bármivel.

A kocsija felé vette az útját. Háromsaroknyira parkolt le innét. Nem akarta, hogy feltűnő
legyen. Negyedik napja figyelte a környéket. Mindennap más öltözékben. Az álcázás
nagymestere volt. John Bolling hetekkel ezelőtt megbízta, hogy álljon rá a Macskára.

A százados centinként vizsgálta át a helyszíneket, stopperrel a kezében lépte le újra és
újra a távolságokat. Régi aktákat túrt át és új tanúkat keresett. A Macskára vadászott.
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New York, 1991. április 20. 16 óra 20 perc

Paul négy nap múlva kapta kézhez Peter Georges tanulmányát a Macskáról. A többivel
ellentétben ezt nem küldette át Scottnak. Ezen akkor is keresztülrágja magát, ha belegebed.
Kíváncsi volt, mit tud a „zombi” összehozni. Vajon sikerült-e előbbre jutnia kollégáinál a
Macska rejtélyének megoldásában?

A hadnagy igencsak meglepődött. Nem az az érthetetlen nyelvű, magasröptű írás volt
ez, ahogy várta. Egyszerű tőmondatokban fogalmazódott. Nem boncolgatta a festmények
művészettörténeti részét. Inkább pszichológiai tanulmány volt. A Macska képeinek csak
egyetlen oldala érdekelte: milyen lelkiállapotban követhették el a gyilkosságokat. Paul
Norman megborzongott. Mintha a pokol nyílt volna meg egy pillanatra. A kezében tartotta a
megoldás egyik felét. De ezen a vonalon nem juthatott tovább. Ez csak akkor sikerülhetett
volna neki, ha az összes szálat a kezében tartja. Így azonban csak hátráltatta a nyomozást. A
Macska megint jól számított. Mint idáig mindig.

John Bolling ezúttal senkit sem rendelt rapportra. Amikor megtudta az újabb gyilkos-
ságot, hazament és felbontott két üveg konyakot. Módszeresen fogyasztotta el egyiket a másik
után. Másnap reggel még nem tért magához. Csak délután ment be. Feltűnően mogorva és
fáradt volt. Arcát kiverte a borosta. Felkérte magához a Macska ügyében folytatott nyomozás
összes eddigi anyagát. A tárgyi bizonyítékokat is. Megint talált egy pontot, amivel nem tudtak
mit kezdeni. Susan Rocanne levágott haja közé néhány ősz szál is keveredett. Rutinból össze-
hasonlíttatták az áldozat hajával. A két minta nem egyezett. A laborosok sem fektettek nagy
súlyt az egészre. Bizonyosak voltak benne, hogy korábban kerülhetett oda.

Amikor Bolling végzett az anyaggal, behívatta magához Paul Normant és Scottot. Nem
üvöltözött. Egyetlen esélyük volt, ha a helyükön akartak maradni. Ha minél előbb elkapják a
Macskát. A sajtó előbb-utóbb fejeket fog követelni. A minisztériumban pedig senki se lesz
érzelgős. Egymásra voltak utalva. Összeszerkesztettek egy jelentést, amelyben igyekeztek
eddigi munkájuknak valamennyire eredményes látszatát kelteni. Tisztában voltak azonban
vele, hogy ez csak haladék, a Macskát el kell intézni.

Késő estéig dolgoztak. Megírtak egy anyagot, amit „kiszivárogtatnak” a sajtó felé. Bizo-
nyos tényeket, bármennyire is titokban akarták őket tartani, közölniük kellett az újságírókkal,
ha nem akarták, hogy most mindjárt nekik essenek. Az adatokat gondosan válogatták össze:
mutatósnak kellett lennie, hogy harapjon rá a sajtó, ugyanakkor megpróbálták elkerülni a
lényeges információk közlését. Paul átlag háromnegyed óránként telefonált haza Jeannie-nek,
hogy percek múlva indul.

A Macskából divat lett. Pólókra nyomtatták, amint Garfieldhez hasonlatos alakban
veszkődik egy zárral. Egy egyházi rádióadó rendszeres üzenetekben próbálta megtéríteni. A
filmgyárak ugrásra készen álltak a sztori jogáért. Egy palesztin terrorista csoport jelentkezett,
hogy ő követi el a gyilkosságokat az amerikai imperialista törekvések elleni tiltakozásul. Egy
neves okkultista azt bizonygatta, hogy a Macska nem más, mint Drakula gróf legújabb
reinkarnációja. Így rögtön összetűzésbe keveredett kollégájával, aki a közismert fekete mágus,
Gilles de Rais megtestesülésének tartotta. A város sikátoraiban denevéreket, fekete macskákat
égettek. New York így tanult együtt élni a rettegéssel.

Aztán lassanként csillapult a láz. Két hét múlva a Macskát még a hátsó oldalakról is
lesöpörték az újabb szenzációk. Csak Paul Norman nem adta fel. Szinte mániákusan járta
azokat a helyeket, ahol a Macska előbukkant. Érezte, itt kell lennie a megoldásnak. Aztán
megint a már kívülről ismert jegyzőkönyveket olvasta. Ezt tette akkor is, amikor a PANAM
gépe Helen Marsh-sal és Theodor Harrinckkal New Yorkba érkezett.
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New York, 1991. május 3. 8 óra 07 perc

Futással kezdtem a napot. Óvatosan bújtam ki Helen mellől, nehogy felébresszem. A
Central parkban napról napra növeltem a távot. Egész jól ment. A szállodában visszafelé
beszóltam a recepciónál, hogy küldessenek fel valami harapnivalót és egy vödör kávét. Ez
utóbbi nélkül lehetetlen volt lelket verni a nőbe.

– Kapd össze magad – mondtam neki; mikor éledezett. – Hivatalosak vagyunk Jeannie
néniékhez.

Első látogatásunk katasztrofálisan sikeredett. Jeannie néni megint olyan volt, mintha a
Hófehérkéből lépett volna elő. Úgy látszik, ezt minden bemutatkozás alkalmával kötelezőnek
érezte. Többé-kevésbé ki-ki a maga módján idomult a helyzethez. Paul bácsi Tudor szerepét
vette föl, én Kukáét. Idiótán vigyorogtam mindenkire. Helen a házba özönlő mókusokat és
mosómedvéket alakította. Segített mosogatni. A konyhából kísérteties párbeszéd foszlányai
szűrődtek ki. Jeannie néni mindenáron meg akarta győzni Helent a fontosságomról.

– Tudod, Theo azelőtt egy titkos beosztásban dolgozott.
– Olyannyira, hogy mára ő sem tudhat belőle semmit – bólintott Helen.
Eltöprengtem, vajon Jeannie néni mennyire érzi Helen humorát. Paul bácsi minden-

esetre pompásan szórakozott. Vinnyogva hentergett a rekamién. Aztán elkomorult.
– Több mint harminc éve, fiam – suttogta. Amikor behozták a kávét, Helenen már

látszott a fáradtság. Paul nem bírta tovább és belevágott Jeannie csicsergésébe.
– Elég legyen, Jeannie! Úgy érzem magam, mint a színészgárda csapó kétszáznál egy

Kellogg’s reklámfelvételén.
Jeannie egy hosszú pillanatig rámeredt. Aztán villámgyorsan felrohant a lépcsőn. Mint

később megtudtam, a fürdőszoba felé.
– Ojjé! – kiáltott fel Paul bácsi. Szuszogva kapaszkodott fel a néni után. De hiába

könyörgött, Jeannie nem jött elő. Csak mikor Helen is odament, nyílt meg résnyire az ajtó,
hogy becsusszanhasson. Azután megint élesen kattant a zár.

Fél óra múlva keveredtek elő. Amikor Jeannie bement a konyhába valami süteményért,
Helen végigmért bennünket.

– Két otromba hím. – És követte a nénit. Paul bácsi fejcsóválva nézett utána. Aztán
felém fordult.

– Nagyon szerelmes vagy, fiam?
Nem válaszoltam semmit. Értettem, hova akar kilyukadni. Helen, amikor ezt később

felvetettem neki, kutatóan nézett a szemembe.
– Gügyörésztem neked valaha is a Hófehérke modorában?
– Nem. – Nem értettem, mit akar.
– Na látod! – mondta diadalmasan. Ezzel részéről lezárta az ügyet. Mindig csodáltam,

ahogy a legnehezebbnek látszó kérdéseket elintézte. Azért ha Paul bácsiék esküvői képére
tévedt a tekintetem, elgondolkoztam kissé. Olyan lehetetlenül távolinak tűnt. Jeannie néninek
mindig bepárásodott tőle a szeme.

– Térden állva kérte meg a kezemet – szokta mondogatni. A hadnagy ilyenkor zavartan
köhintgetett. Nehezére esett felidéznie a harminc év előtti jelenetet.

Nem bájlátogatásra készültünk. Egy utolsó kétségbeesett rohamot akartam intézni Paul
bácsi szakmai vezérelve ellen, amely szerint családtagok ne kontárkodjanak a rendőrség
munkájába. Hiába hívtam fel ismételten a figyelmét, hogy Helennel többet lendítettünk a
nyomozáson, mint az Interpol és az FBI együttvéve. Csak legyintett: „Véletlen szerencse.”
Igazi indokaimat nem mertem elmondani. Azt hiszem, ha elmesélem az egész történetet, még
közös hamburgerezéseink emléke sem tartotta volna vissza attól, hogy zárt intézetbe csukas-
son. Így tehát hallgattam, mint az a bizonyos végtermék a gazban.
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Jeannie nyitott ajtót. Mint afféle nő, rögtön körbecsodált. – Milyen jól áll a kabátod,
Theo!

Ami azt illeti, valóban új kabátban feszítettem. Az egész délelőttünk ráment Helennel.
Az istennek se tudtunk olyat találni, amilyet kiszúrtam magamnak az esti krimiben. Az eladó
kapásból rakott elénk vagy nyolcat. Persze egyik se volt olyan, amilyet kerestem. Azért Helen
rám erőltette az egyiket. Amíg igazgattam magamon, félig az eladó felé fordulva kezdtem
magyarázni, hogy mit is szeretnék. Egyszer csak Helen közbevágott:

– Mi lenne, ha előbb a tükörbe néznél és csak utána folytatnád? Igaza volt, mint
rendesen. Ennél maradtunk.

Időközben Paul bácsi is előkeveredett. Sejtette, miért jöttünk. Most egyáltalán nem volt
szívélyes. Az egyszer sem jutott eszébe, milyen szerencséje van, amiért elvittük hozzá az
anyagainkat. Többek közt Livensthal kibővített tanulmányát is. Ha postára adjuk, heteken át
kevereghetett volna a rendőrség bürokratikus útvesztőiben.

Sokadszor beszéltük át ezt a dolgot. Az öreg nem engedett. Arra sem volt hajlandó,
hogy legalább fő vonalakban vázolja, hol tart a nyomozás. Onnan tudtam csak, mikor mondok
neki újat, hogy ilyenkor megrándult egy kis ideg a szeme sarkában. Ma a szokásosnál is
undokabbnak látszott. Belevetette magát a karosszékébe. Kelletlenül az ölembe dobott egy
dossziét.

– Nesze – morogta –, csak hogy ne érezd olyan okosnak magadat.
Megnéztem a borítót. Valami Peter Georges nevű pasas írta. Belelapoztam. A Macská-

ról szólt. Ugyanolyan rendelésre készített tanulmány volt, amilyet Livensthallal is írattak.
Most már komolyan nekiültem. Mintha egy pillanatra kitárult volna a lelkemben kavargó
feneketlen pokol. Ahogy a villám széthasítja egy másodpercre az éjszakát. Megvilágosodott
minden. Hogy miért nem találták a Macskát a festők közt. Mert idáig nem festett. De mindent
tudott róla.

– Ő az – mondtam végül, amikor letettem a tanulmányt. Valahonnan tompán, mélyről
jött a hangom.

– Megőrültél – nézett rám Paul bácsi. Aztán láttam, neki is lecsengett. Halkan tette
hozzá. – Honnan veszed?

– Találkoztunk az őrület hálótermeiben. Egy bizonyos: tudja, mi az, gyilkolni.
Azzal kimentem. Levegőre volt szükségem.
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New York, 1991. május 14. 19 óra 19 perc

Leon Anderson egyre közelebb került a Macskához. Ebben nagy segítségére voltak
Theo feljegyzései. Ellenben Livensthal tanulmányával nem tudott mit kezdeni. Számára nem
jelentett hasznosítható információt, hogy a Macska milyen indokból követte el tettét. Nem
volt érdekes. Csak az elkövetkező gyilkosság helye és időpontja érdekelte.

Rájött valamire, aminek fontosságára a többiek nem figyeltek fel. A három gyilkosság
helyszíne egyenlő távolságra volt egymástól. Legalábbis látszólag. Anderson nem érte be
ennyivel. Pontosan lemérte. Szinte méterre egyezett a két távolság. Másoknak azért nem tűnt
fel, mert a rendőrségi aktában a Macska minden felbukkanását jelezték. Elmulasztották más
színnel jelölni a gyilkosságokat. A százados azonnal észrevette. Elég akciót tervezett térképen
életében, hogy feltűnjön neki a dolog.

Anderson összekötötte a gyilkosságok helyszíneit. Egy egyenlő szárú háromszöget
kapott. A helyszínek adta szöget rámérte a háromszög egyenlő szárának két végpontjára. Az
így kijelölt vonalakra körzővel kijelölte a gyilkosságok helyszínei között mért távolságot.
Mindkét esetben épületre esett a pont. Ha ezeket a helyeket összekötötte, egy ötszöget kapott,
amelynek minden szára egyenlő hosszúságú volt. Nem ismerte fel a dolog jelentőségét. De
még a következő helyszínt is nagy valószínűséggel meg tudta jósolni: a Macska ugyanis az
óramutató járásával ellentétes irányban haladt előre. A százados a biztonság okáért mindkét
helyet figyelni akarta. De az egyikre jobban koncentrált.

Már csak az áldozatot kellett megtalálnia. Ezzel veszkődött a legtovább. Megpró-
bálkozott a szintek mérésével is, de itt jelentős eltérés volt a három hely magassága között.
Erre tehát nem támaszkodhatott. Először dühös lett, de azután elvigyorodott. Minden azért
nem jöhet össze.

A ház ötvennégy emeletes volt. Megkockáztathatta volna, hogy a gyilkosságok helyszí-
ne közötti távolság minimális eltérését figyelembe véve kijelöl egy kört, de nem akart hazar-
dírozni. Módszeresen feltérképezte az összes lakást, hiszen nemcsak magányosan élő nőket
érheti a támadás. Egyetlen kizáró okot ismert: ha a nőnek állandó partnere van. Tökéletesen
biztos azonban ebben sem lehetett.

A legnagyobb gondot az jelentette, hogy fogalma sem volt róla, mikor készül a Macska
ismét lecsapni. Ráadásul egyidejűleg kellett figyelnie mindkét helyszínt. Senkit sem avatott a
titkába. Ezt személyes párbajának tekintette Paul Normannal. Magának akarta a dicsőséget.

Több áldozatjelölt is akadt a ház mindkét oldalán. Gondot okozott, hogy ezek szemmel
tartására alkalmas leshelyet találjon. Így kénytelen volt feladni a kevésbé esélyes helyszín
megfigyelését, de ebben az akcióban elég sok volt a rizikófaktor. Így is alig tudta megoldani a
leshelyek közti gyors és ugyanakkor feltűnésmentes közlekedést.

A százados lenyomoztatta az összes szóba jöhető nőt. Lassan kirajzolódott előtte
napirendjük. Tisztában volt vele, hol dolgoznak, hánykor és milyen útvonalon járnak haza.
Melyik üzletbe mennek vásárolni. Ha van rendszeres programjuk a héten, mi az. Egyre
könnyebbé vált a megfigyelés. Egymás után behatolt mindegyikük lakásába, és elhelyezett
néhány poloskát. Most már ráért a környéket is szemmel tartani. Megismerte az utca állandó
figuráit. Lassan felbukkanásukból is percre meg tudta mondani az időt. Már nemcsak
lakásukban figyelte a nőket. Igyekezett olyankor felfedezni őket, amikor hazafelé tartottak.
Dobogó szívvel leste: talán felbukkan körülöttük a Macska. Biztos volt benne, hogy ha igen,
azonnal kiszúrja. Ez volt a szakmája, hogy észrevegye a természetellenesen viselkedő embe-
reket. Akik valamilyen akcióra készülnek.

Időközben egyre szűkült a lehetséges áldozatok köre. A lefüggönyözött ablakú lakások-
kal egyáltalán nem törődött. Ezek Theo elmélete szerint is kiestek. Négy olyan hely volt, amit
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alaposan figyelt. Ezek között nem tudott dönteni. A többieket már csak rutinszerűen ellen-
őrizte.

Hiába próbált, nem volt képes a Macska agyával gondolkozni. Pedig ő is a közelben
lapult, kiszemelte áldozatát. Esténként gyönyörködött mozdulataiban. Mikor a lány lekap-
csolta a villanyt, hangtalan mormolta maga elé: „Jó éjt, kedvesem.”

A százados érezte, hogy a Macska is felbukkant. De nem sejtette, hol lehet. Ezért egyre
óvatosabb lett. Ha kimozdult a leshelynek használt lakásból, előtte gondosan álcázta külsejét.
Úgy érezte magát, mint ifjúkorában, a koreai dzsungelben, mikor minden segítség nélkül
egyedül dobták le. Most is magának kellett megoldania a feladatot. Nem számíthatott senkire.
Az állandó készenlétben lassan elveszítette időérzékét. Most nem ő az, aki meghatározza az
akció időpontját. Ha a Macska feltűnik, támadásba kell lendülnie. Hogy frissen tartsa magát,
rendszeresen edzett. Ilyenkor maximumra tekerte a lakásban elhelyezett vevőállomás hang-
erejét, hogy biztosan észrevegye, ha a Macska időközben megjelenik. Heti egy napon
engedélyezett magának pihenőt, de ekkor is felhívta a kapitányságot egy pár saroknyira lévő
fülkéből. Embereitől részletes beszámolót kért. Kiadta a következő heti utasításokat. Közben
imádkozott, nehogy most vezényeljék őket valami nagyobb bevetésre. Minden perccel
közelebb lopózott az idő, amikor szembenézhet a Macskával. Úgy gondolta, tudja, kinek van
kettejük közül kevesebb esélye a másikkal szemben.

Peter egy jóval távolabbi ház ablaka mögött húzódott meg. Sosem merészkedett közel a
megfigyelt helyhez. Nem akarta, hogy akár véletlenül is feltűnjön valakinek. Így nem vehette
észre a környéken meghúzódó századost sem. Ez volt az első komoly hiba, amit elkövetett.

Minden idegszálával a lányra koncentrált. Véletlenül futottak egymásnak a metrón.
Peter táskája kinyílt, és szerteszóródtak a papírjai. A nő leguggolt és segített neki összeszedni.
Aztán zavart mosollyal felé nyújtotta a gyűrött paksamétát. Egy pillanatra összeért a kezük. A
lány pár perc múlva el is feledkezett az egészről. Peter kicsit lemaradt, majd követni kezdte.
Egészen hazáig. Ez volt az első nő, akit már a végzetes nap előtt megérintett. Újra és újra
visszagondolt a jelenetre. Érezte, amint elönti a vágy. Látcsövét a lány ablakára szegezte. Itta
minden mozdulatát. Miután a lány ablaka elsötétült, Peter végigvetette magát az ágyon.
Nyitott szemét a sötét plafonra szegezve elképzelte, milyen lesz, amikor megjelenhet előtte
igazi alakjában. Mint ura és parancsolója.

A százados idegei a végsőkig feszültek. Vödörszám itta a kávét, szedte az ajzószereket.
Alig mert aludni naponta két-három órát. Mint minden dzsungelharcosban, benne is kialakult
az az ösztön, amellyel az ember előre megérzi a harc közeledtét. Pillanatról pillanatra
izgatottabb lett. Este fél nyolc volt. Azok a percek, amikor kicsit minden elnyugodott.
Körülkémlelt, nem lát-e valami gyanúsat. Nem talált. Letette a távcsövet. Ilyenkor szokta
megejteni mindennapos edzését. Levetette az ingét. Bemelegített. Fekvőtámaszozott. Egyre
növekvő szériákat csinált. Először harmincat, utána negyvenet, ötvenet, egészen százig. Utána
csökkentve az adagokat, visszament harmincig. Ugyanezt megcsinálta guggolásból fej fölé
rúgásokkal is. Mindkét lábra. Kifújta magát. Aztán nekilátott a felüléseknek. Ötször három-
százas adagot csinált, félperces pihenőkkel. Majd visszament hídba, hogy kihúzza a hasizmait.
Amikor végzett, árnyékolni kezdett. Ütötte-rúgta képzeletbeli ellenfelét. Hajolgatott, táncolt
egy kicsit levezetésként. Végül beugrott a zuhany alá, és hagyta, hogy a bőrére záporozó forró
vízsugár ellazítsa izmait. Úgy-ahogy letörölte magát, és félig vizesen visszabújt a ruhájába.
Ismét kezébe vette a látcsövet. Rutinból végigjáratta az ablakokon. Az egyik megfigyelt ablak
már sötét volt. „Lekéstem az előadást” – gondolta magában Anderson. Nem bánta különösen.
De ez egyszer tévedett.

Peter Georges rögtön készülődni kezdett, ahogy a lány kilépett a lakásból. Úgy döntött,
eljött az idő. Végignézte, ahogy a nő készülődik. Számított rá, hogy csak órák múlva tér
vissza. Arra is, hogy egyedül. Nem úgy öltözött, mint aki randevúra megy.
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Peter magára húzta a fekete overallt. Utcai ruhát vett fölé. A gumikesztyűket a kabát-
zsebébe süllyesztette. A símaszkot úgyszintén. A festéktubusokat és az ecsetet gondosan
végigtörölte, nehogy ujjlenyomat maradjon rajtuk. Ezeket a gyilkosságok után nem hozta el
magával. Csak fölösleges, áruló nyomok lettek volna.

A hóna alá egy hosszú, kétélű kést csatolt. A pengéjéről sosem törölte le a vért.
Időnként, ha egyedül volt, a műtermében elővette és kirakta maga elé. Határtalan izgalommal
töltötte el. Ilyenkor újra átélte a végső pillanatokat. A bőrén érezte a kifröccsenő vért,
felidézte a halálra sebzettek vergődését. Most előhúzta a pengét. Végigcirógatta az ujjával.
Lehunyta szemét. Maga elé képzelte a lányt. Minden idegszálával érezte, ahogy a torkának
feszíti a kést. Hallani vélte a bőr halk reccsenését, ahogy beléhatol az acél. Mikor kinyitotta,
lázasan csillogott a szeme. Hangtalan húzta be maga mögött az ajtót.

Sikerült észrevétlenül felosonnia az emeletre. A liftben sem találkozott senkivel.
Negyven másodperc alatt bánt el a zárral. Akkor lépett a lakásba, amikor a százados a zuhany
alatt áztatta testét. Nem kapcsolta fel a villanyt. Ismerte a lakás minden négyzetméterét.
Ráborult az ágyra és hosszan beszívta a lány testének illatát. Aztán vigyázva, nehogy bármit
is elmozdítson, felmérte a terepet. Tudta, a nő hova lép, mit tesz majd, ha megjön. Azt latol-
gatta, melyik pillanatot válassza. Azt akarta, hogy ő is olyan kezes legyen majd, mint a
többiek. De ehhez a megfelelő percben kell előlépnie.

Végül úgy döntött, a hálószoba nyitott ajtaja mögött húzódik meg. Még egyszer se látta,
hogy behajtotta volna a lány. Előkészítette a festőszereket, kirakta maga mellé. A gumi-
kesztyűt már a liftben felhúzta. A biztonság okáért a könyökével nyomta meg a gombot. A
síálarccal várt, nem szerette, ha megizzadt az arca.

Peter jól tippelt. Sarah Marcel tényleg nem randevúra ment. A barátnőjével találkozott.
Minden második héten együtt mentek moziba. Még a főiskolán barátkoztak össze. Sarah a
kollégiumban lakott. Szülei Oklahomában éltek. Barátnője ezzel szemben igazi New York-i
lány volt. Ő szerzett munkát Sarah-nak, hogy a városban maradhasson. Rajta kívül a lánynak
nem voltak kapcsolatai New Yorkban. Mégsem akart hazamenni. Játszott a szabadság
gondolatával. Ez volt az oka, hogy egyedül lakott.

Tíz felé járhatott, amikor megállt vele a taxi a kapujuk előtt. A fékcsikorgásra és a
motorberregésre működni kezdtek a százados reflexei. Amikor látta, hogy Sarah száll ki az
autóból, már sejtette, hogy hibázott. Távcsövét a reménytelenül sötét ablakokra szegezte.
Mindhiába. Csak akkor láthat majd bármit is, ha a lány hazaért. Addigra lehet, hogy késő lesz.
Felgyulladt a villany. Anderson szinte centinként pásztázta át a lakást: Már majdnem meg-
könnyebbült, amikor észrevett egy szokatlan árnyékot a falon. Valahol a zsigerei mélyén
érezte, ezt a foltot eddig nem látta. Minden idegszálával koncentrált. Várt, készen arra, ha
nem jön rá, mi lehet az, és a lány lekapcsolja a villanyt, mindenképpen behatol a lakásba.

Aztán bizonyosságot nyert. Az árnyék szinte észrevétlenül megmozdult és mind
határozottabb formát öltött. Egy arc nélküli fej profilja. A százados most már biztosan tudta,
hogy nem tévedett. Megtalálta a Macskát.

Még percekig figyelte az egyre élesebben kirajzolódó árnyat. Ifjúkora jutott az eszébe.
A dzsungel sötétjéből bontakoztak ki ilyen észrevétlenül a vörös felderítők sziluettjei. Először
érezte meg, hogy a Macska nem lesz olyan könnyű eset, mint ahogy elképzelte.

Megrázta a fejét. Nincs idő ezen töprengeni. Villámgyorsan készülődött. Magára
csatolta a fegyvereit. Rövid kabátot vett, amely alá könnyen elrejthette géppisztolyát, de nem
akadályozta a mozgását. Karabinert és kötelet tett a válltáskájába. A tetőről, az ablakon át
akart a Macskára törni. Remélte ugyan, hogy elfoglalja a lány, de félt, ha túl sokáig piszmog
az ajtóval, esetleg magára vonja a figyelmét. Még egy előnye volt az ablakon át való táma-
dásnak. Így mindig nyílik néhány másodperc arra, hogy az ember közvetlen az akció előtt
utoljára felmérje a terepet.
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Futva tette meg az utat a liftig. Az ajtaját nyitva felejtette. Átvágott az úton a vadul
tülkölő autók között. Szinte beesett a lány házának kapuján. A liftre szerencsére nem kellett
várnia. Benyomta a legfelső emelet gombját. Expressz gyorsasággal. A gyomra a talpaiba
szállt. Rövidet zökkenve állt meg.

Elrohant a folyosó végéig. Kinyitotta a szellőzőablakot. Felkapaszkodott a nyílásba.
Keze kétségbeesetten kotorászott a villámhárító irányában. Ötvenhat emeletnyi mélység
zúgott alatta. Nem nézett lefelé. Sehogy sem találta a villámhárító acélját. Pedig emlékezett
rá, hogy ott kell lennie. Megfigyelte elégszer, amikor kitervelte az akciót. Az is megfordult a
fejében, hogy talán a folyosó rossz oldalára futott. Átgondolta az egészet. Nem, itt kell lennie
valahol a nyavalyás drótnak. Belekapaszkodott a keretbe és hosszan kihajolt. Kezét a falnak
tapasztva húzta maga felé. Végre! Erősen megmarkolta az acélszálat. Kicsit csúszós volt a
rácsapódott harmattól. Pár másodperc után talpa alá akadt a villámhárító drótját rögzítő
pöcök. Felnézett. Alig másfél méterre volt a tetőtől. Nekirugaszkodott. Két húzódzkodással
fenn volt a peremen. A könyökére támaszkodott és fellendült a lapos tetőre. Nem mert fel-
egyenesedni, így is közel volt hozzá, hogy lesodorja a szél. Négykézláb kúszott előre. A kötél
végét az antennához csomózta. Kiszámolta a paneleken, hogy Sarah ablakával egy vonalban
ereszkedjék alá. Megrángatta néhányszor, biztosan tart-e. Átfűzte az övén és a karabineren a
kötelet. Megkezdte az ereszkedést.

Sarah vidáman érkezett haza. Pompás estéje volt. A film után még beültek egy olasz
vendéglőbe, és elbeszélgettek kissé, mindennapi pletykákat cseréltek. Ilyenkor mindig úgy
érezte, benne él a nagyváros forgatagában.

Ledobta kabátját a karosszékbe. Halkan fütyörészett egy divatos számot. Leeresztette
derekáról a szoknyát. Kilépett belőle. Blúzát is a kabát tetejére hajította. Sosem hordott mell-
tartót. Karjával elfödte keblét és játékosan belekacsintott a tükörbe. Aztán még mindig az
előbb dúdolt szám vontatott ritmusára letolta testéről a fehérneműt. Maga mögé hajította.
Eszébe jutott, mit szólna valaki, ha most figyelné. Hirtelen kipillantott az ablakon. A végtelen
messzeségben hunyorogtak a szemközti oldal ablakai. Elmosolyodott. Aki ilyenkor kukkol, az
megérdemli. Belépett a fürdőkádba, és megeresztette a vizet.

A vízcsobogást hallva Peter megmozdult. Lassan előmerészkedett rejtekhelyéről.
Óvatosan belesett a félig nyitva hagyott ajtórésen. Megnedvesítette nyelvével kiszáradt ajkait.
Egyelőre meghúzódott. Csodálta az önfeledten játszadozó lányt. Aztán lehámozta magáról a
ruhát. Csak a símaszkot hagyta a fején. Várt.

Sarah kilépett a tus alól. Könnyedén végigtörölte magát a bolyhos törölközővel. Lágyan
cirógatta magát. Addig-addig, míg feszesek és teltek nem lettek a mellei. Akkor bement a
szobába. Végigheveredett az ágyon. Elővette a fiókból a testápoló krémet. Lassan dörzsölte
végig a bőrét. Különösen a comb belső oldalát. Aztán magára öltötte a könnyű baby-dollt. A
lányon leomló selyem láttán Peter majdnem előlépett. De türtőztette magát. Megvárta, amíg
Sarah leoltja a villanyt. Akkor nesztelenül az ágy mellé lopódzott. Hirtelen mozdulattal a lány
fejére húzta a paplant, míg ujja szorosan fonódott a nyaki ütőérre. Sarah egy pillanat alatt
elveszítette az eszméletét.

Peter szétfeszítette lábait és úgy kötözte az ágyhoz. A csuklóit a háta mögött hurkolta
össze.

A lány hamarosan eszméletére tért. Egy darabig értetlenül rángatta köteleit. Aztán
beléhasított a felismerés. Kétségbeesetten próbált nyüszíteni, de hangját elnyomta a szájába
dugott kendő.

Peter megmarkolta a lány tarkóján a hajat és a szemébe nézett. Azután engedte hanyatt
dőlni. Egy pillanatra fölé tornyosult, aztán betérdelt szétfeszített combjai közé.

Ujját alig érintve futtatta végig a Sarah testét borító anyagon. Érezte, ahogy a lány
combjain felágaskodnak a pihék. Keze óvatosan körözött. Egy könnyed mozdulattal átsiklott a
ruhadarab alsó részére. Kissé megemelte a lányt, keze végigcirógatta feszes hátsóját. Aztán
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visszaeresztette az ágyra, és újra elöl simogatta. Mind gyakrabban tévedtek ujjai a combok
selymes bőrére is. Aztán, csak mintha véletlen történne, két ujja becsúszott a lány combjai
közé. Alig-alig érintgetve a lány testének legérzékenyebb pontját, fokozatosan kicsalta belőle
a gyönyör hangjait.

Sarah pontosan tudta, mit csinálnak vele. Mégis hiába ellenkezett, nem volt képes el-
fojtani a torkából feltörő nyögéseket. Végül elkapta a mindent elsöprő ár és hosszan zihálva
dobálni kezdte magát. Testét nekifeszítette a lába közt játszadozó ujjaknak. Sírt, de nem tudott
uralkodni az ösztönein. Feszítette a vágy, hogy marcangolják, hatoljanak bele.

A százados ekkor érkezett. Peter már lemetszette a lány testéről a ruhát, és telefestette
őrült ábráival. Sarah alig volt magánál, csak csípője lüktetett engedelmesen a Macska kezének
ütemére. Fejét ide-oda dobálta, torkából elnyújtott zihálás tört elő. Peter előhúzta a kést.
Körözni kezdett a pengével a lány köldökén.

Anderson látta megvillanni Peter szemében a fényt. Tudta, mi fog következni. Nagyot
ordítva berúgta az ablakot, amikor Peter előretartva a pengét öklét belemerítette a lány
szétfeszített testébe. Az üvegcsörömpölés elvegyült Sarah éles halálsikolyával.

Peter megpördült. A százados maga elé kapta kibiztosított fegyverét. Egy pillanatra
egymásba kapcsolódott a tekintetük. Aztán meghúzta a ravaszt. Ujja görcsösen fonódott a
fegyverre. Az egész sorozatot beléengedte az elétornyosuló alakba.

Peter hasra vágta magát. Egy századmásodperccel előbb ért földet, mint ahogy Anderson
ujja rátapadt a fegyver ravaszára. A feje fölött csapódtak a falba a golyók. Ahogy kiürült a tár,
felpattant és előrelendült. Egy ugrással leverte lábáról a századost. Felhemperedtek a padlón.
Anderson nagyot rúgott estében ellenfele irányába és hátragurult. Szinte ugyanazzal a
mozdulattal ugrott talpra. Peter is felegyenesedett. Hangtalanul méregették egymást.

A százados elhajította a kezében szorongatott fegyvert. Legalább hat másodpercre lett
volna szüksége, amíg kiszedi az üres tárat és helyére rak egy másikat. Azalatt a Macska
kényelmesen elbánhat vele. Inkább előkapta az övén függő, kicsit hajlított pengét. Hüvely-
kujját az acél tompa végére szorította. Azzal irányítja a kést, hogy merőlegesen vágódjék a
célba. Anderson húsz évvel lehetett idősebb a másiknál. Ezzel tisztában volt annak
mozgásából. Viszont a javára szólt kétségtelenül nagyobb súlya és a tapasztalat. Óvatosan,
centinként csusszant előbbre. Nem akart hibázni. A Macska feszülten, de láthatóan minden
rutin nélkül követte mozdulatait. A századost azonban elgondolkoztatta a villámgyors reflexe,
ahogy kikerülte a fegyver halálos szórását. Azt tette, amit tanítványaiba is állandóan sulykolt.
Mindig a legegyszerűbb dolgok válnak be.

Egy mozdulattal előrántotta övéből a tartaléktárat és Peterhez vágta. Az ösztönösen
félrehajolt a feléje zúduló tárgy elől. Anderson egy ugrással mellette termett. Most a halálos
szúrások bármelyikével megölhette volna. Ehelyett egy gyors döféssel szétroncsolta ellenfele
vállízületét. Élve akarta.

Peter felkiáltott. A vastag penge pont a két csont találkozásánál hasított a testébe. A
százados rövid csuklómozdulattal megforgatta a kést. Darabokra szakadt az ízület. Peter
elerőtlenedő kezéből kihullott a fegyver. A százados gyomron vágta. Előregörnyedt. Elsötétült
előtte a világ, nem kapott levegőt. Anderson elkapta a másik csuklóját is és hátracsavarta. A
lapockáig tolta Peter kezét. Ki akarta fordítani helyéből ellenfele könyökét. A százados
felnyögött az erőfeszítéstől.

Ekkor a Macska karja megmozdult. Milliméterenként fordult vissza eredeti helyzetébe.
Anderson egy pillanatra megdöbbent. Ez nem lehetséges. Nincs olyan ember, aki kifeszített
könyökét vissza tudná fordítani. Mindkét kezével fölfelé rántotta Peter karját. Hiába. Kérlel-
hetetlen lassúsággal tekeredett, csavarodott vissza az előbb még a gerinc közepéig feszített
csukló. A százados homlokán kidagadtak az erek. Hajáról súlyos verejtékcsöppek hulltak a
padlóra. Torkából üvöltés tört elő. Egész testsúlyával nekidőlt az ellene ható erőnek.
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Peter keze eközben a csípője vonaláig jutott. Innen gyors mozdulattal egyenesítette ki a
karját. A századost áthajította a szobán a lendület. A falnak vágódott, beütötte a koponyáját.
Nem veszítette el az eszméletét, de bizonytalanná lett a mozgása. Feltápászkodott, meg-
próbálta kirázni fejéből a kábulatot. A kavargó, hullámzó világon keresztül nézte határozott
léptekkel közeledő ellenfelét. Elrugaszkodott a földről. A fürdőszobába vetette magát. Az
utolsó pillanatban rántotta be az ajtót. Kétszer ráfordította a kulcsot. Megeresztette a csapot.
Fejét a jeges víz alá dugta. Ott tartotta, amíg magához tért. Körülnézett, hátha talál valami
fegyvernek alkalmas tárgyat. Sarah körömreszelőjére tévedt a szeme. Az ujjai közé szorította.
Fellendült, belekapaszkodott a szellőzőnyílásba. Felhúzta magát az ajtó fölé. Lábával meg-
támaszkodott a szemöldökfán. Ugrásra készen megfeszült a teste.

Iszonyú rúgás szakította be az ajtót. Hosszában kettérepedt a fa. A következő taszításra
kifordult a helyéből. Peter belépett a helyiségbe. Körbejártatta tekintetét. Senki. Ekkor zuhant
a nyakába a százados. Az ujja közé szorított acélt a Macska torkába mélyesztette. De el-
tévesztette a nyaki ütőeret.

A reszelő reccsenve hatolt Peter nyakába. Átszakította a bőrt és az izmokat. Oldalról
szaladt a légcsőbe. A fájdalom az őrjöngésig fokozta Peter erejét. Peter vaktában hátracsapott
könyökével. Bordán találta a századost. Egy pillanatra enyhült a nyakcsigolyáját satuként
szorító fogás. Alkarjának sodró mozdulatával állon csapta Andersont, akit az ütés keresztül-
repített a lakáson. Az ágy lábánál ért földet. Ragacsos meleget érzett a kezénél. „A lány vére”
– döbbent belé a felismerés. Ettől megint magához tért. Felpillantott, meglátta a felé tartó
Macskát.

Átlendült a szobán és Peterre vetette magát. Az megingott a váratlan támadástól, de nem
veszítette el egyensúlyát. Átkarolta a százados derekát és magához szorította. Halk reccsenés
hallatszott, Anderson csigolyái elcsúsztak a helyükről. Peter elengedte a rongycsomóként
földre csúszó testet. Nézte, amint hiába próbál odébb vergődni. Aztán felvette a földről a két
pengét. Odaszegezte velük a századost két vállánál fogva a padló deszkáihoz. Letépte hátáról
a tereptarka pólót. Előkereste festőszereit. A százados hátán keverte ki a színeket. Lendületes
ecsetvonásokkal festeni kezdett.

A századosra hullámokban tört a fájdalom. Alteste megbénult, de az ujjait még tudta
egy kissé mozgatni. Elfojtott nyöszörgés tört elő fogai közül; amint rádöbbent, mit művel a
másik. Aztán egy éles metszést érzett a tarkóján. Hallotta a bőr recsegését. Egy iszonyú kéz
tapadt a szájára. Hiába vergődött, nem tudta lerázni magáról. Végül elfeketedett előtte minden.
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Paul Norman igyekezett minél gyorsabban befejezni a szemlét. A kora nyári melegben a
kitört ablak ellenére is elviselhetetlen szagot árasztottak a holttestek. A szomszédok jelen-
tették, hogy iszonyú bűz árad a lány lakásából. A századost akkor már több mint egy hete
keresték.

Ahogy feltörték az ajtót, a felpuffadt tetemek láttán és a szagtól a behatoló rendőrök
hullasápadtan tántorodtak vissza. Mindkét holttesten vastagon nyüzsögtek a hangyák. A
századost nem ismerték fel azonnal. Csak mikor a fegyvere számát azonosították, jöttek rá,
hogy ő az. Arca helyén iszapos massza volt. Paul a boncolást követően rögtön leszólt a hulla-
házba. A halál okáról kérdezte a kórboncnokot. Hihetetlennek tűnt, hogy Leon Andersont
bárki is elintézhesse.

– Megfojtották – felelte a boncnok a hadnagy kérdésére. – Méghozzá a saját fejbőrével.
Paul megmerevedett.
– Micsoda? – kérdezte hosszú hallgatás után.
– Felmetszették a tarkóján a bőrt és az arcára húzták. Nem kapott levegőt.
A hadnagy szótlanul tette le a kagylót. Jó ideig nem gondolt semmire. Benyúlt a

fiókjába és átpörgette a Macska eddigi anyagát. Nem jött rá, honnan tudta a százados, hol fog
a Macska lecsapni.

Tenyerébe támasztotta a fejét. Nagyot szusszant. Nem akarta, de nem volt más válasz-
tása. Felvette a kagylót. A Continental számát tárcsázta. A központtól Theodor Harrinck
szobáját kérte.
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Paul bácsi az ölembe dobta a dossziét.
– Segítened kell – mondta –, ugyanazt a kiképzést kaptátok. Találd meg, honnan jött rá,

hol fog felbukkanni a Macska. Átpörgettem az anyagot. Láttam már elégszer. Próbáltam
kitalálni, mi lehetett az, ami megindította a százados fantáziáját. Végignéztem a fényképeket.
A legújabbakat is. Nem találtam semmit. Még egyszer átgondoltam a gyilkosságokat, lépésről
lépésre. Nem volt semmi, ami profi munkára utalhatott volna. Ugyanerre jutottam a vallomá-
sokkal is. Akkor pedig csak egy dolog lehetett. A térkép.

Reszkető ujjakkal túrtam a dossziéba. Előhúztam a kérdéses papírlapot. Hiába eről-
tettem a szemem, nem vettem észre rajta semmit. Paul bácsi kivette a kezemből. Bejelölte a
legújabb gyilkosság színhelyét. Aztán visszaadta.

– Így teljes – mondta nagyot szusszanva.
Rámeredtem a térképre. Most már világos volt. Összekötöttem a gyilkosságok hely-

színét. Egyenlő oldalakból és szögekből álló trapézforma alakzatot kaptam. Aztán gondoltam
egyet és a helyszínek találkozása közti szöget rámértem a legutolsó gyilkosságot jelölő pontra.
Az így kapott egyenesre aztán kijelöltem a helyszínek közötti távolságot is. Bekarikáztam a
végeredményként nyert pontot.

– Ez pedig a Macska következő felbukkanásának színhelye – mondtam. Fene elégedett
voltam magammal. Helen sápadtan meredt a térképre.

– Hát persze – suttogta. Kikapta a kezemből a tollat. Összekötötte az első gyilkosság
színhelyét az általam kijelölt ponttal. Egy egyenlő oldalú ötszöget kapott. Aztán behúzkodta
az átlókat is.

– A boszorkányszög – morogta rekedten. Kérdőn néztem rá. Felsóhajtott:
– Emlékeztek – kezdte Helen –, hogy John tanulmányának egyik fejezete arról szól,

hogy a Macska nem rajzolja magát körül a Sátán-idéző szertartásoknál szokásos védőkörrel?
Bólintottam. Paul bácsi feszülten figyelt. Helen folytatta.
– Nos, a boszorkányszög az a hely, amelyben a felidézett szellem megjelenik. És a gyil-

kosságok helyszínei egy boszorkányszög sarkainak tűnnek.
– Ez mit jelent? – kérdeztem rekedten. Helen megrázta a fejét.
– Nem tudom. De itt van.
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Paul Norman beindította a rendőrség gépezetét. A padlón és a százados ruháján olyan
vérnyomokat találtak, amelyek egyik áldozatéi sem voltak. Ugyanilyen vérmintát vettek
Anderson késének abból a részéből, ahol a penge és a nyél találkozik. A Macskától szárma-
zott. Valószínűleg megsebesült. Homályban rejtőző alakja újabb határozott vonással egészült
ki. A kórboncnok meghatározta a gyilkosság időpontját.

Theo elméletéből kiindulva megpróbálták megtalálni azt a helyet, ahonnan a Macska
figyelte áldozatát. Időközben rábukkantak a százados leshelyére. A küzdelem nyomaiból ki-
derült, hogy Anderson váratlanul ütött rajta a gyilkoson. Olyan ablakot kellett tehát keresniük,
ahonnan a Macska nem láthatta a századost. Az, hogy Anderson csak a gyilkosság után csa-
pott le a Macskára, arra utalt, hogy ő sem tudta előbb azonosítani a gyilkost. Ez még inkább
szűkítette a szóba jöhető helyeket.

Visszafordították a sorrendet. A lány lakásából próbálták megtalálni azokat az ablako-
kat, ahonnan megfigyelhették őt. A szintmagasság tovább csökkentette az átkutatandó lakások
körét. Olyan embert kerestek, aki a gyilkosságot követő napon vagy még előbb jelentkezett ki.

Közben átnézték a százados lakásán talált jegyzeteket. Több mint száz fénykép volt
köztük az Anderson által figyelt környék járókelőiről. A hadnagy mindegyiket lenyomoztatta.
Nem mintha bízott volna benne, hogy köztük van a Macska, hanem mert semmit sem akart a
véletlenre bízni.

A nyomozók átkutatták a kijelölt körzetet. Sehol semmi. Pedig elég nagy volt a tét. Ha
sikerül találni valakit, aki megbízható személyleírást tud adni, és azt a többi gyilkosság
környékén is azonosítják, akkor szorosan a Macska nyomára álltak. Végül McRown bukkant
rá az első nyomra.

– Azt hiszem, megtaláltam, uram – jelentette a hadnagynak. Az ránézett a kijelentkezés
dátumára, és megvonta a vállát.

– Bolond maga, őrmester! Túl késői a dátum. Akkor már második napja túl voltunk a
helyszíni szemlén.

Az őrmester megköszörülte a torkát.
– Éppen ez az, uram. – Pillanatnyi hatásszünetet tartott. – És van még valami. A tanúk

szerint, akik látták elmenni, megsérülhetett a gyilkosság időpontja körül. Költözésnél felkötve
hordta a karját.

Paul Norman felugrott a helyéből. Valami nagyon csúnyát akart mondani. Aztán csak
panaszosan legyintett.

– Miért nem ezzel kezdte?
Megkezdődött a tanúkat gyötrő kihallgatássorozat. Külön-külön elkészíttették velük a

férfi fantomképét. Aztán összeeresztették őket. Addig csiszolgatták vallomásaikat, ütköztették
az egymásnak ellentmondó részleteket, amíg egységes személyleírást nem kaptak. Akkor
újrarajzoltatták a fantomképet. Paul Norman kutatóan nézett a kezébe nyomott papírlapra.
Egyszer csak elsápadt.

– Tudom, ki ez – nyögte ki végül.
Riadóztatta a rohamkocsikat. Maga is kettesével vette a lépcsőket. Lihegve vágta magát

az autóba. Felcsapta a tetőre a szirénát. Csikorgó gumikkal vágódott a forgalomba.
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Peter megnézte magát a telefonfülke üvegében. Jól állt rajta az egyenruha. Elvigyoro-
dott. Ugyanaz a mosoly ült ki az arcára, mint amikor hírét vette, hogy körözik. Akkor már
napok óta a műtermében lapult. Csak a televízión keresztül érintkezett a világgal. Nem érde-
kelte, hogy keresik. Biztos volt benne, hogy néhány napon belül egy újabb szenzáció lesöpri
arcképét a képernyőkről. Két napig lázban égett a város. Mindenki az ő nyomát kutatta. A
harmadikon lezuhant egy Boeing. Százhuszonhét halott. A következő héten egy ámokfutó
autós tizenöt embert gázolt halálra. Riportok sorát mutatta a tévé a gyászoló hozzátartozókkal,
pszichológusokkal. Nyilatkozott a közlekedésrendészet főnöke is. Hosszan citálta a baleseti
statisztikákat. Négy nap múlva megmozdult a föld Kaliforniában. A Macskáról már senki se
beszélt.

Peter, amikor előmerészkedett, dús bajuszt viselt. Fején könnyű kalapot hordott. Kristá-
lyos kék szemét barna kontaktlencse mögé rejtette. Eljött az ideje. És bosszút fog állni. Még
négy napja volt, hogy előkészítse Azazel eljövetelét. Aztán kezdetét veszi az ezeréves király-
ság.

Érmét keresett elő a zsebéből. Bedobta. Várt néhány pillanatig, mielőtt tárcsázni kezdett
volna.

A Continentalt hívta. Kérte, kapcsolják Theodor Harrinck szobáját. Tudta, hogy nem
lesz ott. Napok óta figyelte őket. Akkor fogalmazódott meg benne az ötlet, amikor meglátta őt
és Helent a hadnagy társaságában. Nem kétséges, hogy veszélyes ellenfelek. Felvette a
kesztyűt.

Várt, amíg Helen felveszi a kagylót.
– – Helen Marshot keresem.
– Én vagyok az. Mit akar?
– Jeft Styler őrmester vagyok, Paul Norman hadnagy, Theodor Harrinck bácsikája bízott

meg, hogy hívjam. Ki tudna jönni ide? Peter tisztában volt vele, hogy ez a legkockázatosabb
része a játéknak. Nem szabad túl sokat mondania, de keveset sem. – Theo… itt elharapta a
mondatot.

– Mi van vele? – kérdezett vissza ijedten Helen.
Peter elmosolyodott. Megvan a madárka. Vontatottan folytatta. – Semmi vész, de…
– Indulok – vágott közbe Helen. Lecsapta a kagylót. Összekapkodta a holmiját. Nem

használta a liftet. Gyalog robogott le a második emeletről.
Ahogy megjelent a lány, Peter a nyomába szegődött. Helen kétségbeesetten nézelődött.

Taxit keresett. Peter mellé lépett. Ideje volt megkezdeni az akciót. Megérintette a lány vállát.
– Helen Marsh kisasszony?
Helen megpördült. Meglátta az egyenruhát, ellazította magát. Ekkor nyomódott bordái

közé a revolver.
– A kocsihoz – morogta a fogai közt Peter. – Ha bármivel megpróbálkozik, keresztül-

lövöm.
Az autó felé taszigálta a félelemtől bénult lányt. Belökte a kocsiba és rávágta az ajtót.

Megkerülte a járművet. Bepattant Helen mellé. Elfordította a slusszkulcsot. Gázt adott.
Elindultak. A fegyvert mindvégig a lány felé fordította. Hirtelen befordult egy kivilágítatlan
mellékutcába. Fékezett. A könyökhajlatába kapta a lány fejét és az ölébe húzta. Benyúlt a
zsebébe és egy kloroformos kendőt rántott elő. Kapálódzó áldozata arcára szorította, amíg az
el nem csendesedett.
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Kettesével vettem a lépcsőket. A recepción nem láttam a kulcsot. Helen tehát odafönt
van. Beléptem a szobába. Nem láttam sehol. Motoszkálást hallottam a fürdőszobából. Nem
nyitottam rá. Levetettem magam a karosszékbe. Bekapcsoltam a tévét. Váltogattam a csator-
nákat. Végül leragadtam egy Humphrey Bogart-filmnél. Nem figyeltem, mikor maradt abba a
vízcsobogás, de Helen egyszer csak ott állt a székem előtt. Abban a kék hálóingében volt,
amit a legjobban szerettem. Ki akartam kapcsolni a zajládát, de lefogta a kezem. Kivette
belőle a távkapcsolót és átnyomta egy másik csatornára. Valami romantikus klip ömlött a
képernyőről. Helen füléhez hajoltam.

– Vigyázz, mert kicsap a tévéből a genny.
Válasz helyett beletúrt a hajamba. Szokatlanul lágy volt a keze. Aztán átölelt és magá-

hoz húzott. Felálltam és lassan keringeni kezdtünk a szobában. Kezét összekulcsolta a nyaka-
mon. Homlokát a homlokomnak támasztotta.

– Nocsak, fakabát – suttogta –, vannak még rejtett jó tulajdonságaid is.
Csakugyan, magam is elcsodálkoztam, de egyszer sem léptem a lábára.
– Nem tudtad, hogy előző életemben táncfenomén voltam a Broadwayen – dörmögtem

vissza. Halkan felkuncogott. A kezem végigsiklott a hátán. Tenyeremmel köröztem a derekán.
Az ujjhegyem időnként lecsúszott a fenekére. A nyakamba fúrta az arcát. Beletemetkeztem
mézszőke hajába. Mélyen beszívtam az illatát. A kezem felfedező útra indult a hálóing alá.
Aztán újból az anyagon át simogattam. Átkaroltam, kezem felcsúszott a kivágásba. Megciró-
gattam a hónalját. Hátrahajtotta a fejét és csiklandósan felnevetett.

Aprókat lépdeltünk a zene ütemére. Testével egészen hozzám simult. Szinte sütött a
vékony selymen át sugárzó forróság. Megpróbáltam az ágy felé kormányozni.

– Még ne – lehelte a fülembe –, csináljuk még egy kicsikét. Olyan jó így.
Válasz helyett magamhoz szorítottam. Ujjai végigcirógatták a testemet. Lassan kigom-

bolta az ingem. Tenyerét puhán a mellkasomra helyezte. Felsiklott a nyakamig és megbor-
zolta a hajamat. Aztán belemarkolt a tarkómnál és maga felé húzta. Arcával simogatta az
arcomat. Csípőjével a combomhoz simult. Lágyan körözött a testemen. Ajka végigvándorolt a
nyakamon.

Becsúsztattam a kezem a ruhája alá. Finoman kaparásztam a lapockáját. Éreztem, hogy
libabőrös lesz a háta. Ujjaimmal a merevedő pihék tetejét simogattam. Nyöszörögve hátra-
hajtotta a fejét. Két lábával átfonta a combom, hol forrón hozzátapadt, hol szelíden csúszkált
rajta, alig érintve lábamat. Testén fölcsúszott az ing. Félig nyitott szája egyre közeledett
felém. Nekikormányoztam a fotelnek. Mindkét kezével átfonta a nyakam. Arcomon éreztem
száraz leheletét.

Elmosolyodtam. Valószínűleg felülmúljuk egy pornóújság májusi mellékletét. A
tükörbe pislantottam, hogy láthassam magunkat. Összerándult a gyomrom a rémülettől.

Egy fonnyadt vénasszonyt öleltem. Haja csomósan hullott a vállára. Csupasz karján
kiütköztek a hullafoltok. Beesett ajkával felém közelített. Lepedékes nyelve könnyedén végig-
simította a fogsorát. Felkiáltottam. Eltaszítottam magamtól Helent. Döbbenten nézett rám,
szemében gyülekezni kezdtek a könnyek. Kinyújtotta felém a kezét.

– Theo… – mondta azon a csodálatos, kissé rekedt hangján.
Megráztam a fejem. Nem értettem, mi történt velem. Helen közel lépett hozzám és

átfonta a nyakam. Megint a tükörbe pislogtam. Rá akartam jönni, mitől ijedhettem meg. Talán
valami furcsán vetülő árnyék a képernyőről, vagy ilyesmi. Kitágult a pupillám a rettenettől.
Ismét az előbbi vénasszonyt láttam, ahogy átkarolja a nyakam. Hátrahőköltem. Helen zöld
szeme csodálkozva nézett rám. Keze a nyakamra siklott.
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A következő pillanatban elakadt a lélegzetem. Ujjai hihetetlen erővel fonódtak a tor-
komra. A szája körül idegen, gonosz vonás jelent meg. Tekintete az enyémbe fúródott. Ekkor
döbbentem rá: nem az ő szemei voltak. Három villámgyors ütést mértem az állára. Nem
tudom, mi mozgatott, reflexszerűen cselekedtem. Meg se mozdult. A szemem előtt apró,
villódzó pontok jelentek meg. Még néhány másodperc és elvesztem az eszméletem. Meg-
ragadtam Helen könyökét és hanyatt vágtam magam. Ugyanazzal a lendülettel áthajítottam a
fejem fölött. Elveszítette az egyensúlyát. Ujjai lecsúsztak a torkomról. Átrepült a szobán és a
sarokba vágódott.

Azonnal felpattantam. Az ajtóhoz ugrottam, fel akartam tépni. Hiába rángattam, be-
ragadt. A tévé hangereje egy pillanat alatt a maximumra ugrott. Támadóm feltápászkodott a
padlóról. Már nem vesződött azzal, hogy álcázza magát. Nemcsak a tükörben láthattam meg
igazi alakját. Lassan közeledett felém. Felsikoltottam, de a tévéből üvöltő zene elnyomta
hangomat. A vénasszony egyre közelebb ért. Iszonyatos szagot árasztott magából. Szemüregei
véresen tátongtak. Arcáról itt-ott lefoszlott a hús. Helyenként előfehérlett a koponyája. A bőre
összeráncolódott és megfeketedett. Felpuffadt nyelve kitöltötte a szájüregét. Kezei görcsösen
meredtek előre. Még egyszer megrántottam a kilincset. Halk reccsenéssel levált az ajtóról és a
kezemben maradt. Csak egy út nyílt a menekülésre. Megvártam, amíg a jelenés még közelebb
lép felém. Félig összetört gégémet nyomogattam. Megpróbáltam nyelni egyet. Iszonyú
fájdalmat okozott.

A tetem egyre közeledett bizonytalan lépteivel. Becéző szavakat mormolt Helen hang-
ján. Amiket az ágyban szokott mondogatni. Féllépésnyire engedtem magamhoz. Az utolsó
pillanatban lendültem el a talajról. Átugrottam a feje fölött. Hosszan elnyúlva repültem át a
szobán. Nem vethettem ki magam az ablakon. Nem biztos, hogy túlélném a második emelet-
ről történt halálugrást. Körülnéztem valami fegyvernek alkalmas tárgy után. Fel akartam
venni a harcot a rémmel.

Az megtorpant, amikor átrepültem a feje felett. Azután megfordult és újból közeledni
kezdett. Ugyanabban a tempóban, mint az előbb. Közben kuncogott, mintha megtréfálták
volna. Egyre közelebb ért. Még egyszer nem ismételhettem meg az előbbi mutatványt; puszta
kézzel sem volt semmi esélyem. A végső másodpercben felkaptam a sarokban álló széket a
támlájánál fogva. Villámgyorsan suhintottam a fejére. Úgy látszott, nem történt semmi. Aztán
megbillent a feje, és lassan legördült a nyakáról. Végiggurult a padlón. A következő percben
elvágódott a teste. Dobálta magát, vergődött, de nem folyt vér a sebekből. Nehezen csende-
sedett el. Átléptem fölötte és az ajtó felé indultam. Hirtelen szíjas kéz fonódott a lábamra.
Lerántott a földre. Kérlelhetetlenül húzott maga felé. A tetem másik keze vaktában kapará-
szott a torkom felé. Az elgurult fej szemgödrei zölden izzó fénnyel meredtek rám. Kétség-
beesetten próbáltam szabadulni. A másik kéz is lecsapott a lábamra. A fej nélküli tetem lassan
elkezdett fölfelé kúszni a testemen. A gégém irányába. Hiába kapálóztam, nem tudtam lerázni
magamról. A görcsös ujjak centiméterenként közeledtek a torkomhoz. Összeszedtem minden
erőmet. Megragadtam a csukló fölött a kézfejet és letéptem magamról. Olyasfélén szakadt,
mint a frissen gyúrt agyag. A támaszték nélküli ujjak leperegtek a testemről. Felpattantam és
az ajtónak ugrottam. A lendülettől kifordult a falból a keret. Forgácsok és faldarabok között
zuhantam a folyosóra. Az elgurult koponya fejhangú vihogása kísért. Mire megfordultam,
nem láttam sehol. Csak Helen hálóinge hevert a szoba közepén.

És rajta, igen, egy maréknyi ősz hajszálat találtam. Hosszú, női hajszálakat.
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New York, 1991. június 27. 16 óra 29 perc

Kibámultam az ablakon. Felidéztem magamban az öreg hangját, amit utolsó beszélge-
tésünkkor mondott: „A Sátán eljön a földre, hogy megkezdje ezeréves királyságát, ha az
Oroszlán évében a Plútó a Neptunusszal egyesül.” És az utána következő mondatot is.
„Számításaim szerint az időpont ez év június 27-re esik.” Itt álltunk a boszorkányszög utolsó
csúcsánál, hogy megakadályozzunk egy készülő gyilkosságot. Vagy még többet. Nem tudom.

A Macskának ma kell feltűnnie. Vártuk. Körülvettük azt a házat, amelyre az ötszög
utolsó csúcsa esett. A pincétől a tetőtérig kibéleltük mikrofonokkal. Minden számba jöhető
áldozatot külön csoport figyelt. Kétóránként változó kóddal jelentkeztek húszpercenként.
Anderson százados módszere szerint feltérképeztük az utcát. Tudtuk, ki mikor halad el.
Különös, de minden területnek, így az utcáknak is megvan a maguk törzsközönsége. Egy idő
után azonnal fel lehet ismerni az „idegeneket”. Minden megfigyelőponton kint függött a
Macska arcképe négyszeres nagyításban. A fantomkép csakúgy, mint Peter Georges fényképe,
ami egy fél éve tartott tudományos konferencián készült. Azt akartuk, hogy arcának minden
részlete az emberek agyába vésődjön. Lehetetlen legyen úgy elmaszkíroznia magát, hogy ne
ismerjék fel.

A fantomkép birtokában átkutatták az előző gyilkosságok környékét. Peter Georges
minden színhelyen felbukkant. Sikerült azonosítani a lakásokat, ahonnan áldozatait figyelte. A
nyomait mindenütt felleltük. Őt magát nem.

Nem voltam képes elszakadni a gondolattól, hogy ezúttal Helen lesz a kiszemelt
áldozat. Túl hirtelen, túl rejtélyesen tűnt el. Hiába kutattunk utána, nem sikerült fellelnünk.
Csak annyit tudtunk, hogy egy telefonhívás után kirohant a szállodából. Biztos voltam benne,
hogy a Macska rabolta el. Azt már csak remélhettem, hogy még él. Valami azt súgta, Peter
Georges a szemünk láttára akar végezni vele. Máskülönben megtaláltuk volna a holttestét
valahol.

Múltak az órák. Hangtalan pergett az idő. Ahogy közeledett a sötétség, mindinkább
éberek lettünk. A vadászat ideje. Csakhogy egyúttal mi magunk vagyunk a vadak. Paul bácsi
egyre nyugtalanabbul fészkelődött. Elméletben pompásan összevágott minden, a legapróbb
nyomok is feltételezésünk helyességét igazolták. Mégsem lehettünk biztosak semmiben.

Láttam, ahogy magában végigveszi az összes eshetőséget. Én is ezt tettem. Az első je-
lektől a Macska leleplezéséig. Tökéletesen illeszkedtek egymásba a lépések. Sehol egy zavaró
momentum. De mégis! Összehúzódott a gyomrom. Nem igazi lehetőség, de… a százados is
rituális gyilkosság áldozata lett! És teljesen más ábrák voltak rá festve, mint a lányra. Csak
azért nem tűnt fel idáig, mert a Macska minden gyilkosságnál más képeket festett a tetemekre.
Eszembe jutott, amit Helen mondott egyszer. „A megidézett szellemek a pokol más-más
fejedelmei. Egyre magasabb rangúak. Az első volt Seriel, az utolsó lesz Azazel.” Helen
szerint a Macska hat gyilkosságra készült. Ha felidézte a lázadó angyalok fejedelmét, nem öl
többé. Eszembe villant, amit a legutóbb mondott a boszorkányszögről. „Az a hely, ahol a
felidézett szellem megjelenik.” Eddigi gondolatmenetünk szerint az idáig elkövetett
gyilkosságok csak arra szolgáltak, hogy kijelöljék azt a pontot, ahol Azazel megjelenik. De ha
mind az öt eddigi gyilkosság rituális volt, akkor a pokol öt fejedelmét már megidézte a
Macska. Azazel pedig a boszorkányszög közepén fog megjelenni.

Ott készül gyilkolni!
Nem volt igazán sok esélyem, hogy helyes a gondolatmenetem, de ez a ha Helen életét

jelenthette. Előhúztam egy várostérképet. Berajzoltam a boszorkányszög átlóit. Reszketett a
kezem, pedig itt a milliméterek is számítottak. Megkerestem az ötszög mértani közepét. Egy
házra esett.
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Nem szóltam senkinek, kirohantam az ajtón. Bevágtam magam a kocsiba. Kiterítettem
magam elé a térképet. Beletapostam a gázpedálba. Mániákusan mormoltam a címet. Szágul-
danom kellett volna, de csak vánszorogni tudtam a kora esti forgalomban. Ahogy közeledtem,
egyre biztosabb voltam a dolgomban. Amikor kiszálltam, rájöttem, hogy szinte lehetetlen
dologra vállalkoztam. Legalább ötven-hatvan emeletes épület tornyosult előttem. Ítéletnapig
is eltart, amíg átkutatom. Kétségbeesetten meredtem rá. És ekkor megláttam a tetőtér égre
ásító műteremablakait.

Most már nem rohantam. Bementem a házba és beszálltam a liftbe. Nem mentem a
tetőig, két emelettel előbb kiszálltam. Nem emlékszem rá, hol tanultam ezt, de tudtam, így
kell csinálnom. Nesztelenül osontam felfelé a lépcsőkön. Nem találkoztam senkivel. A tetőtér
folyosóján csak egy ajtó volt. A küszöb alatt kiszűrődött a fény. Megálltam egy pillanatra.
Felhúztam a rekeszizmomat, kipréseltem tüdőmből a levegőt. Valami ismerős, tompa zúgást
éreztem a tarkóm felől. Mindig így szoktam csinálni. Éreztem, ahogy kiüresedik az agyam.
Nem lebegett benne más, csak a cél.
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Részlet az Őrizők könyvéből

„Láttam, amint szárnyas emberek küllős kocsikon vonulnak az égen, délről északnak. A
suhogás és a kerekek csikorgása egy álló héten át hallatszott a földre. A világosság ideje
elmúlt, a sötétségé még nem következett el.

A napok megdermedtek, a hegyek derékban kettétörtek, a vizek az ég felett függtek és
nem mozdultak.

Jártam a bölcsesség tornyaiban. Összetöpörödött emberek ültek mécsvilágnál. Kezükön
elvékonyodott a bőr a szüntelen lapozástól és szakadozott lett, akár a könyvek pergamenje. A
szemeket pókhálóként fonták be az erek, kitaposott életük sarkában ott lapult a legvégső
tudás. Az emberek arcán megfonnyadt a bőr, a kitátott szájakban férgesek lettek a szavak.

Csak az asszonyok virultak, de tékozló ölük az utolsó percben magukba szívta a férfiak
zsigereit. Mégis akadt elég, aki riszáló léptük nyomába eredt, és mélyen kacsintó szemükbe
tekintett.

Olyanná lett a világ, mint a hegyvidéki tavak. És mégis, találkoztunk az őrület háló-
termeiben.”
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New York, 1991. június 27. 19 óra 43 perc

Theo ellazította rekeszizmát. Tüdejébe erőfeszítés nélkül tódult a levegő. Lábát hátra-
húzta, két karját elforgatta a teste előtt. Északi Tengeristen állás.

Gördülékenyen fonódtak egymásba mozdulatai. Ősi, kínai meditációs gyakorlatot vég-
zett. Erre sem emlékezett, egyik első bevetése alkalmával tanulta. A gyakorlat egy történetet
mesélt el. Mozdulatokba zárva adta át a tanítványnak a szavakba nem foglalható filozófiai
tudást. Theo megtette az átlényegülés első mozdulatait.

A Tengeristen a szelek szárnyán érkezik. Sárkánykarom. Leszáll a földre. Tigrisállás. A
sárkány a földön mindig a tigris alakjában. Mire végzett teljesen üres volt az agya. A tudata
kikapcsolt. Az Északi Tengeristen, a Hatodik Kapu Őrzője készen állt a küzdelemre.
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New York, 1991. június 27. 20 óra 02 perc

Helen agyában összefolytak a napok és az éjszakák. Mintha sosem tisztult volna ki a
feje, amióta Peter az arcára szorította a kloroformos kendőt. Egy díványon tért magához. A
pamlag lábához volt bilincselve. Először azt hitte, még mindig a kábítószer okozta lázálmai
folytatódnak. Körötte démonok, lidércek, kifordult tagú tetemek egymást ölelő kavalkádja
forgott. A kavargó testek tömegéből időnként a pokol lángjai csaptak elő. Kiáltásra nyelt szájú
szellemarcok szemgödrében parázslott a düh. Tört fogak csonkjáról folyt alá a vér.

Percekbe telt, amíg felfogta, hogy egy egész termet beborító festmény örvénylik körötte.
Még sohasem látott ehhez hasonlót. Pedig ugyanez a kép már évezredek óta létezett a földön.

A dudaeli kolostor föld alatti sziklafolyosóján.
Helen pupillája összeszűkült a rémülettől, amikor ráébredt, hol látott hasonlóan lendü-

letes ecsetkezelést, fojtott tüzű, szinte belülről izzó színeket. A Macska festményein. Egész
testében vacogni kezdett és kiverte a víz. Elveszítette az eszméletét.

Peter időnként enni adott neki. Nemigen törődött a lánnyal. Inkább csak a festményre
koncentrált. Mintha határidőre akarna elkészülni vele. Sokszor egész éjjel dolgozott. Helen
nem emlékezett rá, hogy fogvatartója alszik-e egyáltalán. Olykor a semmiből kibontakozott
egy vénasszony és az ágya szélére ült. Hangtalanul mormogott valamit. Egyszer előrenyúlt,
hogy megérintse Helen szemét. A lány hiába vergődött és sikoltozott az iszonyattól. Aztán a
nő szétfoszlott, ahogyan jött, a ködbe.

Egy este Peter odalépett a lányhoz. Az utóbbi három napon megállás nélkül dolgozott.
Egyszerre letette az ecsetet és órákig nézte a művét. Úgy látszott, elkészült vele. Azután
Helenhez lépett, megragadta a lány haját és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen. Majd
hirtelen mozdulattal kettéhasította testén a ruhát. Nem teketóriázott, mint előző áldozatainál.
Fogta négy tubus tartalmát és kinyomta őket Helen hasára. A kapálódzó lányt a torkánál fogva
az ágyra szorította. Biztos kézzel dolgozott. Egy bilincseiből megszabadult kígyó képét
dolgozta a keze alatt hullámzó bőrre.

Tudta, mire befejezi a szertartást, a kígyó életre kel a lány bőre alatt és előrágja magát a
testéből.

A Helen testén tapogatózó ecset lecsúszott a lány combjára. Nyirkos érintésére, mintha
már az előkúszó hüllő sikamlós teste lett volna, Helen feldobta magát a levegőbe. Torkából
éles sikoltás tört fel. Csörömpölve törte szét a csendet.

Theo a lány sikolyával egy időben rúgta be az ajtót. Egyetlen ugrással a terem közepén
termett. Arca olyan volt, mint egy több évezredes japán színházi álarc. Peter lassan oda-
fordult. Összehúzta a szemét.

– Egymás szeme láttára fogtok megdögölni – sziszegte. Zöld villogás költözött tekin-
tetébe. Lehajolt és felkapta a földről az ott heverő kétélű kést. Előhúzta a pengét. A hegyével
végigkarcolta a lány hasát. Helen testén szétnyílt a bőr. A friss sebben pillanatok alatt fel-
gyülemlett a vér. Vékony patakban csörgedezett a lány combja felé. Peter megpörgette ujjai
közt a fegyvert. Lazán a combja mellett tartva megindult Theo felé. Egy villanásra
megtorpantak egymással szemközt. Aztán óvatosan körözni kezdtek.

Theo támadott elsőként. Rúgása akkor találta fején Petert, amikor annak egyik lába még
a levegőben volt. Theo sarka szétzúzta fogait. Hanyatt vágódott a padlón, de nem veszítette el
az eszméletét. Most értette meg, hogy hibázott, amikor Andersont első indulatának engedve
feláldozta Amorosnak. Ha az ötödik áldozatot is az arra kijelölt helyen végzi ki, a tökéletes
varázskör mindentől megvédené. Nehezen tápászkodott, de Theo figyelmét nem kerülte el,
hogy keze még biztosan markolja a pengét. Ezért nem ugrott azonnal ellenfelére. Mintha
távoli, elnyújtott fuvola hangjára tenné, lassan mozogni kezdett. Aprókat szökdelt, himbálta
vállait. Érezte a Peterből feléje sugárzó gyűlöletet. Azt is egy másodperccel előbb tudta,
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mikor lendül feléje a kés. Könnyedén ellépett a penge útjából. Peter még nem fejezte be a
mozdulatot, amikor Theo sípcsontja a bordáján csattant. Theo a másik lábával keményen
beletalpalt Peter alhasába. Egyidejűleg megragadta összegörnyedő támadója kezét és egy
körkörös mozdulattal átrántotta magán. Azután tovább folytatta a táncot körülötte.

Peter ezúttal már nehezebben rázta ki fejéből a kábulatot. Most nem kelt fel azonnal a
földről. Összehúzta magát és figyelte a szeszélyes ütemben hol közeledő, hol arrébb szökkenő
ellenfelét.

Hirtelen vetette rá magát. A támadás lendülete elsodorta Theót. Ahogy áthemperedtek
egymáson, Peter a másik combjába vágta a kést. Theo koponyáját betöltötte átmetszett
izmainak recsegése. Fektében gyors ütést mért ellenfele állára és odébb hengeredett. Még fel
tudott tápászkodni, de fogalma sem volt, meddig bírja el sérült lába. Szeme összekapcsolódott
Helen rémülettől tágra nyílt tekintetével.

Peter nem sietett. Várt egy kicsit, majd újra megindult Theo felé. Lassanként a falnak
szorította. Felemelt kezében gonoszul megvillant a penge. Theo váratlanul előrevetette magát.
Átkarolta Peter lábát és ledöntötte a földre. Megmarkolta a csuklóját és megpróbálta kicsavar-
ni belőle a kést. Zihálva hemperegtek egymáson. Theo egy pillanatra felülkerekedett.
Irtózatos erejű ütést mért ellenfele állára. De megismételni már nem volt ideje.

Peter elkapta a feléje lendülő kezet. Megszorította, hogy megreccsent a csont. Aztán
ledobta magáról ellenfelét. Theo hanyatt esett a padlón. Elködösülő öntudatával még látta,
ahogy Peter fölé hajol. Érezte a torkának feszülő kést. A Macska nem siette el a dolgot.
Milliméterenként nyomta beljebb a pengét, hogy hosszan élvezhesse áldozata vergődését.

Theo felüvöltött a rémülettől. Kezét egy alig látható mozdulattal előrelendítette.
A Tengeristen karmának csapása.
A Macska megmerevedett. Egy végtelen pillanatig egymásba mélyedt a tekintetük.

Peter szája elnyílt. Mondani akart valamit, de csak habos vér tört fel a torkából. Döbbenten
bámult a gégéjéből előmeredő véres öt ujjra. Aztán lefordult Theo hasáról. Percekig vonag-
lott, míg végre elcsendesedett. Helen kitágult szemekkel bámulta. Görcsös rohamokban ök-
lendezni kezdett. Még akkor sem hagyta abba, amikor a megérkező mentőorvos a hordágyra
emelte.

Befutottak a szirénázó rohamkocsik. A rendőrség lezárta az emeletet. Kezdetét vette a
helyszíni szemle. Kattogtak a vakuk és centiméterenként felmérték a terepet. Körberajzolták a
Macska tetemét, majd zsákba csomagolva elszállították. Az ajtóra rárakták a rendőrség
pecsétjét.

Hetekkel később egy kíváncsi újságírónak végre sikerült bejutnia, de a falakat borító
freskóból már nem talált semmit. A festék egybefolyt, mintha hatalmas hőségtől olvadt volna
meg. De tűznek nem találták nyomát.



118

New York, 1991. július 11. 13 óra 14 perc

Napokon át csak ezzel foglalkoztak az újságok. Mindenkit meginterjúvoltak Paul
bácsitól a szomszédokig. Helen sokkot kapott, őt nem tudták faggatni. Így javarészt az én
nyakamba szakadt az áldás. Nemzeti hőst faragtak belőlem. Egész jó sajtóm volt, Jeannie néni
összegyűjtött mindent. Valahol ott kallódik az ágyam alatt.

Már másnap kijöttem a kórházból. Levelek tucatjait kaptam. Köztük egy táviratot is.
Csak ennyi állt benne: „Jól van, Theo fiam.” Találják ki, kitől érkezett.

Naponta jártam be Helenhez a kórházba, de nem tudtam beszélni vele. Heteken át
altatták, hogy kiheverje az elszenvedett sokkot. Aztán levelet kaptam a nyugati partról. Egy
filmstúdió írt, hogy megvenné a sztorit. Eldobtam a levelet, de Paul bácsi előkotorta a
szemétből. Ő beszélt rá végül a dologra. „Eltűnhetsz innen, és ha jól megy, még egy kalap
pénzt is keresel.” Az utóbbi lehetőség nemigen érdekelt, de az első érv igen. Több mint egy
hetet vesztegettem el a véget nem érő tárgyalásokkal. Aztán meguntam az egészet, és
otthagytam őket, kezdjenek magukkal, amit akarnak. A repülőtérről az első utam a kórházba
vezetett. Helent akkor már két napja kiengedték. Fogtam egy taxit és elrobogtam a szállodába.
Hiába kerestem, már kijelentkezett. Szinte letaglózott a hír. Megindultam kifelé. A portás
utánam szólt:

– Theodor Harrinck úr? – Megfordultam. – Hagytak egy levelet magának.
Szótlanul zsebre gyűrtem a borítékot. Nem bontottam fel, úgyis tudtam, mi van benne.
Február óta nagy idő telt el. Láttam a Csillagok háborúját, ettem már hamburgert,

végigbuszoztam a 127. utcán, és túl voltam az első szakításon is. Még alig éltem hatodik
hónapja, de nem tudtam, ha szembejönne velem Krétán egy öreg szerzetes, megállítana-e
még.
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