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Első fejezet 
Munkálkodás a patkó listán 

Kiemelt részletek Williams Kevin tőzsdeügynök emlékirataiból. 
 
A nevem Williams Kevin és a barátaimmal New York-ból Katmanduba repültünk a Quatar 
légitársaság gépével. Huszonhat órás út, beleértve a tíz óra várakozást a Doha légikikötőben. 
Meglehetősem kényelmes út az első osztályon kinyújtózva a hátrahajtható fotelben, mialatt 
kaviárt csemegézel és Dom Pérignon márka francia pezsgőt kortyolgatsz hozzá. 

Hatan vagyunk, mind férfiak és szuper gazdagok. Több mint két éve gyakoroljuk a 
sziklamászást a Sierra Nevada magas hegyeiben. Remek kondícióban vagyok hatvan éves 
korom ellenére. Meg kell másznom a Mount Everest csúcsát, és meg is teszem, mert rajta van, 
a mielőtt felrúgom a patkót listámon. 

Nekem többet semmiféle nő nem fog parancsolni, hogy ide menjek vagy oda, vagy mit 
csináljak és mit nem. Hosszú ideig voltam nős, ha tudni akarjátok és éppen egy ronda válás 
kellős közepén vagyok. Feleségem olyan pörlekedő természetű, hogy azt szavakkal leírni nem 
lehet. Számtalan ingatlanom van mindenfele, az üveghegyektől az Óperenciás tengerig, de 
hivatalos rezidenciám Pound Ridge városban van, New York államban, egy ötszáz négyzet-
méteres palotában, öt hold parkosított telekkel körülötte. Ebben nincs semmi különös, ha 
fedezetlenül befektetett tőkealapok milliárddolláros menedzsere vagy, ami teljességgel az is 
vagyok, és felettébb szeretem a fent említett kastélyocskámat. Ez az én otthonom, ahova min-
dig visszatérek és volt nejem éppen ezt akarja és akarja a kutyámat is, Lompost. Bármi más 
kutyát az egész világon a magáénak mondhatna és bármilyen csodálatos házat megvehetne, de 
pontosan azt akarja, amit én a legnagyobb becsben tartok és kedvelek. Hogy miért, nyil-
vánvalóan csak azért, hogy bosszantson. Egy kikotort vén szajha, hogy a minimális igazságot 
mondjam róla. Miért vettem el feleségül? Erre nem emlékszem, fiatal voltam és közel sem 
olyan gazdag, mint most. 

Nem lenne szabad elrontanom ezt a csodálatos utazást ilyen depressziós gondola-
tokkal. Még rengeteg szép nő van, akikben gyönyörködhetek és temérdek finom étel, amit 
megehetek hátralévő életemben. Businesseim és tevékenységeim számtalanok és bonyolultak. 
Gyakori utazásaim sorára alkalmazásba vettem egy fiatal nőt, hogy vigyázza házamat, hozza 
be a leveleimet és fizesse ki idejében a számláimat. A neve Alyssa és harmincöt éves kora 
ellenére, a leányzó alig hagyta el a pubertás kort. Már úgy értem, hogy értelmileg, annyira 
naiv. Ötszáz dollár minimum heti fix fizetést folyósítok neki, és annyi órát kell dolgoznia, 
amennyi szükséges. Hétvégeken és néha éjszakára is házamban kell, hogy maradjon, ha 
hosszú útra szólít a kötelesség és nem hagyhatom a kutyámat egyedül. 

Alyssa nem csúnya, de felvett alkalmazottam és szó sem lehet szerelmi viszonyról 
közöttünk. Nem mintha nem alakulna kapcsolatunk kedvezően és nem volna kedves hozzám 
többféle formában, de nem veheted el feleségül mindegyiket. Ez teljes katasztrófa lenne. A nő 
nem ingatlan, amit megveszel és elkönyveled irataid között a többivel. Mindamellett magas 
karbantartást igényelnek és megvan az önfejű saját akaratuk. Mihelyt házassági bizonyítvány 
van a kezükben, azonnal parancsolgatni kezdenek és visszautasítanak a paplan alatt. Tehát 
szert tettem egy második nagyszerű nőre, egy érettebbre és több élettapasztalattal rendelke-
zőre. Lizavetta a neve és Novoszibirszk városból való, Oroszországból. Ez majdnem olyan, 
mintha a XIX. századbeli vadnyugatról lenne. Lizavetta magas és karcsú, talán negyven éves, 
ha van annyi és évekig szólóbalerina volt a Bolshoi Ballett intézetnél. Országunkba talán tíz 
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évvel ezelőtt emigrált és jelenleg egy aerobic tánc tornaterem tulajdonosa és balettiskolát 
vezet apró kis cserkészleánykáknak a Manhattan Felső East Side kerületében. Imádatra méltó 
és rendkívülien sikeres személy és szívemből szeretném, ha minden emigráns hozzá hasonló 
lenne. 

 
* 
 

Éjszakára megaludtunk Katmanduban és másnap kocsival elhajtottunk a Déli Alaptáborhoz, 
Nepál államban, 5364 méter magasságban a tengerszint felett. Időbeli megszorítások végett 
lemondtunk a gyalogutat és kihagytuk az út mentén elénk táruló táj szépségeit. Kéthetes 
COVID19 akklimatizálódási karanténunkat a Déli Alaptáborban töltöttük. Szervezőink 
gondosan készítették elő hegymászásunkat, és semmi problémánk nem akadt az expedíciós 
engedélyekkel, hogy ott aludhassunk. Az Internetes web szolgálat is kiválóan működött és 
számos selfie, önkattintós fotót küldtünk barátainknak. 

Nagyszámú vesztes pancser is lézengett a tábor körül és próbáltak ijesztgetni, hogy mi 
is hozzájuk hasonlóan végezzük. 

– A csúcsra felvezető út mellett legalább háromszáz hulla fekszik mélyen eltemetve a 
hó alatt, – figyelmeztettek, – teljességgel lehetetlen kiásni a maradványokat. 

Ahogy telt az idő optimizmusom szépen növekedett. Tüdőkapacitásom és izomerőm, 
amin már két éve dolgoztam, főleg Lizavetta útmutatása alapján, elégségesnek bizonyultak és 
egyedülálló képességei, hogy lábujjhegyein táncoljon, pompázatos hatással dörzsölődtek le 
hozzám. 

A rémhírek között, hogy elijesszenek, kiemelkedett, a magashegyi betegség, amit a 
vérünkben eltúlzottan felgyülemlett vörösvérsejtek okoznak. A betegség megnövelte az esélyt 
a tüdőbeli magas vérnyomásra, ami állítólagosan szív infarktust okozhat. Túl sok vörös vér-
sejt, púp a hátatokra, soha nem hallottam ilyen lehetetlenséget, de azért puszta elővigyázatos-
ságból, már hat hónap óta nem ittam semmiféle vörösbort. 

A két hét elteltével, és akkor már május elseje volt, sherpa vezetőink értesítettek, hogy 
készen állunk az indulásra. A sherpák cipelték legtöbb csomagunkat, de legalább tíz vagy 
tizenöt kilónyit a saját hátunkon kellett hordoznunk. Hogy elérjük a Második Alaptábort, 
7,470 méter magasságban, át kellett kapaszkodnunk egy glaciális völgyön, amit hivatalosan 
Western Cwm platónak neveznek. Itt elértük az atmoszféra felső határát és a kimerítő 
erőfeszítés után oxigénpalackokkal a szánkon kellett aludnunk, és egy magas kapacitású 
lefejtőt kellett tartanunk szükséghelyzetekre. 

Előzőleg, hogy elérjük a Harmadik Alapbázist fel kellett kapaszkodjunk a Khumba 
befagyott vízesésen és fel kellett másznunk egy tizenöt méter magas függőleges sziklafalon és 
közte negyven-ötven fokos meredekeken. A megállás nélküli erőfeszítések és az életben-
maradási ösztön, vajmi kevés időt hagyott, hogy gondolkozzak a két nőn, akikre az otthono-
mat hagytam és imádott kutyámat, Lompost. 

A harmadik alaptábornál, beleburkolóztunk libatollal kitömött hálózsákjainkba és 
végletes elszántsággal reméltük, hogy az éjszaka senki nem fog zavarogni. Hiú remény, a 
hajnal legkorábbi óráiban csörömpölést hallottunk kint jókora nyögésekkel, sóhajtozásokkal 
és állatias morgásokkal egyetemben. Próbáltam felébreszteni sherpa vezetőnket, aki mellettem 
aludt összebújva, de a sherpa csak legyintett. 

– Semmi az egész, – mondta, – aludjon nyugodtan tovább. Csak a szél csörgeti a havat 
és hasad a jég. 

Reggel, legnagyobb konsternációnkra azonnal láttuk a zavargás forrását. Minden 
élelmiszer tartalékunk és províziónk nyomtalanul eltűnt. 
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– Feltehetően egy anyamedve és bocsai, – rázta a fejét a sherpa és az üres pléhdobozra 
mutatott, ami olyan tisztára volt nyalva, mintha most vették volna ki a mosogatómasinából. 
Margarin volt benne, mivel sherpa vezetőink meggyőződéses vegetáriánusok voltak és nem 
fogyasztottak semmiféle állati zsiradékot. 

– Csakis egy medve, – tette hozzá a sherpa, – azok nyalják ilyen tisztára a fazekakat. 
– Ennél a magasságnál már nincsenek medvék, – emlékeztettem a sherpát. – Ne 

hazudjon, mondja meg az igazságot. 
– Néha banditák jönnek át a kínai oldalról, – felelte, – elvisznek minden mozdíthatót 

és eladják az alaptáborokban az ő oldalukon. Nem hazudok, csak nem akartam megijeszteni. 
A fényesre nyalt bádogedény a védjegyük, hogy jelezzék, mintha egy jeti vagy egy medve 
csinálta volna. 

– Nem számit, hogy mi, – kiáltottam a sherpára, – miért nem biztosítottad élelmünket 
jobban? Még legalább két nap kapaszkodásunk van a tetőig és egy teljes hét, amíg visszaérünk 
az alaptáborig, ahol új ellátmányt vásárolhatunk. Mit eszünk addig? 

– Sajnálom, uram, – nézett rám, keskenyre vágott sárga szemeivel, – lehet, hogy 
szüneteltetnünk kell az expedíciót. Jövő tavasszal esetleg újra próbálhatjuk. 

– Szó sem lehet róla, – ordítottam, – inkább megeszek egyet belőletek, mielőtt vissza-
fordulok. Engem nem olyan fából faragtak, hogy könnyen feladom. 

– Erre nincs szükség, – hajtotta meg a fejét a sherpa, – adjon egy kis pénzt és megpró-
bálok élelmet szerezni a közelben táborozóktól. 

– Mennyi kell? 
– Hatszáz dollár, ebből eleget tudnék szerezni hatunknak egy hétre. 
Egy óra múlva a sherpa visszajött több hatalmas zsákkal, amik lefele lógtak széles 

hátáról és ledobta őket a lábam elé. 
– Szerencsém volt, – mondta és vigyorgott, mint egy Boldog Buddha szobor. 
Később, amikor a sherpa nem láthatott megnéztem a hozott csomagokat. Meg tudtam 

volna esküdni a Magasságos Fenségesre, hogy a zsákokban ugyanaz a holmi volt, amit tegnap 
éjjel elloptak tőlünk. Gondoltam, hogy nem szólok semmit, ami provokálhatná a Sherpa 
mérgét. Az életünk múlott a jóindulatán és könyörületén. A Mount Everest megmászása 
olyan, mint a veszteségre számító tőzsdemanipuláció. Tolvajok és csalók mindenütt körül-
vettek és hogy kijátszd őket előre kellett jósolnod lépéseiket. Ezúttal tévedtem, de a jövőben 
tudni fogom, hogy kivel van dolgom és a végén nálam marad majd az adukártya. 

 
* 
 

Majdnem teljesen sötét lett, mire megérkeztünk a negyedik alaptáborhoz, 7925 méter 
magasságban. A halovány csillagfény mellett a bázis messze irányban széjjelterjedt a puszta 
fennsíkon, ami holdbéli tájnak látszott, valamelyik Apolló űrutazásból. 

A következő és hegymászásunk végső napján elértünk a legnehezebb részhez. Át 
kellett kapaszkodnunk a Cornice Traverze átjárón és meg kellett másszuk a Hillary Magaslatot 
köteleken és egyenként. Oly közel voltunk és mégis olyan messzire. Messziről megfigyelhet-
tünk egy terjedelmes csapat hegymászót, akik egy perem éles szélén meneteltek felfele liba-
sorban. Az északi oldalról jöhettek fel, gondoltam és kínaiak lehetnek. Meg kellett várnunk, 
amíg visszafordulnak. A tetőn nem volt tíznél több embernek hely szorosan egymás mellé 
tömörülve. Miért kellett éppen akkor idejöjjenek, amikor én akarok egyedül a világ tetején 
állni? Ezt nem tudtam és nem voltam hajlandó megérteni. 

Végre ránk került a sor és felmásztam a tizenöt méter magas kötélen. Ha azt hiszed, 
hogy ez könnyű mínusz húsz fokos hidegben és üvöltő jeges szélben, fájdalmasan tévedsz. De 
két évig gyakoroltam és csoportunkból elsőnek értem fel. 
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Három órán belül mindenki feljutott és hosszú sorba fejlődtünk fel és elindultunk, 
hogy elérjük a csúcsot. Vaskampókkal és jégkalapácsokkal centimétereként vágtuk magunk-
nak az utat és felléptünk egy kicsiny fennsíkra, ami ismert világegyetemünk tetejét alkotta. 
Micsoda kilátás! Tibet keletre, India délre és nyugatra és robosztus sziklabércek és más 
hegycsúcsok, amerre a szem ellátott. 

Több száz digitális fényképet kattintottunk és kulacsomból megittam utolsó korty 
erőitalomat és a Sherpa főnök elordította magát. 

– Meg kell kezdenünk a leereszkedést. Hatalmas vihar érkezik, és ha maradunk lefúj 
minket egészen Szibériáig. Indíts gyorsan és nyomás lefele egyenként. 

Még egyszer a kötelek, ezúttal lefele. Ahogy nézek fel lent a sziklaperemen és várom a 
többieket, okos telefonom csörög. 

– A pokolba, – káromkodok, – ki merészel most itt zavarni engem? 
Szöveg üzenet jött Alyssától néhány fényképpel. – Nem az én őrségemen történt, – 

írja, – de úgy nézem, hogy Lizavetta nagy házibulit rendezett a hétvégen és az ön becses 
kutyája. Lompos idegbecsípődést kapott. A hálószobája ajtaját nyitva hagyták és Lompos 
rákakált a maga perzsa szőnyegére. Továbbá az egész házat beborítva pisijével feltérképezte 
működési területét. Egész nap a térdeimen és a könyökömön dolgoztam, hogy feltakarítsam a 
maradványokat és fertőtlenítsek. Felettébb hasznos lenne, ha személyesen beszélne Lizavettá-
val és figyelmeztetné. 

A képeken, amiket Alyssa mellékelt láthattam egy hatalmas rakás kutyaürüléket, 
pontosan azon a helyen ahova minden reggel leteszem a csupasz lábam. A következő képen 
vécékagylómat láttam felhajtott ülőkével. 

Alyssa az alábbi feliratot mellékelte hozzá. 
– Valaki, feltehetően egy férfi belehugyozott a vécéjébe és nem húzta le és nem 

hajtotta vissza az ülést. Lehet, hogy egy kicsit feltételezek dolgokat, de a sanda gyanúm, hogy 
egy orosz tróger csinálta, Lizavetta előző férjének valamiféle sötét business partnere. 

– Egy orosz tróger, és két nő egy ötszáz négyzetméteres házban és nem jönnek ki 
egymással, – ordítottam és egyensúlyomat elvesztve megtántorodtam. Önkéntelenül hátra 
léptem egy lábbal, hogy helyreállítsam balanszomat, de a lábam belesüllyedt a puha hóba és a 
talaj engedett. 

A következő, amire emlékszem, zuhantam lefele és forogtam, mint egy dugóhúzó. 
Lábbal előre belefúródtam egy keskeny sziklahasadékba, mintegy száz méterrel a kis fennsík 
alatt. 

– Minden rendben? – kiáltott le hozzám a vezető Sherpa. – Tud mozdulni és vissza-
kapaszkodni? 

– Ostoba kérdés, – üvöltöttem vissza, – persze, hogy semmi nincs rendben és nem 
tudok mozdulni. Derékig be vagyok szorulva, mint fába a féreg, két gránit sziklalap közé. 
Nem tudom kihúzni magam és semmiféleképpen nem tudok száz métert felmászni. Húzzon ki 
engem innen, maga gyengeelméjű. 

Talán nem lett volna szabad hozzátennem az utolsó becsmérlő kifejezést, de nagyon 
jólesett. Biztosított arról, hogy még mindig én vagyok a főnök. 

– Rendben, – kiáltott lefele a Sherpa, talán kissé inzultálva, de még mindig megtartva 
hivatásos hegymászó vezetői státuszával járó nyugalmát. – Ne mozduljon, rádión értesíteni 
fogom a mentő csapatot. 

– Maga nem tudna felhúzni? – kiabáltam most már kissé udvariasabb hangon. 
– Azt mondta, hogy be van szorulva, – felelte a sherpa. – Professzionális mentő 

brigádra van szükség, hogy kiszedjük szorult helyzetéből. Mindamellett nincs semmi időnk 
erre. Mennünk kell tovább, mielőtt ránk szakad a vihar. 
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– Ne hagyjanak itt, – könyörögtem először életemben, – mennyi időbe telik, hogy a 
mentőbrigád ideérjen? 

– Nincs oka aggodalomra, egy vagy két nap, ha annyi, – felelte a sherpa és eltűnt 
látószögemből és többet nem hallottam semmit csak a jégtáblák recsegést és a hó nagy puha 
pelyheken kezdett a fejemre hullani. 
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Második fejezet 
Lizavetta 

A szerző jegyzeteiből. 
 

A Novoszibirski Opera és Balett színház legígéretesebb csillaga, Lizavetta tizennyolc éves 
korában férjhez ment Popov Szergejhez, a Moszkvai Bolshoi Balett híres koreográfushoz, aki 
akkor éppen a leány szülővárosában, a magasztos Ob folyó partján vendégszerepelt. Férje 
rábeszélte a fiatal Lizavettát és ígéretet tett, hogy sokkal fényesebb jövő vár reá Moszkvában 
az oldalán, mint vezető szólótáncos balerina. 

Csodálatos évek repültek el, de minden jónak egyszer véget kellett érnie. Vlagyimir 
Putyin első elnöki terminusának vége felé, óriási ünnepséget rendeztek Lizavetta tiszteletére a 
Hattyúk Tavának fergeteges előadása után. Lizavetta az ünnepségen ismerkedett meg második 
férjével, Medvegyes Aljosa elvtárssal, egy titokzatos és rendkívülien jóképű üzletemberrel, és 
első látásra szerelembe estek. Aljosa meggyőzte Lizavettát, hogy Oroszországban nincs 
jövője, a jelenlegi gazdasági és politikai káoszban és Putyin elkerülhetetlen lemondásával. 
Váljon el férjétől, biztatta a híres táncosnőt és jöjjön vele Amerikába, ahol mindent meg fog 
neki teremteni, mindent, amire szüksége lehet, és amit megérdemel. 

Aljosa valóban teljesítette ígéretét. Új feleségét, talán most már a negyediket vagy az 
ötödiket, hiszen ki tudja őket számon tartani, áthozta csodálatos házához a Mianus folyó 
partján, a gazdag Connecticuti városba, Greenwich-be, Amerikába. Karcsú és elegáns jacht 
lebegett a vizén kikötve portája végében és hosszú utakat tettek meg rajta, ki a Long Island 
beltenger vizeire és ki a nyílt Atlanti óceánra. 

Néha Aljosa felesége nélkül is kihajózott, de mindig vitte magával orosz barátait és 
egy vagy két napon belül visszatért. Biztosítva, hogy csinos felesége nem érzi magát egyedül 
és nem unatkozik, mialatt ő üzleti ügyekben szaladgál, Aljosa aerobic tánc és gimnasztika 
iskolát szervezett meg számára a szomszédos Stamford városban, szintén Connecticutban és 
megtette Lizavettát hivatalos tulajdonosnak és vezető instruktornak. 

Más ritka alkalmakként, Aljosa és barátai összegyűltek a háznál és sokáig maradtak, 
talán reggelig is és magukra zárták a nagy konferencia terem ajtaját, ahova Lizavetta nem 
léphetett be. 

Temérdek vodkát és sültkolbászt fogyasztottak el ilyen alkalmakkor és mérhetetlen 
mennyiségű káromkodások és szitkozódások hangzottak el és Lizavetta nem állhatott ellent 
kíváncsisága csalogató szirén hangjának. 

Hálószobájában szellőző csatornanyílást talált a konferencia terem felett és azon 
keresztül ki tudta hallgatni bármit is beszélnek odalenn. 

– Egy szaúd-arábiai beszerző érdeklődik, – hallotta a férjét beszélni. – Egy nemzetközi 
ritka pénzérme gyűjtő és ígértem neki egy zsák antik aranyrubelt a Cári Oroszországból. 

– Nincs neked semmiféle zsák aranyrubeled a Cári Oroszországból, – hahotázott az 
egyik vendég és Lizavetta hallotta, ahogy örömében a padlót rúgja és veri az asztalt két 
kezével. 

– Semmi probléma, – felelte Aljosa, – már meg is kaptam érte a pénzt amerikai 
dollárban és a Federal Express szolgálattal feladtam neki két hatalmas zsák krumplit. 

– Ördögi, – üvöltötte a durva latrok kórusa, – így kell csinálni, drága elvtársunk. A 
pokolba a szemét kapitalistákkal. 

– Van valami hír a Brighton Beach, kis Odessza leányágról? – kérdezte egy hang. 
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– Ügyesen tevékenykednek, – felelte Lizavetta férjének a hangja, – az emberkeres-
kedés területén. Ők látják el az összes szalonokat és játékkaszinókat fiatal nőkkel innen 
egészen a nyugati partig. Ravaszul kijátsszák az amerikai hatóságokat és nagyszámú lefizetett 
bíró van a zsebükben. 

– Te jóságos szent Habakuk, – sóhajtott csendesen Lizavetta, – erről én többet nem 
akarok tudni. Az én férjem nem egy gengszter. Feltehetően csak vetélkednek, hogy ki tud 
nagyobbat hazudni. 

 
* 
 

Több hónap telt el. Felkészülve egy távoli lehetőségre, hogy kitör a baj, Lizavetta titokban 
előkészületeket tett egy Aljosa nélküli életre. Takarékbetétet nyitott egy másik banknál a saját 
nevére és a tánc stúdió tulajdonjogát is a saját nevére transzferálta. Az átíráshoz férjének az 
engedélye szükségeltetett és Lizavetta a legrosszabbaktól félt. Meglepően Aljosa könnyedén 
fogta fel a dolgot. 

– Remek ötlet, kicsiny bülbülmadaram, – mondta, – te csinálod a magad dolgait, én 
csinálom az enyémeket. 

– Köszönöm, életem szerelme, – fonta Lizavetta férje vállai köré a karjait és dupla 
csókot nyomott mind a két orcájára. – Tudtam, hogy nagyszerű ember vagy és azért mentem 
hozzád feleségül. 

Egyik reggelen, amikor Aljosa, barátival és üzletfeleivel, egyik jacht útján távol volt, 
csöngettek az ajtón. 

– Ki az, – nézett ki Lizavetta a kémlelő lukon és három férfit látott sötét háromrészes 
öltönyökben, – és mit akarnak? 

– FBI, kérem, nyissa ki az ajtót. 
– A férjem nincs idehaza és én sem vagyok rendesen felöltözve. Jöjjenek vissza, 

amikor itthon van. 
– Nem. Vegyen valamit magára és nyisson ajtót. A házat körbevettük és házkutatási 

parancsot kell végrehajtanunk. 
– Rendben, – felelte a nő, – nem kell rögtön idehozni a nehéztüzérséget, mert gyanús-

nak találják vonakodásomat. Mi Oroszországban nem nagyon bízunk a rendőrségben. 
Ezt kijelentve Lizavetta kizárta a három lakatot az ajtón és kikapcsolta a vészjelzést. – 

Fáradjanak beljebb, – nyitotta ki az ajtót és nézte a három férfit, akik csőre töltött fegyverrel a 
kezükben szinte egymást fellökve betolongtak. 

– Kérem, mi szükség a pisztolyokra, – mondta szarkasztikus hangon. – Nálunk a házi 
szabályzat nem engedi meg a lőfegyvereket. 

Kettő az öltönyösök közül átkutatta a házat és Lizavetta intett a harmadiknak. 
– Kávé, – mosolygott rá, – üljünk le a reggeliző asztalhoz és mondja el nekem 

civilizált modorban, hogy mit jelentsen ez az egész. Balett tanárnő vagyok és kizárólagosan a 
szépséget és a kedveset látom az életben. Alaptermészetem szerint is nagyon szégyenlősnek és 
félénknek mondanak. 

– A maga férje, – kezdte az FBI férfi komor hangon és rideg arckifejezéssel a pofáján. 
– Oh, ő, – legyintett a kezével Lizavetta, – mit csinált ezúttal? A sebességkorlátozás 

felett hajtott vagy átment a piros lámpán? 
– Kérem, madám, – bámult meredten az FBI ügynöke, – ne használjon frivolitásokat. 

Mi itt egy nemzetközi csempészbandát nyomozunk, akik a Szovjet raktárakból lopott urániu-
mot árulnak a világpiacon. A maga férje a nyomozás elsőszámú gyanúsítottja. Tudja maga, 
hogy most hol van? 

– Mélytengeri halászaton a Cape Cod partok közelében. 
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– Tényleg ott, – vigyorgott az FBI férfi, akihez most már a két másik is csatlakozott. – 
A Parti Őrség megállította hajóját és száz kiló kolumbiai kokaint találtak rajta. A férjét 
őrizetbe vették a teljes legénységgel egyetemben. 

– Oh, erről fogalmam sem volt, – sóhajtott Lizavetta és ájultan összecsuklott. 
Az FBI ügynök egy kancsó vizet húzott a jégszekrényből és Lizavetta arcára loccsan-

totta. 
– Mondják, hogy nem, – ébredt fel Lizavetta és rémülten nézett körül, mint egy 

megijedt Bambi a vadászokra. – Ez nem lehet igaz. Aljosa egy jó ember. A legjobb, akivel 
valaha találkoztam. 

– Na, éppen nem az, – húzta keskenyre a szemét az FBI fakabát, – mi csinálhatjuk ezt 
a könnyű úton vagy a nehezen. Ha együttműködik velünk, nem nehezedünk rá magára. 
Máskülönben maga is részese lesz megszámlálhatatlan kriminális bűnöknek. 

– Együttműködök, de milyen bűnökről van itt szó. Én semmilyenről sem tudok. 
– Hol is kezdjem, – vigyorgott a férfi a sötét öltönyben, – versenytársak lelövése, 

beruházók becsapása, korrupció, és illegális fegyverek eladása terroristáknak és fejletlen 
országoknak. De ne merüljünk el itt és most a részletekben. Jöjjön velünk a parancsnokságra 
és majd ott tesz tanúvallomást mindenről. Hívhat a védelmére ügyvédi tanácsadót, és ha nincs 
elegendő pénze rá, a bíróság kijelölhet magának egy ingyenes, közjóléti fiskálist. 

– Rendben, megyek, de egyszer öltözzek fel tisztességesen. Nincs ügyvédem. Soha 
nem gondoltam vagy vártam, hogy ilyesmi történjen velem. Remélem, hogy megértik? 

– Igen, öltözzön fel és viselkedjen. Semmi viccelődés vagy gyors mozdulat, ahogy 
mondtuk a ház teljesen körül van kerítve. 
 

* 
 
 

A kapitányságon egy kijelölt közjóléti fiskális jelenlétében, Lizavetta elmondta a vizsgálati 
detektíveknek a beszélgetést, amit kihallgatott az antik arany rubel pénzérmékről és a fiatal 
kelet európai nők toborzásáról a szexuális selyemipar részére. Hozzátette, hogy hiedelme 
szerint a beszélgetők csak tréfálkoztak, mert senki józan eszének tudatában nem lenne akkora 
idióta, hogy összetévessze a zsák krumplit arannyal és részeg latrok imádnak a szexről 
beszélni és feltételezte, hogy az egész ijesztő purparlé csak egy tipikus orosz dicsekvési 
vetélkedő lehetett. 

– Nem feltétlenül bűntett nem bejelenteni valamiféle kapatos maszlagot, – ragasz-
kodott egy törvényszakértő kinézetű ember, aki a Szövetségi Karhatalmat képviselhette, – de 
ha javasolhatnám, Mrs. Lizavetta, valahogy különítse el magát Medvegyes Aljosa úrtól és 
váljon el tőle, amilyen hamar csak lehet. Költözzön ki a házából és béreljen magának saját 
lakást. 

– Pénzt is kell, hogy keressek, – sírt Lizavetta. 
– Megtarthatja a ballett iskolát és aerobic testgyakorlási tornatermet, – felelte ugyanaz 

a férfi, – csak maradjon távol ezektől az orosz gengszterektől és tegye magát elérhetővé, ha 
tanúskodni hívjuk magát ellenük. 

– Biztonságban lesz az életem? – zokogott Lizavetta vigasztalhatatlanul. 
– Természetesen, a maga férje többet nem fog többet napvilágot látni és az utcán 

sétálni, mint szabad ember. 
 

* 
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Egy évvel később, Linda, a fedezetlenül befektetett tőkealapok milliárddolláros menedzse-
rének, Williams Kevinnek a felesége, Pound Ridge, New York városból, beiratkozott 
Lizavetta aerobic testgyakorlatok tornatermébe és hamarosan összebarátkozott a tulajdonossal. 
Lizavetta karcsú és izmos szexi alakot nevelt magának, ami a helybeli trófea feleségek 
irigykedésének tárgya lett, és akik maguk is szerettek volna hasonló fincsi formát ajánlani 
férjeiknek. Linda ezeknek az asszonyoknak tipikus precedense lett. Rendszeresen lejárt a 
gyakorlatokra és tagsági díját készségesen és időben fizette. Kezdetnek a két nő együtt 
kávézott a helybeli Starbucks kávéházban, ahol Linda meghívta Lizavettát a házukhoz 
vacsorára. 

– Csodálatos otthonunk van, – kezdte Linda, – sokkal szebb, mint amit bárki még csak 
el is képzelhet a szocialista Oroszországban. Oh, te olyan boldog lehetsz, hogy nem ott vagy, 
hanem itt. A férjem egy abszolúte bűbájos ember. Mind a ketten olyannyira szeretnénk hallani 
az élettörténetedet. A férjem a tőzsdebefektetések financiális bizniszébe dolgozik és 
végtelenül okos. Gyere át hozzánk és a legfinomabb vacsorát hozatom be a messzi környék 
legelőkelőbb étterméből, Westchester megyéből, ahol lakunk. Hogyan szereted itt nálunk 
Amerikában? Amilyen aranyosnak hangzik az akcentusod, talán egy kicsit tudnánk javítani 
rajta. 

Micsoda fellengzős liba, gondolta Lizavetta, és milyen ostoba, hogy bemutatja nekem 
a gazdag férjét. Nekem a kétszer elvált nőnek, aki legalább húsz évvel fiatalabb, mint ő. Vagy 
ez egy csapda lenne, és mint csalétket engem fognak előállítani a válási tárgyaláson, mint a 
házassági hűtlenség okát. 

– Igazán megtiszteltetésnek veszem, – fogta meg Lizavetta Linda kezét és meg-
nyugtatóan mosolygott rá. – Bennem megbízhatsz a férjed körül. A sebeim még mindig nem 
hegedtek be és fájnak a második válásomból és nem hiszem, hogy valaha is még egyszer intim 
kapcsolatba tudnék kerülni egy férfivel. Mostantól kezdve csak magamra gondolok és az 
egészségemre. Ha ennek az ára, hogy magányos leszek, hát legyen úgy. Elegem volt az 
agresszív férfiakból, akik csak a testemet akarják undorító szexuális ösztöneik kielégítésére. 

Tehát ezzel el lett rendezve és el lett döntve a találkozó és egy péntek este Lizavetta 
megjelent a Williams házaspár házánál, a Shad Road West fasorban, Pound Ridge városban, 
New York államban. 
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Harmadik fejezet 
A viszony 

A szerző jegyzeteiből, folytatás. 
 

Linda és Kevin többfogásos pazar vacsorát tálaltak. Ezüst gyertyatartókban lobogott a láng és 
titokzatos fényt árasztott játékos árnyékokkal az asztal felett, teli kristálypoharakkal, arany 
evőeszközökkel, monogramos szatén szalvétákkal és egy néger inas szolgált fel véres hurkát 
és rántott őzgombát étvágygerjesztőnek. 

Az inas veres Medok bort töltött a francia Bordeaux vidékről és Kevin köszöntőre 
emelte poharát. 

– Borban az igazság, – kezdte, – dicsérve legyenek, azok kitartanak a nehézségek 
között és mindig sikerre mennek, és a legmagasabban végzik. A szépség és az intelligencia az 
örökletes génekben rejtezik. Kedves vendégem nemzetsége, mint a Bostoniak régebben, 
bármikor zúdíthat teát az én kikötőöböl vizeimbe. Drága Lizavettánk, isten hozott a mi 
szerény hajlékunkba, hogy részesedhess szorgalmas munkánk és tehetségünk gyümölcseinek 
eredményeiben. 

– Oh, kérem, – lebegtette Lizavetta a szempilláit és elpirult. – Csak egy egyszerű leány 
vagyok a hideg Oroszországból, aki próbál megélni, ahogy lehet. 

– Sose törődj vele, – kacsintott Linda a vendégére, – egyetlen férfi sem boldog 
önáltató tévhitei nélkül és az én férjemnek tonnaszámra van belőlük. Nem hisz az Istenben, de 
szeret úgy viselkedni, mintha az lenne. Ne vedd komolyan eltúlzott közhelyeit, inkább mesélj 
nekünk volt férjedről. 

– Melyikről, – kérdezte Lizavetta és olyan pillantást vetett Lindára, ami egy pillanat 
leforgása alatt alázatból mártírságba változtatta formáját. 

– Több férje is volt, – bámulta Kevin Lizavettát és érzéki mosoly játszott bújócskát 
szája sarkában. 

– Kettő, – emelte fel Lizavetta két ujját és olyan meleg pillantást vetett Kevinre, ami 
egy jéghegyet megolvaszthatott volna és egy férfit életre szóló rabságba tudott volna ejteni, – 
de egyikre sem szeretek visszagondolni és főleg nem óhajtok róluk beszélni. 

– Mi megértjük, édesem, – simogatta Linda Lizavetta kezét. – Nem lehet mindenki 
olyan szerencsés, mint én voltam itt az én drágámmal. 

– Nem szerencse kérdése, – morogta Kevin, – a párválasztás a természetbeli kivá-
lasztódás evolúciós folyamata. Szép és okos emberek másik szép és okos embert választanak 
párnak és hamarosan az emberi faj két alapjában lévő különböző és visszafordíthatatlanul más 
fajra választódik szét. 

A főétel látszólagosan késlekedett. Linda kiment a konyhába, hogy mi okozza a 
várakozást. 

Ahogy a felesége halló- és látótávolságon kívül került, Kevin Lizavetta felé hajolt és a 
fülébe súgott. 

– Kedvellek, – mondta és illatos forró lehelete körülmosta a nő arcát. 
– Én is, – bólintott az szégyenlősen. 
– Találkozhatnánk magunkban is? – Folytatta a férfi kissé bátrabban, de még mindig 

elfojtott hangon. 
Lizavetta szinte észrevehetetlenül bólintott. 
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– Ezüstbánya Taverna, Norwalk városban, közel a New Canaan határhoz. Ismered a 
helyet? – folytatta a férfi tegeződve. 

– Ismerem, – ingatta Linda a fejét fel és alá. 
– Péntek este nyolckor, el tudnál jönni, hogy vacsorázz velem? 
– Természetesen, hogy tudnék. A kérdés az, hogy te tudnál-e ott lenni, feleség meg 

olyan rettenetesen elfoglalt üzletember vagy. 
– Akkor megegyeztünk, – felelte Kevin és visszahúzódott székébe. Éppen idejében, 

mert a felesége visszajött és az inas követte egy ropogósra sült malaccal hatalmas ezüsttálcán 
a kezében. 

 
* 
 

Kevin a kandallóhoz közel foglaltatott asztalt, ahonnan láthatta a bejárati ajtót és remélte, 
hogy Lizavetta, ahogy ígérte hamarosan be fog lépni rajta. Valóban, kisvártatva Lizavetta 
belibegett az ajtón egy selyemruhában, ami méltán kiemelt formás csípőjét és kerekded 
kebleit. Széles karimájú színes kalapot viselt, ami tökéletesen illett virágos ruhájához. 

Lizavetta megtestesítette a szláv női nem összes szépségét és kecses báját, amit 
állandó testgyakorlattal még fokozott, hat órán keresztül naponta és öt alkalommal egy héten a 
tornatermében, ahol ő volt az instruktor. 

– Sokat késtem, – kérdezte dallamos hangon és kezét nyújtotta a férfinek. – Sokáig 
várt rám? 

– Nem, egyáltalában nem, – felelte Kevin és felállt és kissé előrehajolva megcsókolta a 
felé nyújtott kezet. Fogalma sem volt, hogy miért követte ezt az ódivatú európai szokást, de nő 
a szépségének ereje legyőzte pénzmenedzser, száraz üzletember racionalitását. Nyilvánvalóan 
a nő boszorkányos varázslata alá esett, de az érzés felséges volt és nem próbálta leküzdeni. Az 
utóbbi időkben, valljuk be már évek óta, felesége Linda visszautasította és külön hálószobák-
ban aludtak. Igaz, örökké elfoglalt volt businessével, a pénz és a befektetési lehetőségek 
hajhászásával és elhanyagolta felesége fizikai igényeit és a szexuális megtagadás volt az 
egyetlen bosszú, amit az asszony ismert. Két leányuk volt, mind a ketten már felnőtt korban, 
akik édesanyjuk oldalára álltak a viták során és Linda biztatására és engedélyével, a lehető 
legpimaszabb hangon beszéltek az apjukkal. 

Lizavetta leült és körbenézett. – Csinos kis hely, – mondta és nézte a kandallóban 
lobogó tűz lángjait, ahol újabb hasábok fogtak tüzet és kábító duruzsolásuk megnyugtatta 
lelkét, éppen úgy, mint egy szamovár Oroszországban hosszú téli estéken, az asztal közepén. 

– Gyakran jár ide, – kérdezte Lizavetta néhány perc gyönyörűséges hallgatás után. 
– Nem nagyon, – hebegett Kevin, mint egy iskolásfiú első randevúján, – nem sok 

alkalmam van ilyesmire rettenetesen lefoglaló üzleti ügyeim mellett. 
– Ugyan már, – mosolygott Lizavetta, és két kicsi zabálnivaló gödröcske formálódott 

orcáján és csábosan elbiggyesztette kívánatos ajkait. – Egy jóképű és gazdag férfi, mint maga, 
a nők meg lehetnek őrülve magáért. 

Néhány feszült, de néma pillanatig kölcsönösen csodálták egymást és egy veres 
szerelem ördög a lángok mögül előlépve ösztökélte a férfit, hogy lépjen rá a zabolátlan vágyak 
és veszélyes becsületesség ösvényére és nyilvánvalóan tanácsolta, hogy szépeket mondjon a 
nőnek és szavakat használjon, amik egyáltalán nem illettek karakteréhez. 

– Maga olyan gyönyörűséges, – kezdte Kevin és folytatta mialatt szemeivel látszóla-
gosan levetkeztette randevúpartnerét. – Maga sokkal szebb a feleségemnél. A maga haja a 
szája és a fizikai formája abszolúte felséges. Linda túlságosan elhanyagolta magát az utóbbi 
években és rengeteg kilót felszedett a legrosszabb helyekre. És nagyon gorombán beszél 
hozzám és nem becsüli a mérhetetlen dolgokat, amiket tettem érte. 
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– Nagyon sajnálatos, – mondta Lizavetta és puha kezét a férfiére tette és közelebb 
hajolt, mintha csókot várna. – Ez nem az, amit megérdemel. Linda nagyon szerencsés nő, 
hogy ilyen férje van, mint maga. 

– Igaz, – bólintott Kevin és intett a pincérnek, aki tisztes távolból figyelte őket és 
találgatta, hogy melyik alkalmas pillanatban szakítsa félbe a bimbódzó szerelmet ez a két 
nyilvánvalóan nem házaspár nő és férfi között. 

Kevin marhafelsál szeletet rendelt és javasolta, hogy Lizavetta is rendelje ugyanazt. 
Étvágycsinálónak francia hagymalevest kértek és egy palack mélyen behűtött importált 
pezsgőt. 

A pincér töltött mind a kettőjüknek és udvariasan távozott. A párocska koccintott és 
Lizavetta mélyen a férfi szemébe nézett. 

– Volt már magának szeretője a felesége mellett? 
– Nem volt, – állta Kevin a nő tekintetét. 
– Soha? – Ismételte meg a kérdést Lizavetta puha, ígérettel teli hangon. 
– Soha, – ismételte Kevin határozott hangon, és gondolkozott, hogy hogyan merészel 

Lizavetta ilyen személyes és provokatív kérdést feltenni. 
– Szeretnél egyet? – Tegezte le Lizavetta a férfit és nem adta fel pozícióját és nem 

hátrált egy millimétert sem. 
– Soha nem csaltam meg a feleségem, – nézett Kevin egyenesen a nő szemébe, – de az 

utóbbi időben kezd az agyamra menni. Visszautasít az ágyban és évek óta nincs semmi 
intimitás közöttünk. Állítja, hogy nincsenek többé szexuális vágyai és én túl öreg vagyok a 
szerelemre. Gondolom, hogy el akar válni tőlem, de azt akarja, hogy én adjam be a keresetet. 
Nem tudom, hogy mit gondoljak. 

– Lehet, hogy már szeretője van úgy mellékesen, – állta Lizavetta a férfi tekinteté 
szemrebbenés nélkül. – Nekem manipuláló fajtának tűnik. Határozottan nem érdemled meg, 
amit csinál veled. 

Kevin nem felelt. Felmérte Lizavettát, ahogy a balerina megigazította a haját és kissé 
előrenyomta kebleit és csipkés melltartójának a teteje kivillant. A nő kívánatos volt és 
bálványozta a férfit. Egy gazdag amerikai férfi barátsága álomként tűnhetett neki. Mintha 
megfogta volna az Isten lábát és egy életre jólétet biztosított volna magának. 

– Kevin, – mosolygott a férfire, – ne félj tőlem. Nem kívánom, hogy elkötelezd magad. 
Hogyan is kívánhatnám? Még alig ismerjük egymást. Gondolod, hogy az emeleten kiadnak 
szobákat? Olyan jó lenne ebéd után lepihenni és beszélgethetnénk. Nagyon szeretek meg-
hallgatni valakit és nekem bármit elmondhatsz. 

Ez a gyönyörű és szexi nő felajánlja magát nekem, tűnődött Kevin és kellemes meg-
lepetésére bőséges tesztoszteron áradat öntötte el ereit és bízott benne, hogy keménykedési 
problémái nem fogják meggátolni gyönyörét. Hallotta, hogy az orosz nők kiváló képességűek, 
hogy egy férfi potensnek és férfiasnak érezze magát. Miért ne? Linda soha nem fogja 
megtudni, és ha meg is tudja, házassága már amúgy is tönkremenőben van. 

 
* 
 

Az emeleti szoba kicsiny volt egyszerű New England bútorzattal berendezve és bent 
levendula szag keveredett a fertőtlenítő tisztítószer csípős szagával. 

Megcsókolták egymást és Lizavetta karjait a férfi vállai köré fonta. Lenyomta a férfit a 
keskeny ágyra és lovagló ülésben ráereszkedett a hasára. Ruhája felcsúszott és formás combjai 
kivillantak. Kevin még egyszer megkísérelte nem rálépni a házasságtörési becsapás útjára, ami 
elméjében biztos kárhozatba vezetett. Életében mindig a számok embere volt és nem afféle 
szerelemlegény. Most majd nem tudja megállni az alkalom vonzását, és ettől félt a legjobban. 
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– Nem akarok hazudni a feleségemnek, – nyögte, – a gyermekeim anyjának. 
– Az emberiség azért találta fel a hazugságot, – felelte Lizavetta és kigombolta a férfi 

ingét és belenyúlt a nadrágjába, – hogy az igazság ne fájjon annyira. 
– Kérlek, ne hazudj nekem szerelmet, – tiltakozott Kevin gyenge, enervált hangon. – 

Képtelen lennék elviselni egy újabb nő árulását. Mondd meg őszintén, hogy mit érzel irántam, 
mielőtt további lépéseket teszünk. 

– Szeretlek, Kevin, mint ahogy egy gyermek szereti az édesapját, – mosolygott 
Lizavetta és gyengéden homlokon csókolta a férfit. – Szeretlek, ahogy a halandók szeretik az 
életet, amíg meg nem halnak. Mi örökké az egymáséi vagyunk és akarom, hogy ezt az eszedbe 
vésd. 

– Hogyan lehetsz ilyen tiszta és ártatlan, a nehéz élet után, amit el kellett viselned – 
suttogta Kevin mialatt ledobták utolsó ruhadarabjaikat is. 

– Igaz, volt előéletem, – nézett a nő mélységesen Kevin szemébe és hozzátette: – De, 
aki engem szeret, az tisztának lát és ártatlannak. 

Ezzel beteljesítették első szerelmi aktusukat és a legmagasabb mennyekben érezték 
magukat utána. Kevin férfiassága tökéletesen funkcionált és Lizaveta viharos orgazmusa 
pontosan időzített az övével. 
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Negyedik fejezet 
Alyssa 

A szerző jegyzeteiből, folytatás. 
 

Alyssa késői gyermek volt és szülei aránylag fiatalon haltak meg, amikor Alyssa még alig 
töltötte be harminckettedik évét. A leány szülei moderált jövedelmű lakótelepen laktak egy 
szép öröklakásban, amire sajnos jókora jelzálogkölcsön terhet vettek fel. Haláluk után a lakást 
nem lehetett megtartani. Alyssa féltestvére, édesanyjának egy szerelmetes fiatalkori kaland-
jából, furcsa módon és igazságtalanul ki lett nevezve a hagyaték legális végrehajtójává. 

Gimnáziumi éveinek befejezetlen szüneteltetése után, Alyssa a Smith és Barney 
financiális cégnek dolgozott tizenöt éven keresztül és jól keresett. A hatalmas és híres cég bal-
szerencsésen csődbe ment a 2008-as évi gazdasági válság idejében és a munkakör megszűnt 
létezni. Alyssa hosszú időre állás nélkül maradt és felhasználta összes megtakarított pénzét és 
beváltotta 401K nyugdíjalapját készpénzre. Amikor minden pénze elfogyott beköltözött a 
szüleihez és az öregek tartották el. Haláluk után munkaközvetítők révén átmeneti pozíciókat 
talált négy éven keresztül és egyik helyről a másikra ment dolgozni, egy évben több 
alkalommal is. Alkalmazása Kevin Williams cégénél volt az első hely, ami némi állandóságot 
mutatott. 

A rókalelkű báty, Jeffrey, a szülők vagyonának kijelölt kezelője nem tudta vagy nem 
volt hajlandó fizetni az öröklakáson a számlákat, a karbantartást és jelzálogkölcsön havi 
részleteit. Hogy kiszedje a szerény készpénz értéket az ingatlanból, a piacra dobta azt és 
gyorsan el is adta. 

Alyssa a lakásban maradt az egész eladási és véglegesítési folyamat alatt. Jeffrey 
elvitette a bútorok és az ingóságok javát, amire neki szüksége lehetett, de a többit és húga 
dolgait otthagyta, amíg az új tulajdonosok be nem költöztek. Az új tulajdonos, egy csinos és 
rátermett lengyel fiatalasszony, testvére segítségével kirakta Alyssa dolgait kívülre és letette 
őket a szomszéd lakástulajdonos, Mortimer Miklós hátsó teraszára, annak engedélye nélkül. 
Miklós nem volt éppen otthon, és ahogy hazatért, kerti asztala mellett találta Alyssát üldögélni 
rakásra ömlesztett dolgai között és zokogva. 

– Mi folyik itt? – nézett Miklós a síró nőre. 
– Kidobtak és nincs hova menjek, – mutatott Alyssa szanaszét heverő dolgaira és 

könnyes könyörgő szemeit a szerencsétlen férfire emelte. – Be tudnál néhány napra engedni, 
amíg más helyet találok magamnak. 

– Az egész családod tudta a véglegesítés napját, – felelte Miklós szemrehányó hangon. 
– Miért nem kerestetek idáig helyet neked? 

Alyssa nem tudott felelni erre a nyilvánvaló kérdésre. Talán ez így volt megtervezve. 
Alyssa szerette a környéket és be akart költözni Miklós lakásába. 

Miklós jó fogásnak látszott. Negyven éves korára még soha nem volt nős és egy 
tervező intézetnél dolgozott, mint szerkesztő. Egyetlen problémája egy enyhe megrögzött 
mániákusság volt és az ezzel kapcsolódó halmozási szenvedély. Lakásában totális káosz 
uralkodott és rettenetes szüksége volt egy nőre, hogy rendet csináljon. Eredetileg a szülei 
vették az öröklakást, de képtelenek voltak vele egy fedél alatt élni és leköltöztek Floridába. A 
hatalmas luxuslakás egy legényemberrel egyedül benne, olyan alkalom volt, amit egyetlen 
pénz nélküli nő sem hagyhatott ki, Miklós torzonborz szakálla és csapzott kinézete ellenére. 

– Szépen kérlek, – könyörgött Alyssa. 
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Miklós tűnődve simogatta a szakállát. Már régen szemmel tartotta Alyssát, de a nő 
ligáján felüli elérhetetlennek látszott. Ismerte még a gimnáziumi évekből, amikor Alyssa a 
legcsinosabb lányok közé tartozott, mialatt őt totális pancsernak és legkevésbé sikeresnek 
tartották. Fiatalsága és szépsége alapján, Alyssa pezsgős életmódot folytatott és soha nem 
gondolt szűkebb napokra. A pénz könnyen jött és Alyssa számos gazdag és befolyásos férfi 
kedvenceként mulatta magát. Férjhezmenetel és elkötelezettség ütközött volna gond nélküli, 
pazarló életmódjával. 

– Rendben, – bólintott az ifjú Mortimer és kinyitotta az elhúzható üvegajtót. – 
Kényszerleszállást végezhetsz itt nálam egy pár napig, átmenetileg. A szüleim minden nyáron 
idejönnek egy pár hónapra. A szobájukba be nem mehetsz. Rakd le a dolgaidat a nappali 
szobába, de ne csinálj rendetlenséget. Hozhatsz egy keskeny ágyat és alhatsz az alkóvban a két 
emeleti hálószoba között. 

– Köszönöm, – fonta Alyssa rózsás karjait a férfi nyaka köré és forró csókot nyomott a 
szájára. – Semmi bajod nem lesz velem. Észre sem fogod venni, hogy itt vagyok. 

Ez most már két évvel ezelőtt történt és a vég még csak a látóhatáron sem látszott. 
 

* 
 

Kevin nem mutatott érdeklődést Alyssa iránt a kizárólagos főnök és alkalmazott viszonyon 
túl. Amíg volt pénze bőven Alyssa szilikonnal megnagyobbítatta a kebleit és egy alkalommal 
erősen kihívó módon kirakta őket a ruhából és Kevin rápirított. 

– Alyssa, nem a strandon vagyunk. Ne viseljen fürdőruhát a házamban. Öltözzön 
tisztességesen és az jó ízlés határain belül. Nem szeretném, ha business partnereim gyakor-
latilag mezítelenen látnák lófrálni és rossz gondolatokra jutnának. Maga itt irodai segéd-
menedzser pozícióban dolgozik, ennyi az egész. Érti? 

Ez egy elfogadható követelmény volt és Alyssa nem tiltakozott. Ha Kevin nem akarja, 
akkor nem akarja. Lesz még más alkalom, ha itt lézeng a gazdagok között, akik bőségesen 
megtalálhatóak New York északi kertvárosaiban. 

Ennek ellenére Lizaveta vetélytársnak vette Alyssát és ennek megfelelően kezelte. 
Állandó jelleggel panaszkodott Kevinnél ellene. 

– Minek tartod itt ezt a nőt, cukorfalatom? Semmi haszna nincs és összekeveri a 
levelezésed. Én sokkal jobban el tudok intézni bármit, amit Alyssa csinál. 

– Te? – Méregette fel a kis nőt Kevin szerelmetes szemekkel. – Hiszen még rendesen 
beszélni sem tudsz angolul, nemhogy tudnál nyelvtanilag helyesen írni vagy fogalmazni. 

– Ugyan már, szerelmem, – nyomott Lizaveta egy forró csókot a férfi szájára, – 
elnökünk felesége, az első lady az országban, Szlovéniából való és alig tud beszélni angolul 
vagy bármilyen más nyelven sem. A mi imádott elnökünk hozatta ide, amikor bárki más nőt 
megkaphatott volna ebből a csodálatos Amerikából. Te sem az én szónoki képességeimbe 
vagy nyelvtehetségembe lettél szerelmes. 

– Nyelvtehetség, – vigyorgott Kevin, – igaz, bár nyelvében él a nemzet, de nyelvével 
még senki nem nemzett. Hagyj békét Alyssának, majd én kioktatom, ahogy kell. 

A vita nem fejlődött tovább. Hamarosan, folyó év május elején, Kevin elindult 
Katmandu felé, amivel megkezdődött a mi történetünk. 

A két nő magára maradt a nagy kastélyban, és mint két pók egy vödörben, nekiálltak, 
hogy elevenen felfalják egymást. 

 
* 
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A fergeteges házibuli utáni első hétfői nap reggelén, Lizaveta maga elé parancsolta Alyssát. 
– Takarítsd ki fürdőszobát a mester lakosztályában, – meredt rá lángoló szemekkel, – 

valaki összepiszkította és tisztán kell tartani. 
– Irodavezető titkárnő vagyok, – csattant fel Alyssa és lábait kissé széjjelterpesztve 

megfeszítette magát, arra az esetre, ha Lizaveta fizikai erőszakot akar alkalmazni. – Nem 
vagyok takarítónő. Te pedig, ha úgy vesszük, állítólagos barátnője vagy és háztartásbelije. 
Takarítás a te kötelességed, hacsak nem veszel fel egy tisztító brigádot és megmagyarázod 
Kevinnek, hogy te meg a barátaid mit csináltak itt a hétvégén. 

– Kicsináltathatlak, – rázta Lizaveta kimerevített mutatóujját Alyssa felé, – ha te 
keresztezni merészelsz engem. 

– Ezt fenyegetésnek vegyem? – Felelte Alyssa. 
– Vegyed, ahogy akarod, – emelte fel hangját Lizaveta, – és kirepülsz az utcára azokon 

a kopaszcsirke szárnyaidon, ahogy Kevin hazajön Nepálból. 
– Nem beszélhetsz így velem, – felelte Alyssa nyugodt hangon, – én itt születtem 

ebben az országban és jogaim vannak. 
– A születési helynek ehhez semmi köze, – feszítette meg testtartását Lizaveta fenye-

getőbbé. – Te egy senki vagy. Egy pancserral élsz, aki ingyen élelmiszerjegyeket szed és 
csalsz az adóbevallásaidon. Tudom nagyon jól, hogy ki vagy. Tudom, hogy Kevin után esz a 
penész, de Kevin az enyém és tűnj el a balfenéken, amíg tudsz, te buta tyúk. Tipikus példája 
vagy az amerikai aljanép élősködő piócáknak. 

– Deportáltatni foglak, – sikította Alyssa. 
– Feljelentelek az adóhivatalnál, – sikította vissza Lizaveta. 

 
* 
 

Egy jóindulatú istenség ajándékaként, Alyssa könnyen felejtett. Néha ez fogyatékosságnak 
bizonyult, máskor nagy hasznát vette. Meg sem említette Miklósnak a Lizavettával, az orosz 
csajjal megesett összeszólalkozását. Kevin leredukálta munkaidejét egy napra egy héten és 
Alyssa ritkán futott össze Lizavettával. A hét többi napjain megjátszotta, hogy állást, talán egy 
jobbat és egy állandót keres. Alkalmakként kisegítette nővérét, Emíliát hagyatékrendezési 
kötelezettségében. A két nővér likvidálta egy régi családi barát hölgy vagyonát, aki jelenleg 
egy előkelő és drága szeretett otthonban élt. Alyssa gyakran az öreg néni eladás alatt lévő 
házában aludt és éjszakára is magára hagyta Miklóst. 

Egy tikkasztóan sötét éjszaka, ahogy Miklós elszenderedett a nappaliban a bejárathoz 
közel lévő hátrahajtható foteljében, valaki megverte az ajtót. Semmi rosszat nem gyanítva, 
hiszen Darien az egyik legbiztonságosabb város az egész országban, Miklós az ajtóhoz lépett 
és kinyitotta. Talán Alyssa nem találja a kulcsait és rossz hangulatban van. 

Egy toronymagas óriás állt odakint és valamiféle speciális skandináviai akcentussal 
beszélve morgó mély hangon követelte. 

– Aberdeen Alyssa idehaza van? 
– Nincs, – felelte Miklós és nyúlt a villanykapcsoló után. 
– Nem, – ordított az óriás, – semmi fény. 
– Miért, – lebegtette Miklós a szempilláit, – maga valamiféle Norvég Troll, ami kővé 

változik, ha fény éri? 
– Szeretnéd, ha csak egy Troll lennék, – menydörgött a félelmetes teremtmény, – és 

lenne humorérzékem, hogy értékeljem ostoba hasonlataidat. Eresz be, te félbevágott törpe, és 
nem ütlek agyon. 
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Ezt kijelentve a Troll kitépte a dróthálós külső ajtót és megragadta szegény Miklóst a 
nyakánál fogva. Felemelte a padlóról és arcába üvöltött. 

– Még egyszer utoljára kérdem, – harsogta, – hol van Alyssa? Mondd meg, vagy nem 
állok jót magamért. 

Miklós fuldoklott és a feje cékla színűre veresedett. Nem tudott válaszolni, még ha 
akart is volna. 

Kora délután Miklós egy festményt akasztott fel a falra a bejárathoz közel és a 
kalapácsot a televízió tartó állvány sarkán felejtette. Most megragadta és a hatalmas embert 
koponyán ütötte. A csapás behorpasztotta a fejét és az óriás megmerevedett, ahogy Miklós a 
másik kezével végre felkapcsolta a világítást. 

Miklósnak, akik nem ismerik jobban, tudják meg, hogy szerencsére lassú felfogása 
van, ami néha sajnálatosan tétovázó tökfilkónak látszatja. Ezzel Miklós elkerüli, hogy bajba 
kerüljön emberekkel, akik ki akarnak kezdeni vele és elkerüli az ökölre menő verekedéseket. 
Alkalmakként, ahogy most is, a késleltetett felismerés miatt, nem ismerte fel a veszélyt és 
puszta önfenntartó ösztön vezérelte tetteit. Miklós nem foghatta fel elhamarkodott reakció-
jának mélységes következményeit és inkább megrökönyödöttnek látszott, némelyek szemében 
talán rettenhetetlen bátornak, ahogy szemrevételezte tette következményit. 

– A pokolba legyek kárhozva, – sóhajtott a mozdulatlan óriás láttára, – ha ez nem 
valóban egy Troll. 

Mintha végszóra a színpadon, Alyssa gördült be Jaguár kocsiján a ház előtti parkolóba 
és berohant a házba. 

– Mi történik itt, – sikította. 
– Nem tudom, – válaszolta Miklós és megigazította az alacsony kőfal ellen nyugvó 

lemerevedett teremtményt. Nézte és elgondolkozva dörzsölte kékre horzsolt nyakát és 
hozzátette: – Ez az alak itt téged keresett és fojtogatni kezdett. 

– És te megölted. 
– Lehet, – vonogatta a vállát Miklós. 
– Nem egy kicsit túlreagáltál a szituációra, – követelte Alyssa és rosszallóan nézte 

barátját. 
– Önvédelem, – próbálta Miklós kitapintani hatalmas ember pulzusát. – Hívjuk ki a 

rendőrséget. 
– Várj, – emelte fel Alyssa tiltakozóan a tenyerét. – Azt hiszem, hogy ez itt Lizavetta 

banditáinak egyike, akit ideküldött, hogy tényleg megöljenek. 
– Egyel több nyomós ok, – bólintott Miklós, – hogy értesítsük a hatóságokat. Világos 

esetével állunk itt szembe egy indokolható gyilkosságnak. 
– Ne olyan sietve, ha köztudomásúvá válik, hogy ezt kicsináltuk, Lizavetta egy másik 

Troll bérgyilkost küld, aki másodszor már jobb munkát fog végezni. 
– Mit javasolsz? 
– Tüntessük el a hullát és állítsuk, hogy soha nem is járt errefele és nem láttuk. 
– Hogyan? 
– Kérdés, hogyan került ide. 
– Egy ablaktalan furgonnal, ott van leparkolva a szemétgyűjtő mellett. 
– Keressük meg a kulcsait, ott lehetnek a zsebében. Betesszük a saját furgonjába és 

elhajtunk egy távoli helyre, ahol egyszerűen kidobjuk. Valami ilyesfélét, hacsak nincs valami 
jobb ötleted. 

– Jól hangzik, nem bánom, de hogyan mozdítjuk meg? A pofa legalább százötven kiló. 
– Neked van egy motoros csörlőd, a szüleid előző házából. Nem? 
– De van, ott van a kisteherautómban. 
– A láncot rákötjük a lábára és elvontatjuk. 
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– Rendben, csak csináljuk gyorsan. Valaki felébredhet és megfigyel minket. Vagy 
valamelyik biztonsági kamera lefilmez. 

– Itt nincsenek biztonsági kamerák. A lakók mind zsugoriak és előrehaladott koruk 
miatt mélyen alszanak. 

– Oké, akkor nincs más választásunk. Próbáljuk meg ezt az elméletet véghezvinni. 
Dobj rá egy pokrócot és gyerünk, mielőtt pirkad a hajnal. 

– Várj, – mondta Alyssa, – semmi pokróc. Ha ez tényleg egy Troll, akkor állandó illu-
mináció alatt kell, hogy tartsuk. Igaz vagy nem, kellemetlen lenne, ha felébredne a sötétben. 
Világítsd rá kézi reflektoroddal, amíg ki nem dobjuk valahol tisztes távolságra innen. 

 
* 
 

Még mindig koromsötét volt, amikor befejezték a Troll felrakását a kisteherautóra. A parko-
lóban már hetek óta kiégtek a lámpák és az Elektromos Vállalatnak még nem jött alkalma 
megjavítani. Eldöntetlen vita húzódott a közszolgáltatási cég és a lakóbizottság között, hogy 
ki fizessen a lámpák kicseréléséért. Miklós hordozható reflektor fénye szükségeltetett a Troll 
mozdulatlanságához. Miklós és Alyssa élete függött a sikertől. 

– Megyek előre a teherkocsival, – mászott be Miklós járművébe, – várj tíz percet és 
gyere utánam a furgonnal. Pound Ridge városban a Shad Road West utcánál várok rád a 104 
út sarkánál, New York államban. Ott sűrű sötét az erdő és senki nem fog észrevenni minket. 
Ne állj meg benzint venni és kerüld a lakott területeket. Le kell kerülnünk az ismert 
térképhálózatról. 

Fél órával később, ahogy a hajnal első veres fényei már megvilágították a tájat, Alyssa 
csatlakozott Miklóshoz, amint előre megbeszélték, és a furgont a kisteherautó mögé parkolta. 
Némi erőfeszítéssel a Trollt legurították az útpadkára és tovább be a sűrű aljnövényzetbe és 
furgont úgy parkolták, hogy az útról nem lehetett látni tevékenységük nyomát. 

– Gyerünk, – mondta Miklós és leverte tenyeréről a port, – mielőtt valaki jön és 
kérdezősködni kezd. 

– Várj, – intett Alyssa, – láttam három hatalmas sportzsákot a furgonban. Nézzük meg, 
hogy mi lehet bennük. 

– Rendben, – sóhajtott Miklós idegesen, – csináld, ahogy akarod. 
Alyssa visszamászott a furgonba és egyenként nyitottra húzta a zsákok zipzárját. 
– Miklós, – kiáltott elfojtott hangon, – nézzél csak ide. Ezekben pénz van, de rengeteg. 
– Hagyd ott, – rázta a fejét Miklós, – nem a mi pénzünk. 
– Becsületes megtalálóké az elhagyott holmi, – vigyorgott Alyssa, – ha mi nem 

vesszük magunkhoz, valaki más ellopja és akkor is ránk fogják, hogy mi vittük el. 
– Mit javasolsz, hogy mit tudunk ennyi papírkészpénzzel csinálni. Legalább három 

millió dollár van a zsákokban. 
– Egyelőre egy bérelt raktárhelyiségbe helyezzük el. Reggel fél hét van és a raktár-

fülkék a Hamilton Avenue úton, Stamford városban hét órakor nyitnak. Kibérelünk egy fülkét 
és otthagyjuk a sportzsákokat, két lakattal az ajtón. 

– Miért a két lakat? 
– Egy kulcs nekem, egy kulcs neked, – felelte Alyssa, titokzatos mosollyal a szája 

sarkában, – hogy egyikünk se tudjon hozzáférni a másik nélkül. 
– Te mindenre gondolsz, – morogta Miklós, – remélem, hogy tisztában vagy, hogy mit 

csinálsz és senki nem fog minket összekötni ennek a pénznek az eltűnésével. Mi lesz, ha a 
rendőrég megtalálja ezt a halott bérgyilkost az út mellett és vizsgálatot indítanak? 

– Ezt, – rúgta meg Alyssa a Troll mozdulatlan testét. – Ez semmi más, mint egy ki-
bukott maffiózó, akit itt dobott ki a New Yorki gengsztervilág. 
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– Remélem, hogy nem ébred fel holnap éjszaka a sötétben és nem jön utánunk bosszút 
állni, – rázta a fejét Miklós. 

– Te hiszel ebben a szilikon molekulákon alapuló idegen életforma maszlagban, – 
vetett Alyssa egy helyreutasító pillantást a fiatalemberre. – A valóságban nem létezik olyasmi, 
mint egy Troll. Ez egy lemerevedett hulla és hagyjuk ennyiben. Semmi közünk idő előtti 
váratlan halálához. 

– Rendben, akkor vedd le róla az össze személyazonosító iratot és hajtsd tovább a 
furgont kissé messzebbre innen. Talán így eltart majd egy jó darabig, amíg kiderül honnan 
való és kicsoda. 

– Helyes, akkor megegyeztünk, – bólintott Alyssa, – és indulhatunk, ha már annyira 
sietős kedvedben vagy. 
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Ötödik fejezet 
Hazajövetel 

Részletek William Kevin emlékirataiból összeválogatva. 
 

Teljesen elvesztettem időérzékemet. Fogalmam sem volt, hogy mennyi ideig maradtam 
beszorulva a hasadékba. Végre két sherpa hegyi vezető ereszkedett alá kötélen és hurkot 
kötöttek a derekamra és vállaim köré. Egyiküknél volt egy hajszárítószerűség és forró levegőt 
fujt körülöttem. Lassan kezdtem kiengedni. Egyszer lábujjaimat mozdítottam, majd az egész 
lábfejemet. 

– Küldetés bevégeztetett, – gondoltam, – és még mindig egy darabban vagyok. Oh, 
várjunk egy percet. Lehet, hogy lefagyott néhány lábujjam. Nem érzek semmit a patáimban. 

Furcsa érzés volt második bérleményt kivenni életem folytatására. Feltételeztem, hogy 
meghaltam. Ennyi volt az egész, rengeteg pénzemmel és befolyásommal, elevenen eltemetnek 
a hóba és más pojácák fognak jeges síromon átsétálni a csúcs felé vezető úton. Miért? Mit 
akartam bebizonyítani? Nem vagyok valami vallásos fazék, de megígértem Istennek, hogy 
jobb ember leszek, ha innen élve kiment. Na, most tartozom neki egy rakással. Talán belépek 
egy kolostorba valamiféle görög szigeten és vezekelek. 

Egy nappal később visszavittek az Első Alaptáborba. Ott beszálltam egy jeep kocsiba 
és az elvitt a Katmandu repülőtérre. Alyssa elintézte, hogy privát lökhajtásosom már várt rám 
a kifutópálya aszfaltján és huszonnégy órán belül otthon voltam Pound Ridge városbeli 
házamban. 

Alyssát nem találtam ott. Lizavetta üdvözölt hatalmas öleléssel és dupla nyelves 
csókkal. Volt feleségemet abszolút nem érdekelte, hogy élek-e vagy halok. 

Lompos kutyám olyan lelkesedéssel nyalta arcomat, hogy szinte lejött a bőr. Semmi 
lehetősége nem volt, hogy ez a kedves lény odapiszkított volna a szőnyegemre. Valami férfi 
lehetett és Lizavetta barátnőmnek bőven maradt magyaráznivalója. 

– Engedted Lomposnak, hogy a szőnyegemre kakáljon, – bontottam ki magam fojto-
gató öleléséből és két decibellel megemeltem a hangomat. – Idehívtad a barátaidat az engedé-
lyem nélkül. 

– Nem hívtam senkit, – felelte Lizavetta és a fülemet kezdte rágcsálni. – Nagyon is 
vigyáztam Lomposra. Naponta kétszer vittem sétálni. Néztem a fűre kakálni és feltakarítottam 
utána. 

– Mit szóljak a képekhez, amiket Alyssa küldött. Úgy felháborodtam, hogy megbot-
lottam, leestem és majdnem meghaltam. Három lábujjam lefagyott és kripli lettem. Még 
egyszer kérdem, partiztál vagy nem? 

– Nem partiztam, – kezdett sírni Lizavetta, – Alyssa saját maga csinált a szőnyegedre, 
hogy engem bajba kerítsen. Ez a nő egy aljas manipulátor. Rám fogja, hogy bolsevik kém 
vagyok. Nem tudom elképzelni, hogy mit szel rajta. Darienben lakik lakbér nélkül egy 
progresszív liberálissal és ingyen élelmiszerjegyeket szed. Mondjak még mást is? 

Siránkozása alatt Lizavetta az ágyékom felé nyúlt és gyengéden masszírozni kezdte. 
Hamarosan észrevette a pöcök növekedését és a fülembe súgta. 

– Látom, hogy ebben a szakosztályban nem szenvedtél sérüléseket. 
Hormonjaim és tesztoszteron vérszintem elnyomták a további vitákat és vádaskodáso-

kat és gyorsan kielégítettük szerelmi szomjunkat. Alig fejeztük be a dolgot megjelent Alyssa. 
– Mit csinálsz itt? – Néztem rá mérgesen. 
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– Üdvözölni akartalak idehaza. 
– Ezt én már megtettem, – vágott közbe Lizavetta és gúnyos mosolya fülétől a füléig 

ért. 
– Azt állítottad a volt feleségemnek, hogy orosz lotyóval van viszonyom, – fordultam 

Alyssa felé és dühödten méregettem. – Ez felelőtlen elárulása a bizalmamnak. Bizalmassági 
záradékot írtál alá, hogy nálam dolgozhass. 

– Nem mondtam neki semmit, – tiltakozott Alyssa, – kérdezett tőlem és én fél 
bólintást biccentettem neki, ha valamit. 

– Rendben, ami megtörtént az megtörtént. Felszáradt harmat a réten, de ez még 
rengeteg pénzembe fog kerülni a válóperi tárgyaláson. 

Ennél a pillanatnál, ott helyben ki akartam rúgni Alyssát állásából. Minek lenne három 
pörlekedő nőre szükségem? Feltehetően csak kettőre a válás kimondása után. Kettő is jóval 
több, mint amennyi kell. Egy, ha túlteszek Alyssán. Lizavetta biztató pillantást vetett rám, 
mintha ösztökélne. 

– Tegyél túl rajta. Itt a legjobb alkalom. 
Erre eszembe jutott, hogy a szőnyegen a rakás nem látszott emberi eredetűnek. 

Tökéletes canis merga volt, ha megbocsájtják malacoknak való latin tudásomat. Lehet, hogy 
Lizaveta tökéletes szexautomata, de az még nem jelenti, hogy egy becsületes valaki foltnélküli 
hitelképességgel. Ezek a korábbi orosz gengszter férjek, ha valaki egyszer vörös, az mindig az 
marad, legalább is a rózsaszínnek valamiféle árnyalata. Talán ezt a kettőt ki kellene játszanom 
egymás ellen és nézzem, hogy melyik jön ki illatosabban a mosásból. Ez nem lehet egy 
szexualitáson alapuló döntés. Üzletember vagyok, és ki kell vizsgálnom minden lehetőséget és 
analizálnom kell minden aspektust. 

– Szükségem van Alyssára, – húztam össze a szememet és szemre vettem Lizavettát, 
ahogy folytattam. – Megcsinál dolgokat, amire te képtelen vagy. Próbálj meg kijönni vele. 
Alyssa nem egy rossz személy. Na, most mind a ketten, szívódjatok fel. Rengeteg más dolgom 
is van. 

A két nő kiment az irodámból. Az ajtónál egymáshoz súrlódtak és hallottam, mint egy 
bosszúálló kobrakígyó, Lizavetta Alyssa fülébe sziszegett. 

– Ezért még megkapod a magadét. 
 

* 
 

Két nap telt el feszült csendben. Lizavetta ingerlékeny hangulatban látszott. Fel alá sétált a 
nagy szalonban és időként mérges pillantásokat vetett rám. Intimitásról szó sem lehetett. 

Mi a baj, – kérdeztem végre. 
– Az Aranyborjú korlátlan hatalma, – felelte eltökélt hangon, – hozza létre az elégedet-

lenséget és az irigységet, ami megakadályozza az igazságos társadalom létrejöttét és a javak 
racionális elosztását. 

– Miről beszélsz? Magyarázd meg. Fedezetlenül befektetett tőkealapok milliárd-
dolláros menedzsere vagyok, a versenyképes kapitalizmus csimborasszója. 

– Vak vagy, – sikított Lizavetta és szemei, mint két éles kés fúródtak a szemembe. – 
Nem látod, Alyssa a választott nép tagja és téged akar meglovagolni, hogy elérje fajtája célját. 

– Ami lenne? 
– Univerzális uralom, világkormány minden nemzet felett. Gyűlöli, hogy a pénzedet és 

hatalmadat nem az ő programjuk szolgálatába állítod, ahogy azt lefektették a Sión Bölcseinek 
Jegyzőkönyve publikációban. 

– Ez egy antiszemita iromány, amit már régen hiteltelenítettek. 
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– Nem igaz, hiteltelenítették, mondod, – ugrott felém Lizavetta és mutatóujját az 
arcomba rázta. – Akkor magyarázd meg, miért van minden fontos politikai és gazdasági 
állásban egy zsidó. Kisszámú elszegényedet nép, állítod, akkor hogyan győzték le a verhe-
tetlen és magasztos német hadsereget, és a nagy háború egyetlen győztesei voltak. Mind a 
Kelet és a Nyugat gazdasági és katonai hatalmát a maguk céljaira használták, hogy létre-
hozzák a választott nép királyságát. Ők képviselték az igazi hatalmat és ők voltak Sztálin, 
Churchill és Roosevelt mögött. Most utasítják Amerikát, hogy támadja meg Afganisztánt vagy 
Irakot. Meg is tették egy milliárddolláros költséggel és millió halottal. Ha bántasz vagy 
megsértsz egy zsidót, az egyenértékű mintha Istent magát támadnád meg. 

– Alyssa még csak nem is zsidó, – pislogtam és kapkodtam a levegőt mérgemben, – az 
anyja skót volt és az apja szlovák. Honnan szeded ezeket a badarságokat? 

– És mi van azzal a latorral, akivel együtt él? 
– Miből gondolod, hogy az zsidó. 
– Hosszú szakálla van és hatalmas potroha. 
– Ez még nem bizonyíték. Látta már bemenni egy zsinagógába? 
– Nem láttam, de minden zsidó ilyen. Letagadják, hogy zsidók, amikor egy hitetlenhez 

beszélnek, mint te. Ismerd be, te közénk tartozol. Dolgozzunk együtt és megduplázom a 
pénzed. Még mindig remek kapcsolataim vannak Oroszországban. Az egyetlen országban, 
ahol a zsidók elvesztették a hatalmukat. Már úgy értem, hogy mostanában. 

– Hogyan mondod? 
– Most kaptam éppen hárommillió dollár orosz pénzt, hogy minőségi ingatlanokba 

fektessem be ebben az országban. 
– Hol van most a pénz? 
– Megbízható barátom, Adalwolf furgonjában van. 
– Nem egy biztos hely. Mondd meg neki, hogy hozza ide és itt betesszük a páncél-

szekrénybe. 
– Miért nem egy bank páncéltermébe? 
– Jelentősebb összeget törvényellenes egy bank páncélszekrény fiókban letételezni. Az 

énfajta business vonalon alapszabály, hogy nem követünk el apró kihágásokat, amikor 
financiális nagybani businessünk fő része az illegalitás határát súrolja. 

– Rendben, ennek látom az értelmét. Hívom is Adalwolf barátomat, hogy jöjjön ide, 
ahogy befejezte megbízatását. 

– Milyen megbízatását? 
– Missiót csinál, nem fontos, hogy mit. 
– Rendben, azt hiszem, hogy elkészült a vacsora. Maya a szakácsnőm és háztartás-

belim már nézeget kifele a konyhából. Felséges vacsorát csinálhatott és szeretné minél 
hamarabb felszolgálni. 

– Nagyon jó, drága szerelmem, – csókolta meg homlokomat Lizavetta és kitáncolt a 
fürdőszobába, hogy elvégezze vacsora előtti szépítkezését. 
 

* 
 

A gondolat megfordult az agyamban, hogy Lizavetta maga az ördög és soha nem szakadt el 
kétséges eredetétől, amit előző házasságai raktak rá. De elzavartam magamtól borzongtató 
előítéleteimet. Hogyan lehet valaki ilyen szép és egészséges és ugyanakkor gonosz, mintha 
valaki veres betűket ragasztana homlokára és pellengérre tenné? Természetesen férfiak csak 
bájosságot és vágyaik tárgyát látják rózsaszín mosolyában, amikor csillogó szemeit rájuk veti. 
Mutass nekem egy férfit, aki tovább lát a kisminkelt arcon és a zsírok és a maskarák fel-
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halmozott rétegein. Ahogy egyszer egy görög filozófus mondta, adj egy fix alátámasztási 
pontot és kimozdítom a világegyetemet a sarkából. 

Természetesen ezt az utat én már megjártam. Milliárd dollárok állnak rendelkezésemre 
és anyagi sikereim vannak, bármerre nézek. Amihez hozzáérek, arannyá változik vagy 
elektronikus pénzre. Sajnálatosan ez semmit sem jelent, hacsak nincs egy forró női test 
körülfonódva tesztoszteron gyötörte lényemen. Ha egy felsőbb hatalom rendelte el ezt így, 
nagyot tévedett. Nem igazságos ilyen szigorúan büntetni a teremtés koronáját, vagy csak 
próbára tenne minket? 

Mindezek ellenére racionalitásom tovább ösztökél, Lizavettát dupla titkos próbaidőre 
kell vetnem. Egy ilyen rejtett megfigyelés bűn és aljas hazugság és egy napon számot kell 
majd adnom a mennyei bírónak és fel kell olvasnom előre elkészített védelmem. Hazugságok 
és az alakoskodások szükségesek, hogy az igazság ne fájjon annyira. Elvégre érzékeny 
természetű egyén lennék és árulás, főleg egy nő esetében, akit imádok, rettenetesen sérti 
önérzetemet. Nyolcadik Henry féltékenységében lefejeztette élete szerelmét, de egy ilyen 
büntetés nem áll rendelkezésünkre ebben a modern világban. 

Ezzel a gondolatokkal lépek be fürdőszobámba. Megállok a tükör előtt és arcul ütöm 
magam. 

– Idióta, – kiálltok, – te egy vallástalan humanista vagy. Add meg neki a kételkedés 
védelmi jogát. 
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Hatodik fejezet 
A Troll 

Adalwolf, a Norvégiai Troll naplójából. 
 

Az undorító szemétláda éles fényt világított a szemembe és szilikon bázisú molekuláim kővé 
változtak. Úgyszintén fejbe is vágott, de ennek semmi hatása nem lett. Egyszer az elektromos 
lámpákat gyújtotta fel és kőkemény koponyám eltörte a kalapácsát. Nem jelentős dolog, de 
elvből megfontolva, még elkapom ezért, ahogy alkalmam lesz. 

Fogalmam sincs honnan tudta, hogy a fénnyel semlegesíteni tud. Feltételezem, hogy 
létezésünk köztudomású a vicces képregény generáció tagjai között, de néhány kivétellel, nem 
hiszem, hogy hisznek a kővé válás elméletében. Semmi meg nem döbbenti őket és semmit 
nem tartanak tiszteletben. Vissza kell szereznem a furgonomat. Ablaknélküli és a többi üveg 
is dupla sötétre van foncsorozva. Még napközben is hajthatom, feltéve, ha felhős az ég vagy 
esik az eső. Nem fényes napsütés alatt. Emberhúst kell ennem, ha napközben is mobil akarok 
maradni. Ez kockázatos vállalkozás. A XVII század óta nem lehet kapni a piacon. Régi szép 
idők. Tedd Amerikát hatalmassá ismét. Micsoda otromba vicc. 

Hajnal óta mozdulatlan vagyok és az új éjszakai sötéttel ismét életre ébredek. Elsőnek 
meg kell találnom a furgonomat, hogy visszahajtsak barlangomba, az Adirondack hegyeibe. 
Kikászálódok a sűrű cserjéből és egy utat találok. A furgont sehol nem látom. Fények 
pislákolnak némi távolságra és el kell kerülnöm azokat. A sötétben alig látok és fejemet be-
ütöm valamiféle fa építménybe és széjjelverem. Valami fal nélküli tornác, amit az emberek itt 
gazebónak neveznek. Törtetek tovább és megint beverem a fejem valami vastag gerendába. 
Egy terasz lehet egy ház oldalához erősítve. Néhány csapás gigantikus öklömmel és a 
szerkezet gyufaszál nagyságú szilánkokra szakad. Kerti bútorok zuhataga ömlik a fejemre és 
kéjes gyönyörömben vadul felordítok. 

Egy rendőr kocsi közeledik, nyilvánvalóan hallják a zajt, és rám reflektoroznak. Kővé 
változom. Mindent hallok, de mozdulni nem tudok. Két rendőr lép mellém és le és felmére-
getnek undorító zseblámpáikkal. 

– Nézzen oda az ember, – mondja az egyik, – egy kikotort kerti gnóm. Jókora és 
milyen ronda. Minek gyűjtenek az emberek ilyen rusnya szörnyetegeket és kiállítják őket. 
Nézd meg ennek az orrát. Olyan, mint egy deformálódott krumpli szteroidokon növesztve. 

– Akkor mi törte össze a gazebót és a teraszt? – kérdezi a másik. 
– Biztosan valamiféle tinédzserek a környékről. Komoly problémáik lehetnek a 

háztulajdonosokkal. 
– Az emberek soha nem tanulnak, – mondja a másik hekus és egy adag bagót kiköp a 

földre. – Sose kezdj ki a helybeli tinédzserekkel. Mindig te húzod a rövidebbet. 
– Kopj le, pojáca, – morgom magamban, – vagy megeszlek vacsorára. 
Továbbhajtanak és én is gyalogolok előre. Nehéz léptekkel trappolok egy sötét útón és 

egyszerre elém tűnik a furgonom. – Remek, – morgok, mint egy mélyről jövő földrengés, – 
megvan a járgányom. Induljunk meg és utazzunk szabadon a bosszú felé vezető úton. 

Bemászok a furgonba és átkutatom. Zsákjaim a pénzzel sehol sincsenek. Tegnap éjfél 
után kellett volna kézbesítenem egy gengszter kapcsolatos ingatlan ügynöknek egy New 
Canaan városbeli házért, amit egy magas rangú orosz oligarcha vásárolt. Nem mondok neve-
ket, mert ezek mindenütt jelen vannak. Most mit tegyek? Minden dokumentum aláírva, csak 
át kellett volna adnom a pénzt és megkaptam volna a tulajdonjogot bizonyító szerződést. A 
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házban volt egy hely ahol napközben kipihenhettem volna magam. Egy kiló emberhús tíz-
percnyi mozgást ad nekem nappali fény alatt. Visszamegyek Alyssa házához és elevenen 
megeszem okvetetlenkedő boyfriend-jét, harapásról harapásra, amíg meg nem mondja, hogy 
hol a pénz. 

Ez persze csak akkor, ha tudnám, hogy hol vagyok. Ott látszik egy útkereszteződés egy 
huszonnégy órás benzinkúttal. Kérhetnék tőlük útbaigazítást, de úgy ki vannak világítva, mint 
valamiféle diszkontos likőrbolt éjfélkor. 

Rá se ránts, ott van egy elektromos szolgáltatási pózna transzformátorral. Kidöntöm és 
a transzformátor nagyot szikrázva leesik és a benzinkút teljes sötétségbe burkolódzik. 

– A pokolba ezekkel a közszolgáltatásokkal, – mondom, ahogy belépek az irodába. – 
Nem tartják rendben a hálózatot. Megmondaná, hogyan kerülök vissza Stamford városba? 

– Elveszett? – néz rám a polgár a pult mögül és vigyorog. 
– Nem éppen, – felelem, – inkább felfedező úton vagyok. Mondja meg gyorsan, merre 

menjek, amíg jókedvemben talál. 
– Rendben, – ijed meg egy kicsit, mialatt hatalmas tokmányforma orromon tartja a 

szemét és akadozó hangon beszél. – Nyugodjon le, nem akartam megbántani. Forduljon meg 
és tartson előre. Ez itt a Route 124 út, ami egyenest Stamford belvárosába viszi. 

– Ezt én is tudtam, – bólintok, – csak próbára tettem. Töltse fel a kocsit ólomnélküli-
vel, de gyorsan. 

Nem beszél tovább, de feltölti a benzintankomat egy kézi szivattyúval. Egy darabig 
ezzel megleszek. 

 
* 
 

Egy óra múlva elérem a Post Road főutat Stamfordon és balra fordulok Darien felé. Hama-
rosan megérkezem a lakótelephez, ahol Alyssa táborozik fiúbarátjával. Az összes lámpa ég a 
parkolóban. A lakásuk is ki van világítva, mint a Szabadságszobor a függetlenség napján. 

Leparkolok egy távoli sarokban és feltárcsázom Lizavetát. 
– Átadtad a pénzt és nálad van a tulajdonjogi végzés? – kérdezi minden udvarias 

bevezetés vagy köszönés nélkül. 
– Nem, – morgom, – bedobtak egy út menti árokba röviddel napfelkelte után. Miután 

lement a nap és magamhoz jöttem, a pénzt kivették a furgonomból. 
– Még mindig sötét van, – feleli ingerlékeny hangon, – törj be a lakásba és verd ki 

belőlük az információt, hogy hol a pénz. 
– Nem tehetem, totális kivilágítás van az egész helyen. 
– Micsoda mihaszna alak vagy. Hogyan tudtam rád bízni még egy ilyen egyszerű 

ingatlan átadási akciót is? 
– Azt mondtad, hogy senki nem ismer a környéken és a pénz lenyomozhatatlan. 
– Igen és ezt is összekutyultad és elvesztetted a pénzt. Mit fogok mondani orosz 

kapcsolataimnak? 
– Az a te problémád, nekem ebből elég volt. Megyek vissza az Adirondack hegyekbe 

vagy Norvégiába és soha többé ne merj engem zavarni. 
– Te eszetlen kődarab, – sikította Lizaveta, de nem hallgattam tovább. Szétkapcsoltam 

a vonalat és rövidesen észak felé hajtottam az Interstate úton. Valahol Armonk és Goldens’ 
Bridge között kidobtam a telefont a kocsiablakon és befejeztem a homo sapiens fajjal. Többet 
ne kérjenek tőlem semmi szívességet, ahol elektromos áramszolgáltatás és reflektorlámpák 
vannak használatban. 

Az alkímia tudományát fogom tanulmányozni, az okkultat és a héber kabalát. 
Orvoslást fogok találni a betegségemre, ami kővé változtat, ha fény esik rám. Bosszút állok 
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Lizavettán és orosz bűntársain. Gyűlölöm az embereket, akik hatalmukat arra használják, 
hogy mérhetetlen vagyonokat gyűjtsenek össze, mialatt a népesség tömege szegénységben él 
és hiányokban szenved. Lizavetta mind a két világból a legjobbat akarja. A kommunisták 
ingyen iskoláztatást adtak neki és a kommunizmus utáni gengsztervilággal szövetkezik. El-
csábít egy piramiscsalás mester manipulátort, és engem használ, hogy ijesztgesse ellenségeit, 
és hogy illegális milliókat kézbesítsen. Ezt nem csinálom többet. Szilikon vagy karbon 
elemeken alapuló vegyület, a magam embere leszek. 

Tanulmányoznom kell, hogy növeljem gyengéd vonzalmaimat és olthatatlan szomjú-
ságot növeljek bennem az egyszerű szépségek és örömök iránt, amibe féltékenység és mások 
gyűlölete bele nem keveredhet. El fogom érni a transzcendentális nyugalom legmagasabb 
fokát, ami a leghatalmasabb fegyver, ami bárki kezébe is helyeztetett. Ha mindenki elfogadná 
ezt a békefilozófiát, többé nem lenne háború. 
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Hetedik fejezet 
A pénz nyomában 

Részletek Mortimer Miklós naplójából. 
 

Felváltva aludtunk egész éjszaka és égve hagytuk a lámpákat. Hajnal fele láttam a furgont 
bejönni a parkoló legsötétebb sarkába, de senki sem szállt ki belőle. Lelkiismeretem ösztökélt, 
hogy oltsam le a lámpákat és egyezkedjek a Troll szörnyeteggel. Talán meg tudom győzni az 
emberi élet szépségeiről és finomságairól, a festményekről, a szobrokról, a zenéről és az 
irodalomról és az előadó művészet minden formájáról. Várjunk egy percet, talán megsértődne, 
ha egy szobrot mutatnék neki és személyeskedésnek venné. Talán a szeretet vagy a szerelem 
hiányzik az életéből, a társaság és egy hozzá hasonló kreatúra, de női nemű. A mitológiában 
sokkal rémségesebb szörnyek vannak, mint ő. Vegyük például a chimera rémképet, kérdezem 
magamat, az oroszlánfejű, kecsketestű, kígyó farkú ókori látomást. 

Vegyük a pénz kérdését. Lizavetta és az oroszok nem fogják jelenteni az FBI ügy-
nökségnek. Lenne talán több ilyen Troll is az arzenáljukban? Agykapacitásuk erősen korlátolt 
lehet, ha egy ilyen eszetlen Trollra bíznak egy hatalmas összeget és az ingatlan záradék 
bevégzését. Mialatt felkérik, hogy álljon meg nálam és ijessze ki a normális észt belőlem és 
egyúttal rabolja el Alyssát is, ha lehet. Ennek semmi értelme, de mi van, ha lenne? A Trollnak 
nincsenek ujjlenyomatai vagy DNA azonosítása, és semmi szüksége egy útlevélre. Feltehetően 
egy faládában lett ide szállítmányozva Norvégiából, mint egy kerti szoborfaragás. A Troll a 
lenyomozhatatlan bűnöző megtestesítése. 

Az oroszok, apám mindent elmondott róluk. Nem létezhetnek egy diktátor nélkül. 
Demokrácia és szabadság nincs benne a természetükben. Évekkel ezelőtt, 1956-ban, amikor 
apám 14 éves fiatal gyerek volt, az oroszok öt páncélos hadosztállyal támadták meg szülő-
városát, és a védtelen várost könyörtelenül lőtték nehéz tüzérséggel és irányított aknavetőkkel, 
hogy bármi ellenállást eltapossanak. A kommunisták segítségére jöttek, akik előzőleg belelőt-
tek a tüntető tömegbe és százakat, ha nem ezreket gyilkoltak meg. Apám mesélte a rettenetes 
bosszúról, amit az orosz támogatta kommunisták elkövettek bárkin, aki felmerte emelni szavát 
zsarnokságuk ellen. Koholt vádak alapján hamis tárgyalásokat tartottak és ezernyi fiatal ítéltek 
halálra. Napokkal az ítélet után felakasztották őket, vagy ha fellebbezés néha meg lett 
engedve, néhány hónapon belül másodfokon is megerősítették az ítéletet és napokon belül 
végrehajtották. A kivégzettek számát még a kommunizmus bukása után 1989-ben sem lehetett 
pontosan megállapítani. Számos elítéltet egyszerűen agyonvertek a cellájában. A vérszomjas 
kommunista hóhérok brutalitása nem ismert határt. A nép felkelt az illegális rendszer ellen, 
amit a megszálló kommunista hadsereg kényszerített rá Magyarországra. A Nyugat hallgató-
lagosan megengedte a bosszút és nem tettek semmi komoly ellenvetés és nem kezdtek semmi 
diplomáciai erőfeszítést, hogy megmentsék a szabadságharcosokat. 

A fiatal szabadságharcosok és egyetemi hallgatók előzőleg is fellázadtak az elnyomók 
kegyetlen kormányzata ellen. A Szovjet hadsereg támogatásával a magyar kommunisták 1947-
ben megszerezték a hatalmat. A magyar kommunisták vezetői Moszkvából hazajött 
emigránsok voltak, akiket Sztálin maga tanított ki. Az első választást, a valódit elvesztették a 
kommunisták, de az oroszok megsemmisítették a választások eredményeit. A második, 
csaláson alapuló választáson a kommunisták kilencvenkilenc százalékos győzelmet arattak. 
Hogyan volt ez lehetséges? A kommunisták egyszerűen követték a színdarabot, hogyan legyél 
diktátor. Hitler és Sztálin ugyanazt a forgatókönyvet használta. Első teendő, tartóztass le és 
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deportálj mindenkit, aki nem egyezik veled és nem engedelmeskedik száz százalékosan. A 
kilenc és félmillió lakosból másfélmilliót vádoltak és büntettek meg. Az elitéteket deportálták 
vagy kényszermunka táborokba zárták fel vagy terméketlen puszta földre tettek ki, hogy 
éljenek meg, ahogy tudnak, minden lehetőség nélkül, hogy ellássák magukat. Az őrök 
kötelességüknek tudták, hogy megalázzák a letartóztatott és ártatlan foglyokat, fizikailag és 
szellemileg is, mielőtt megölték őket az akasztófán. A gyilkos nyilaskeresztes mozgalom hat 
hónapig uralkodott a háború ideje alatt. A kommunisták negyvenkét évig uralkodtak béke-
időben és minden korlátozás nélkül. 

Az oroszokban való bizalom nem volt jelen a genetikai vérképemben. Gyűlöltem 
Amerika negyvenötödik elnökét, mert kebelbarátságba keveredett Putyinnal, az orosz diktátor-
ral. Ha nem változnak meg a dolgok, hamarosan búcsút mondhatunk a mi drága amerikai 
demokráciánknak 

Alyssa felébredt és megmutattam neki írásomat a naplómban. 
– Értelmetlenség, – vonta meg a vállát, – ne törődj Lizavettával. Majd én kezelésbe 

veszem. 
– Mi lesz a pénzzel, – kérdeztem, – nem fog valakinek hiányozni? 
– Ha bárki érdeklődik, soha nem láttuk és semmit sem találtunk. A furgont az út szélén 

hagytuk és fogalmunk sincs, hogy pénzes zsákok voltak benne. Valaki más jöhetett arra és 
kivette. Nem mi. 

– Túl sok a feltevés, – néztem Alyssát szigorúan, – Lizavetta soha nem fogja elhinni. 
Sokkal jobb lenne, ha visszaadnánk a pénzt neki. Nem akarok semmiféle orosz gengszter-
pénzbe belekeveredni. Biztonságos és jó életem van itt és nincs szükségem millió dollárokra, 
hogy boldog legyek. 

– Te nem ismered Lizavettát, – vitatkozott Alyssa, – a nő egy aljas kapzsi manipulátor. 
A pénzt megtartja magának és ránk fogja, hogy mi loptuk el. Üldözöttek leszünk, akár 
megtartjuk a pénzt, akár nem. Az oroszoknak számtalan módja van, hogy megöljenek. Ha 
egyszer belekeveredtél nincs többé kiút. 

– Igen, belekeveredtünk, – mutattam ujjammal Alyssára, – köszönet neked. 
– Ketten döntöttük el, hogy magunkhoz vesszük a pénzt, – tolt el a nő magától. – 

Akkor nem vitatkoztál. Éppen olyan felelős vagy, mint én. 
– Akkor, mit javasolsz? 
– Költözzünk olyan messzire, ahogy lehet és változtassuk meg a nevünket. 
– Imádom ezt a lakást és nem akarok elköltözni, – feleltem és szinte sírtam. 
– Semmi baja nem lesz a lakásodnak. A szüleidnek a nevén van és ők fizetik az összes 

számlát. 
– Ne kavard bele őket is. Túl öregek bármi komplikációra. 
– Most hol laknak? 
– Floridában. 
– Hajtsunk le oda és táborozzunk le náluk egy darabig, – felelte Alyssa és az ölembe 

kuporodott és a fülemet kezdte csókolgatni, – amíg lecsillapodnak a dolgok. 
– Lehetetlen, én pontosan az ellenkező irányt javaslom, – mondtam és kikászálódtam 

öleléséből és feszes állásba helyeztem magam előtte. 
– Milyen irányban? – Felelte és kissé előre hajolva a derékszíjamat kezdte kioldani. 
– Hawaii, – húzódtam hátra, – kiveszünk egy kevés pénzt a raktárszobából és postán 

feladjuk a Honolulu főpostára, Hawaiiba. Ehhez álruhába kell öltöznünk. Lizavetta máris 
farkat ragaszthatott ránk és követtet. Van valami parókád és szentfazék templomos lady 
ruhád? 
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– Van, néhai édesanyámnak kihullott a haja rákbetegsége miatt és parókát viselt. A 
ruhái is megvannak Emily nővéremnél. Neked meg leborotváljuk a szakálladat és tüske-
frizurát vágunk. 

– A szakállamat ne, – kiáltottam. 
– Ugyan már, – rázta rosszallóan a fejét Alyssa. Táskájából kivette az ollóját és neki-

ment a vastag szőrnek az államon, – majd visszanő. 
– Oké, – feleltem és engedtem, hogy dolgozzon. – Csináld gyorsan, a posta reggel fél 

kilenckor nyit, és temérdek dolgunk van előtte. 
– Nyugi, Lizavetta nem szeret korán kelni, – válaszolta Alyssa nyugodtan. – Ne 

mozgasd a fejed, hogy jó munkát csináljak. 
– Mit mondasz Emilynek? Hogyan magyarázod meg a korai látogatást. 
– Emily egy cukorfalat. Majd beadom neki, hogy színtársulathoz léptem be Port 

Chester városban és kora reggel van a próba. Nagymamát játszom egy Agatha Christie 
detektív darabban. Emily végtelenül naiv és mindent elhisz. 

– Én is menjek veled Emily-hez, – kérdeztem, – gondolod, hogy segítségedre 
lehetnék? 

– Nem. Nem lennél. Maradj itthon és zuhanyozz le, mert őszintén mondva, drágám, 
nem bírom elviselni a magasságos mennyekig bűzlő rettenetes szagodat. 

 
* 
 

Félóra múlva Alyssa visszajött. Majdnem rávágtam az ajtót, annyira nem ismertem rá. 
Ezüstfehér parókát viselt és bokáig érő fekete ruhát csipkegallérral a torkánál. Én is le-
zuhanyoztam és lelocsoltam magam egy fél üveg olcsó pacsulival. Tejesen tisztességesnek 
néztem ki egy alaknak, aki éppen most teszi hátralévő életét tönkre. 

– Van egy nagy papundekli dobozod? – kérdezte Alyssa azonnal rátérve a lényegre. 
– Nincs, de a raktárépületek irodájában vásárolhatunk egyet. 
– Rendben, az is jó, de jókora nagyság kell. Félmillió dollár jókora rakást tesz ki és 

nehéz. 
– Mi lesz a többi pénzzel? 
– Marad a bérelt raktárhelyiségben, itt Stamford városban, amíg biztonságos nem lesz, 

hogy visszajöjjünk érte. 
Megcsináltuk, ahogy elterveztük. Alyssa figyelt és eltakarta a ránk irányított biztonsági 

kamerát, mialatt én degeszre pakoltam egy méteres nagyságú dobozt a vákuum lezárt száz-
dollárosok csomagjaival. A dobozt gondosan letakartuk fekete műanyag zsákkal és a hátsó 
bejáraton távoztunk. A kamera gondolom lefilmezett óvatosságunk ellenére is, de számítottam 
arra, hogy ezek az orosz banditák nem éppen az FBI. Lehet, hogy rosszabbak, de ezt a sanszot 
meg kellett kockáztatnunk. 

A posta sokkal könnyebben ment. A kopaszodó férfi tisztviselő centiméterrel 
megmérte a dobozt, majd a súlyát egy mázsamérlegen. Egy másodperc múlva rám nézett és 
teljesen érdektelen hangon kérdezte. 

– Van valami veszélyes dolog benne? 
– Nincs, – ráztam a fejem, – pedig nagyon jól tudtam, hogy több szövetségi törvényt is 

áthágunk, hogy a postaszolgálatot használjuk tetemes készpénz szállítására. De ez mégiscsak 
jobb volt, mint a repülőn vinni bőröndben, a sok szimatoló véreb és átvilágító röntgengépek 
között. Talán a postán alacsonyabb a költségvetés, kevesebb kutyájuk van, akik csak a drogok 
kiszimatolására vannak bedresszírozva. 

– Rendes szolgálat vagy prioritás? – kérdezte a postás. 
– Prioritás és maradjon a Honolulu postán, amíg a címzett fel nem veszi. 
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– Háromszázhuszonöt dollár, – bámult rám a posta alkalmazott mialatt nagy sós 
cseppekben gyöngyözött az izzadtság le az arcomon és az ingem alatt. 

Itt is voltak kamerák. Hová lett a világ? Ha észrevehetetlen akarsz maradni, nem 
hagynak neked békét. Nem könnyű bűnözőnek lenni. A csudába vele, gondoltam, ennél a 
pontnál, kockáztatni kell, ha nyerni akarsz a kockán. Ha belementél a pennyiért, akkor már 
menj a dollárért. Még néhány más közhely is eszembe jutott a pillanat izgalmában. 

Négy százdolláros bankót nyújtottam oda a postásnak. Lassan forgatta az ujjai között 
és egy speciális lámpa elé tartotta. Szentséges Habakuk, szidtam magamat, mi van, ha ezek az 
orosz trógerek hamis pénzt használtak? És pont itt a postán kell ezt kiderítenem. 

Rápillantottam Alyssára. A külső ajtóhoz állt közel, hogy a baj első jelére azonnal 
sprinteljen. 

Semmi baj. A postás beseperte a százasokat a készpénz fiókjába és kiszámolta nekem 
a visszajárót. Ez legalább valódi pénz, gondoltam és határozottan nem hamis. 

Pénz feladva, áthajtottunk a Newark Nemzetközi repülőtérre. Mostantól kezdve egy 
nagymama voltunk és puccba vágott sima pofájú unokája, szabadon utazva ebben a szabad 
országban. Több okunk nem maradt az idegeskedésre. Az első Honolulu felé menő járatra 
jegyet vettünk és leültünk bőséges angol reggelit enni az étkezőudvar egyik gyorséttermébe. 
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Nyolcadik fejezet 
Megjelenik az FBI 

Részletek Williams Kevin emlékirataiból. 
 

Lizavetta a hiányzó hárommillió dollár készpénzt, amit gondjára bíztak, mellényzsebbe való 
aprópénznek nevezte az én vagyonomhoz mérve, de véleményem szerint, aki a kicsit nem 
becsüli, a nagyot nem érdemli. Ma reggel is sokáig aludt és morcos hangulatban ébredt. 

– Mi a baj, tündérkém, – próbáltam megcsókolni a száját, de elfordította az arcát. – 
Valami rosszat álmodtál? 

– Olyasfélét, – felelte és kimászott az ágyból és a paplant maga köré tekerte. – 
Szerettem volna, ha csak álom lett volna, de nem az volt. 

– Kérlek, magyarázd meg, – mondtam csábos hangon és próbáltam megfogni a karját. 
Reggel jókora erekcióval ébredtem és szerettem volna kihasználni. 

– Adalwolf meglopta a bizalmamat, – kiáltott fel és oldalba csapta a Ming dinasztia-
beli kínai vázát, hogy borzasztó nehezen tudtam csak megfogni, hogy ezer darabra ne törjön. 

– Adalwolf, – tágultak ki a szemeim. – Ki az? 
– Valamiféle Troll, akit orosz business partnereim ajánlottak, hogy használjak. 
– Egy igazi Troll vagy képletesen mondva, – savanyodott el a mosolyom és arcom 

szomorú grimaszba torzult. – Igazi Troll nincs, vagy lenne? 
– Nem tudom, – felelte és hálóinge után nyúlt. Felvette selymes öltözéket és még csak 

egy pillantást sem engedett, hogy csodálatos testére vessek. – Csak egy dolgot tudok, a Troll 
azt mondta, hogy eltűnt a hárommillió, az ingatlan végzés nem történt meg és nem veszi fel a 
mobilját, ha telefonálok neki. 

– Gondolod, hogy ez a Troll elsikkasztotta a hárommilliódat? – kérdeztem, mindig a 
legkézenfekvőbb megoldásra gondolva. 

– Feltehetően nem, – pöccentett rám Lizavetta rosszalló pillantást, – bár nagyon két-
értelmű választ adott, amikor a pénz holléte felől érdeklődtem és megtagadta, hogy menjem el 
Alyssa lakására és húzza ki belőle az információt. Nem hiszem, hogy kővé válik, ha ráesik a 
fény. Ez csakis afféle összeesküvési elmélet lehet, amit az interneten terjesztenek. 

– Na, ennek van valami értelme, – bólintottam és a karórámra pillantottam. – 
Majdnem tíz óra, – mondtam és néztem rá kérdően. – Alyssa minden percben megérkezhet. 
Építsünk erre az elméletre, hogy a Troll a tolvaj és az oroszok tervezték ezt így előre, hogy 
leemeljenek hárommillió dollárt tőlem. 

– Mit értesz ez alatt? – nézett rám vissza Lizavetta egy nem tudok semmit semmiről 
arckifejezéssel. 

– Amit értek ez alatt, – feleltem szándékosan elhúzott lassú hangom. – A pénznek lába 
kelt, és te itt sírsz a vállamon, hogy pótoljam ki a veszteségedet, hogy megmentsem a bőröd. 

– Ez egy borzasztóan eltúlzott feltevés, – rázta Lizavetta méltatlankodva szőke 
loknijait. – Az én orosz barátaim soha nem hoznának engem veszélybe. A saját fajtájukat 
mindig respektálják és megvédik. 

– Igen, nagyon, – morogtam és egy másodperc múlva jóval optimistább hangon hozzá-
tettem: – Egyelőre reggelizzünk és hagyjuk a napot kibontakozni. 

 
* 
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Maya, a mexikói házvezetőnőm és szakácsnőm bőséges reggelit csinált és szinte befejeztük, 
mire megnéztem svájci kakukkos órámat a falon. 

– Féltizenegy és Alyssa nincs itt – mondtam, mialatt lenyeltem utolsó falat sonkás-
tojásomat. – Vajon mi késlelteti? 

– Telefonálj neki, – vigyorgott Lizavetta győzedelmesen, – és kérdezd meg tőle. 
Kikerestem a számot a telefon memória listájáról és négy kicsöngés után az 

üzenetrögzítő szolgálat kapcsolt. 
– Alyssa, – beszéltem bele a masinába, – hol vagy? Azonnal hívj vissza, ahogy meg-

kapod ezt az üzenetet. 
Alyssa öt perc múlva visszahívott. – Bocsáss meg, Kevin, – kezdte, – de a COVID19 

tesztem pozitívan jött vissza. A mentőautóban vagyok a stamfordi kórház felé. Nagyon rosszul 
érzem magam. Azonnal rátesznek a műtüdőre, ahogy lesz üresedés. 

– Micsoda meglepetés, – feleltem és valahogy éreztem, hogy itt túl sok a véletlen. – 
Nem hangzol egyáltalán betegnek. Beszélhetnék a mentőssel? 

– Természetesen, – köhögött Alyssa, és köhögése túlságosan erőltetettnek hangzott. – 
Kivéve, hogy éppen most egy szívinfarktusos próbál feléleszteni és operáló álarcot visel. De 
azért megkérdezem. 

– Helló, – feleli egy mély hang néhány másodpercen belül, – itt Doktor Barna Dániel. 
Maga ki? 

– A főnöke vagyok a COVID betegnek. 
– Sajnálom, csak közvetlen rokonoknak adhatok ki információt. 
– Ugyan már, doktorom, befolyásos ember vagyok és gazdag. Elveszti az orvosi 

engedélyét, ha nem mondja meg, hogy mi baja van a betegnek. Milyen hamar tud ide vissza-
jönni munkába? 

– Nem mondhatom, lehet, hogy életben sem marad. Komoly autóimmunitású reagálása 
lett. Legalább hat hónap, amíg teljesen helyrejön. Maga fizeti az orvosi biztosítását és 
számláit? 

– Nem, nálam csak átmeneti alkalmazásban van. 
– Akkor, uram, ne zavarjon minket. 
Ezzel az állítólagos orvos rám akasztott. 
– Mit gondolsz, – fordultam Lizavetta felé, – mi folyik itten? 
– Ellopták a pénzt és most szökésben vannak – rázta Lizavetta arcomba a mutatóujját 

és ijesztően magasra emelte a hangját. – Ennek a mocskos lotyónak nincs semmiféle COVID 
betegsége. Minden védőoltást megkapott két hónappal ezelőtt. Valamit csinálnunk kell. Az 
oroszok engem fognak hibáztatni a veszteségért. 

– Mondd meg nekik, hogy beszéljenek velem. Megnyugtatom őket, hogy megtaláljuk a 
pénzt és legyenek türelmesek. 

– Nem éppen a legtürelmesebb emberek az egész világon. 
– Majd én tárgyalok velük. Van egy magas jövedelmű befektetési alapom és gyorsan 

vissza tudom keresni a veszteségüket minimális kockázattal. Meggyőzöm őket, hogy meg-
duplázom bármi befektetésüket. Belső információim vannak megatársulásokról. 

– Oh, drága szerelmem, – fonta Lizavetta karjait a vállam köré. – Te olyan zseniálisan 
okos vagy. Jeget tudnál eladni az eszkimóknak vagy cipőket egy lábatlan gyíknak. Ennek 
ellenére, nem szeretném, ha Alyssa valahogy megúszná a dolgot. Meg kell büntetni, hogy 
töltse egész hátralévő életét börtönben. 

– Egyetértek, – feleltem miután öt percig próbáltam nyelvemmel mandula hokit 
játszani vele, minden siker nélkül. – Van egy egyetemi barátom, aki az FBI kötelékében 
dolgozik. Majd ő kibogozza az esetet. 

– Mi a neve? 
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– Nevezzük a becenevén. 
– Ami? 
– Bulldog. 
– Bulldog? 
– Igen, legjellemzőbb tulajdonsága, ha rákap egy esetre, addig nem engedi el, amíg a 

bűntettest meg nem fogja, és le nem tartóztatja. 
– Szuper, éppen ilyenre van szükségünk. 
 

* 
 

Ahogy lett időm, megnyomtam az FBI-nak címzett gyorshívó számot a mobil telefonomon. 
Bulldog, barátom a karhatalomnál a harmadik kicsengés után felvette. Ez a magánvonala volt, 
amit kizárólagosan csak sürgősségek esetében használtunk. 

– FBI, – jelentkezett be mélységesen zord hangján. – Ez a hívás rögzítve van és 
bármit, amit mond felhasználható, mint evidencia a törvényszéken. 

– Hagyd abba, Bulldog, – mondtam, – én vagyok, Williams Kevin, szobatársad a 
Harvard egyetemről. 

– Oké, – felelte, – bajban vagy, öreg haver? A Kereskedelmi és Financiális Bizottság 
megfogott? 

– Nem, semmi ilyesmi, – fontam a kezemet körbe a kis kommunikációs szerkesztyűn 
és suttogásra halkítottam a hangom. – Úgy látszik, hogy az iroda menedzserem elsikkasztott 
hárommillió dollárt és megszökött. 

– Na és, – nevetett Bulldog, – hagyd futni. Meg tudsz engedni ennyi zsebpénz 
veszteséget. Nem? 

– Nem olyan egyszerű a dolog, – feleltem kissé bosszankodó hangon. – A pénz erede-
tileg az orosz maffia tulajdona volt. Lehet, hogy a barátnőm, Lizavetta után fognak menni. 
Felettébb komplikált ügy. 

– Hogyan? 
– Az oroszok eredetileg a tőkét Lizavettára bízták, hogy végezzen el egy ingatlan 

tranzakciót Connecticut államban. A pénzt egy üzlettárs kellett, hogy elvigye a zárásra, akit az 
orosz oligarcha rekomendált. Lizavetta utasította a megbízottat, hogy álljon meg business 
menedzserem házánál és a pénz ennek a mellékakciónak a folyamán tűnt el. Sokkal többet én 
sem tudok az ügyről. Kivéve Lizavetta zokog és szerelmi életem felfüggesztésben marad, 
amíg a probléma meg nem oldódik. 

– Rendben, ne is mondj többet, – felelte Bulldog kitapintható gyönyörrel a hangjában. 
– Ez pontosan beleillik a profilunkba, orosz gengszter pénz, egy szépséges európai nő és 
nyilvánvaló pénzmosás. Rám számíthatsz. Már rá is álltam az esetre. 
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Kilencedik fejezet 
Turtle Bay Hotel, Hawaii 

Részletek Mortimer Miklós naplójából. 
 

A Chicago O’Hara repülőtéren gépet váltottunk és helybeli idő szerint délután közepe felé 
megérkeztünk Honolulu Nemzetközi Légikikötőbe. Ha ez az első látogatásod ezen a vulkani-
kus szigetcsoporton, a hatás örömteli döbbenet. Szaggatott sziklacsúcsok emelkednek élesen 
körben, amerre látsz, fűszoknyás lányok virágokból font melltartóval és hula-hula karikával 
derekuk körül, ahogy fehér lótuszvirágból készült koszorút akasztanak a nyakadba és hatalmas 
aranyhalak úszkálnak vízililiomos tavakban. 

Egyszer kibérelünk egy Subaru Impreza kocsit a Budget kölcsönző cégnél és elhajtunk 
a központi postára. A kocsiban GPS van szerencsére, máskülönben öt másodpercen túl 
lehetetlen lenne emlékezni az utcanevekre. A postán érdeklődünk csomagunk után. Ott volt, 
megmutattam hajtási engedélyemet és magunkhoz vettük a hatalmas kartonpapír dobozt 
félmillió dollár lóvéval benne. 

– Hova innen, – néz rám Alyssa, – remélem egy tisztességes hotelbe tengerparti 
stranddal. 

– Természetesen, – bólintok, – de egyszer megállunk a kínai negyedben. 
– Miért? 
– Buta kérdés, – pillantok rá mérgesen, – inkognitós menekülésben vagyunk. Mit 

gondolsz? 
– Oké, – vonogatja a vállát, – ahogy akarod. 
Még a repülőn kinéztem egy grafikus műhelyt Honoluluban és meg is találtam sűrű 

káromkodások és rossz irányba való fordulások és bezárt zsákutcákból való kihátrálások után. 
Szemre veszem a kicsi sárga embert és közlöm vele. 

– Új személyazonosságra van szükségünk, hajtási engedélyekre, útlevelekre, mindenre, 
ami csak kell. 

– Milyen országból, – bámul rám. 
– Bárhonnan Európából, ahol beszélnek valamiféle angolt. 
– Éppen van két útlevelem és hozzávaló hajtási engedélyem Amsterdamból. 
– Tökéletes, mennyibe kerül? 
– Ezer dollár, – néz rám a kis kínai mogorván. 
– Rendben, – bólintok. 
– Fejenként, – feleli a ravasz sárga gazember szemrebbenés nélkül. 
– Rendben, – ismétlem. Nem vagyunk a helyzetben, hogy alkudozzak, ezzel az orien-

tál szemétládával, és a gazember nagyon jól tudja és kiszámolok neki húsz százast Benjamin 
Franklin arcképével. 

– Egyszer csináljuk meg a fényképeket, – mutat egy fehér vászon felé a sarokban és 
besöpri a pénzt egy titkos fiókba és kivicsorítja lapátfogait, ami egy eredeti Shanghai 
mosolynak is elmegy és hozzáteszi. – Egy óra múlva készen vagyok. Menjenek át a koreai tea-
házba az utca másik oldalán és várjanak ott. A tulaj remek ginseng teát főz, ami felbecsülhe-
tetlen értékű yin-yang titkokat világosit meg maguknak, a Konfucius filozófia bölcsességeiből. 

 
* 
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A ginseng tea hatalmas lökést ad nekünk erkölcsi eltökéltségben. Felszedjük a dokumen-
tumokat és ránézek a nevekre. Én Jan Schuller vagyok Alkmaar városából, hatvanöt éves. 
Alyssa sokkal jobban járt. Ő Lotte Hildebrand, huszonöt éves és egy nappal sem öregebb. 
Nagypapa és unokája vakáción. Mi történhetett az útlevelek eredeti tulajdonosaival? Nincs 
időnk kérdezősködésekre. Nagyon messze kerültünk otthonról. 

– Hova innen, – kérdezi Alyssa, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy 
hamis útleveleket csináltatunk és menekülünk a semmibe. Idáig az egész egy privát ügy volt, 
elloptunk valami illegális pénzt és nem hágtunk át semmiféle Federal törvényt, hacsak nem 
veszem bele, hogy a postaszolgálatot használtuk lopott holmik szállítmányozására. Hamis 
dokumentumok beszerzése egészen más tészta. Miért teszik a javak igazságos szétosztását 
olyan nehézzé? Iszonyatos szegénység van Oroszországban és holmi gazemberek kis csoportja 
végtelenül meggazdagszik. Szoros kapcsolatban a diktátorral saját hadseregeik vannak és ők 
hozzák a törvényt. Nem itt a mi Amerikánkban, a mi demokratikus intézményeink még 
mindig állnak. Még mennyi ideig, ez egy nyitott kérdés, de mint egy óvatos macska, egy 
lépéssel én mindig a közelgő katasztrófa előtt járok. 

– Hová megyünk? – ismétli Alyssa kérdését, ahogy elhajtunk a Waikiki strand mellett 
és megyünk kifele a belvárosból. 

– Turtle Bay Hilton, – mondom és figyelem az utat. – A sziget másik oldalán van és 
igazi osztályon felüli hely. 

– Foglaltál szobát? – kérdezi Alyssa aggódó hangon, ami kimutatja akadékoskodó 
alaptermészetét. 

– Az aztán a legnagyobb ostobaság lett volna, – nézek rá, ahogy a nagyon okos 
emberek mérik fel az értelmileg fogyatékosokat. – Lefoglalni valamit a saját nevünkben és 
megjelenni, mint két holland turista. 

– Rendben, – vonogatja a vállát, – ha tudtam volna, hogy a tengerparti fövenyen kell, 
hogy aludjunk, pokrócokat pakoltam volna be és szúnyogirtót. 

Alyssa kezd az idegeimre menni. Viselkedése a szándékos bosszantás határát súrolja. 
Egyszer belekever egy volt orosz balerinával való személyes vitájába, majd elemelünk 
hárommillió dollárt, ami nem a mienk és most szarkasztikus megjegyzéseket vág a fejemhez. 

Hosszú az út az egész terjedelmes Oahu sziget körül. Elmegyünk a Kínai kuli kalapja 
sziget mellett és elhaladunk több más turista attrakció mellett is. Nincs időnk csodálkozni 
rajtuk, tisztes iramban kell mozdulnunk előre. 

Fele útján a körbemenésnek egy rendőr patrul kezd követni bennünket és ráteszi 
villogóját. Lehúzok a padkára és lehajtom az ablakomat. 

– Hajtási engedély és regisztráció, – a dagadt hawaii rendőr bámul reám, miközben 
kezét pisztolyán tartja, ami himbálódzva lóg lefele az oldalán. 

Előhalászom holland jogsimat és a bérleményi dokumentummal együtt odaadom neki. 
Természetesen, hogy erre miért nem gondoltam, a kocsi bérlemény az eredeti nevemen van és 
a jogsi meg az útlevél, ha azt is kéri, Hollandiából. Feszült másodpercek múlnak, de 
visszaadja a papírjaimat. Nem látszik túlságosan kíváncsi természetű hekusnak. 

– Elnézést, hogy megállítottam, – mondja, – de túl sok a részeg helybeli ezeken az 
utakon és kötelességem ellenőrizni. Maga józannak néz ki, és fogadja őszinte sajnálatom. Hol 
vannak megszállva? 

– Turtle Bay Hilton, – veszem vissza igazolványaimat, – van még más kérdése is? 
– Nincs, élvezze vakációját a mi szépséges szigetünkön. 
Nahát, tűnődöm örvendezve, ha a bőröd fehér errefele és turista vagy, minden 

bizonnyal előnyöket kapsz. Remekül megleszünk itt. Csak kapatos állapotban, teszem hozzá, 
ne vezessünk kocsit. 

 
* 
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Helybeli idő szerint este hat óra felé érkezünk meg a hotelba. A keleti partvidéken már éjfél 
járja, és halálosan ki vagyunk merülve. Remélem nem fognak akadékoskodni, hogy nem 
foglaltunk szobát, mert semmi esetre sem akarok a homokos tengerparton aludni. 

A regisztráló felmér minket és füléig érő mosollyal kérdezi, ami csakis színlelés lehet. 
Miért kedvelne minket, semmi oka nincs rá. A neve Armand, olvasható névtábláján és 
valamiféle homokosnak néz ki. 

– Miben segíthetek? – kérdi gyanakodó aláfestéssel hangjában. 
– Szobát két ággyal, óceáni kilátással egy nemdohányzó emeleten, – felelem és Alyssa 

rámosolyog. Talán én kellett volna, hogy mosolyogjak. Ezeknél a deviánsaknál soha nem 
tudja az ember. 

– Csináltak foglalást? – kérdi, és hol engem néz, hol Alyssát. 
– Nem, – vigyorgok és próbálom nem mutatni, mennyire bosszant a modora. – Pilla-

natnyi ötlet volt döntésünk, hogy ide jöjjünk, – folytatom. – Akartuk megnézni a sziget északi 
oldalát is és lemondtuk a szobánkat a Waikiki Marriott hotelban. 

– Ez érthető, – bólint, és néhány betűt gépel komputer billentyűzetén és nézi a képer-
nyőt. – Szörnyű ott a Waikiki belvárosban. Olyan, mint Manhattan a tengerparton. Éppen 
lenne egy lemondásunk. Az igazgatói lakosztály a legfelső emeleten, elképesztő panoráma 
kilátással. Ötszáz dollár egy éjszakára, gondolom, hogy ez nem jelent problémát. 

– Nem jelent, – simogatom az állam és gyorsan kiszámolom, hogy tizenötezer dollár 
havonta, ha hosszú távon kell maradnunk. 

– Mennyi ideig szándékoznak maradni? – folytatja fárasztó kérdezősködését. 
– Nem tudjuk, néhány nap, talán egy hét. Próbáljuk megkerülni a földgolyót nyolcvan 

nap alatt. 
Armandnak nincs észrevehető humorérzéke. Nem érti vicces referenciámat a híres 

könyvről vagy moziról. 
– Hitelkártyát kérek, – néz fel egy perc múlva. 
– Készpénzzel fizetünk. 
– Sajnálom, hotel szabályzat. A könyvelésnél kártyára van szükségük. 
Komoly probléma. Több hitelkártya is van nálam, de mind a legális nevemre van 

kiállítva. Mi értelme a hamis útlevélnek, ha a valódi nevem alatt kell beregisztrálnom? Ki kell 
költöznünk innen néhány nap alatt egy helyre, ahol nem ennyire kíváncsiak. 

– Apa, – simogatja a kezemet Alyssa és mézédes mosollyal néz rám. – Használjuk a 
vőlegényem kártyáját. Egy vagy két nap múlva úgyis csatlakozik hozzánk. Ideadta nekem, ha 
szükségünk lenne rá. És ez itt most nagyon is szükséges, rettenetesen fáradt vagyok és 
aludnom kellene. 

– Rendben, – bólintok, – add oda a hotelosnak. 
– Apa, nálad van a kártya. Neked adtam megőrzésre. Mondtad, hogy a ridikülömben 

tartani kockázatos, ilyen hosszú utakon, mint ez. 
Menyi sok hazugság, tűnődöm. Nem tudom, hogy a hárommillió dollár megérte, hogy 

állandóan rettegjünk és figyeljünk a hátunk mögé. Sokkal jobban szerettem a régi egyszerű 
életemet, mint ezt a menekülésben való rettegő bizonytalanságot. 

Armand meg sem nézi a nevet a kártyán. Benyomja az elektronikus leolvasóba és 
ideadja a két magnetikus szobakulcsot. – 506-os szoba, – mondja, – érezzék magukat jól 
nálunk. Szobaárban foglalt komplimentes reggeli reggel hat órától délelőtt tízig. 

Lehet, hogy paranoiás lennék, fontolgatom, Ezeknek az embereknek teljesen mindegy, 
hogy ki vagyok. Nem érdekli őket, amíg fizetek. Mindegy, beiratkoztunk Holland nevünk 
alatt, és meglátjuk majd, hogyan alakulnak a dolgok. 

 
* 
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A szoba nagyon szép, közvetlen az úszómedence felett és kilátással a hegyekre és az óceánra. 
Közvetlen ablakunk alatt jobbra óriási sziklák. Hat méter magas tajtékzó hullámok törnek 
meg rajtuk és nyugtató morajlással töltik meg a levegőt. A szobaszolgálattól két tányér Mahi-
mahi halat rendelünk és egy palack Kaliforniai pezsgőt. A legjobb mind a két világból. 
Egyelőre itt biztonságban vagyunk, de gondolkoznom kell, hogyan szerezzem vissza régi 
életem. Ez az önkéntes száműzetés olyan, mint a reinkarnáció a hindu vallásban. Meghaltunk, 
és mint gazdag mézeshetezők jöttünk ide erre a vulkanikus szigetcsoportra. 

Vacsora után lemegyünk sétálni és körbejárjuk az üdülő területét. Valami hatalmas 
család összejöveteli parti folyik a medence körül. Színes népek, valószínűleg az amerikai 
délről, főleg Alabama és Tennessee államokból, akcentusuk alapján ítélve, hogy ünnepeljék 
fajtájuk sikerét minden nehézségeik ellenére. 

Nemzedékekkel ezelőtt, az úgynevezett földalatti vasútvonalat használták, hogy 
meneküljenek a déli rabszolgaságból az északi, szabad államokba. Most újra felfedezik 
gyökereiket és szegény hátra maradt rokonaikat és királyi módon traktálják őket. Micsoda 
történelem, egyik ember a másiknak a tulajdona és ingyen dolgozik a korbácsolások és lincse-
lések iszonyú terhe alatt. Így történt az eredeti tőke és vagyon felhalmozódás ezen a földön, 
két évszázad idő rettenetes terhe alatt. Most már felismertem, milyen is lehetett a feketéknek 
északon rejtőzködni, ahol törvényeket hoztak erőszakos visszaadásukra a déli rabszolgatartó 
államokba. 

Az ország szomorú története elrontja a hangulatomat. Elődeim Magyarországról jöttek 
és semmi közük nem volt a rabszolgatartáshoz, de ahogy a liberálisok állítják, élvezzük a 
gyümölcseit. Apám hét dollárral a zsebében hagyta el ősei földjét és egy mérnöki diplomával 
hátizsákjában. Nyolc évvel később egy bank jelzálogkölcsönt adott neki és megvette első 
családi házát. Tíz évig lakott ott és ismét költözött. A végén eredeti ingatlan befektetésének 
értéke tízszeressé vált. Később Floridába ment kényelmes nyugdíjba és támogatja életemet, 
Amerika egyik leggazdagabb ás legjobb városában. Színes népek ezt nem tudták megtenni. A 
kormány gazdaságilag elkerítette környékeiket és a bankok nem adtak nekik kölcsönöket, 
hogy ingatlanokat vegyenek. Egyetlen fekete család költözik be egy városba és a ház árak 
felére zuhannak vagy kevesebbre. Apám látta előre a jövőt, ki hibáztathatja ezért, a szerény 
sikerért, amit elért ennek a határtalan lehetőségek országában, legalábbis azoknak, akiknek a 
bőre a megfelelő színű volt. 

Ki itt a bűntevő? Kérdem magamat. Mi pénzt loptuk pénzmosó gengszterektől és a 
szegények megrablóitól. Nem lenne szabad, hogy lelkiismeret furdalásom legyen, amiért, amit 
csináltunk. Feltéve, ha sikerül eltűnnünk és a gengszterek nyomunkat veszítik. 
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Tízedik fejezet 
Bulldog 

Bulldog, speciális FBI ügynök hivatalos feljegyzéseiből. 
 

A kövesd a pénz nyomát elmélet különösen igaz a hatalmas összegek eseteiben. Évekkel 
ezelőtt egy aligazgató a Betlehem, Pennsylvania Böszörmény bankból harmincmillió dollárt 
lopott el saját számláiból és nyom nélkül eltűnt a föld színéről. Összeállítottunk egy karakter 
profilt és a bankár egy racionálisan gondolkodó, számító egyénnek bizonyult. Mélységesen 
hitte, hogy a pénz legjobb, ha okosan befektetik, és nem kell elköltened a tőkealapot és a 
haszonból próbálsz megélni. Asszisztenseim gondosan megvizsgáltak minden befektetési 
céget és magán bankot. A megtévedt bankárt sehol nem lehetett semmiféle korabeli beruhá-
záshoz kötni, ebben a nagyságrendben. Mindamellett, feltehetően ismerte, saját gyakorlata 
alapján, ha pénzedet egy tőzsdeügynökre bízod, az minden körülmények között ellopja a 
legjavát, ha nem az egészet. A bankár idősebb férfi volt ötvenes éveinek közepén és nem 
számíthatott hosszú távú nyereségekre. Az ingatlanpiacról is kirekesztette magát, mivel 
minden tranzakciót be kellett regisztráltatni a városházi közjegyzőknél. 

Mi a legjövedelmezőbb business a legkevesebb kockázattal, törtem az agyamat. Mit 
tennék én, ha lenne harminc millió befektetni való illegális pénzem. Dugd el egy offshore 
bankszámlába, de ott nincs biztosítva tönkremenés ellen. Offshore befektetések, nem kell 
nagyon messzire menned. Csak a tengerparti határterület vizein túl, ami általában húsz 
kilométer. Az egész amerikai partvidék, főleg délen, tele van hazárdjáték hajókkal. Vehetsz 
egyet készpénzért és a haszonkulcs fenomenális. Különösen, ha zsugori vagy a mellékesekkel 
és a juttatásokkal, és beállítod a masinákat, hogy alacsony rátában fizessék a nyereségeket. 

Széles körben pásztáztuk végig a Florida Gulf partokat és hamarosan találtunk egy 
hajót kivételes ösztönzésekkel, mint ingyen reggeli és ebéd, szárnyashajó ingajárat, tíz dollár 
részvételi bónusz és grátisz italok. Személyesen próbáltam ki ezt a hajót és különlegesnek 
találtam, hogy beszálláskor átvizsgálnak, fegyvereket keresnek és belenéznek a csomagjaidba. 
Mitől félnek annyira? Miattunk aggódnak, nevettem bele a tenyerembe. Természetesen, 
mintha fényes nappal akarnánk őket kirabolni. 

A többi gyerekjáték. A bujkáló bankár ujjlenyomatát megtaláltuk a hajón és bírósági 
végzést szereztünk, hogy figyelmeztetés nélküli razziát tarthassunk és összegyűjtsük a 
bűnjeleket. A hajó és játékgépek mind evidencia, tehát egy sötét éjjel tucat SWAT roham-
csapatossal felszálltunk a hajójukra és az álmos kapitányt és legénységét pisztollyal kényszerí-
tettük, hogy a hajót egy tengerészeti FBI bázisra hajózzák, valahol New Orleans környékén. 

Tökéletes akció és győzedelmes siker, kivéve a mi jelen esetünkben, a szerény 
hárommillió nem nyom akkora súlyt a latba, hogy ekkora felhajtást csináljanak érte. Hová 
rejtették el a pénzt? Szerettem volna, ha többet lopnak, hogy az Igazságügy Minisztérium 
elégséges költségvetést juttasson nekünk. 

Hárommillió dollár vegyes címletekben vaskos egy nagy csomag. Ezzel a feltevéssel 
kell startolnunk. Nem tudhatják magukkal cipelni. Néhány napi megfigyelés megállapította, 
hogy a tettesek elmentek és az öröklakás üres. Tudom, hogy ez nem legális, és házkutatatási 
parancsra lenne szükségem, de nem akarom elrontani a meglepetés hatását. Az összes újság és 
az internet tele lenne esetünk ellenséges boncolgatásával. Éjjel három órakor fekete csuklyás 
köpenyt öltök magamra és megbízható lakatosom kinyitja a lakás hátsó bejáratát, ahol vizs-
gálatunk tárgya tanyázik pancser fiúbarátjával. Bent minden lukat és repedést is végigkutatunk 
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és semmi nyoma bármi pénznek. Még egyetlen dollárnyi összeg sincs. Mindenféle kacatok és 
tartozékok hevernek szanaszét, jelezve, hogy nagy sietve távoztak és a pénzt nyilvánvalóan 
kocsijuk csomagtartójában dugva vitték magukkal. 

Mortimer Miklós, a boyfriend és az összeesküvő társ kocsija ott áll a kijelölt 
parkolóhelyen, de a női bűntettes gépkocsija sehol nem látható. Megvan, nyomok el egy jól 
megérdemelt örömordítást. A színhelyet a nő gépkocsijában hagyták el. Ezzel, véleményünk 
szerint mi rengeteget tettünk és megoldottunk és visszamentünk a főkapitányságra, ahol jól 
megérdemelt macskaalvással egy keveset pihentem irodai székemben. Első dolog reggel, erős 
kávé után, cukor nélkül, de három csokoládés fánkkal és máris készen álltam feladatunk 
következő fázisára. Meg kellett találnunk a nő kocsiját. 

Kerületi főparancsnokunk tudta nélkül, miért keverném is bele az én problémámba, 
amit magamtól is meg tudok oldani, egész országra kiterjedő kőrözést adtam le a szökevény 
kocsijának, rendszámmal vagy rendszám nélküli megtalálására. A Williams Kevintől kapott 
információ alapján, a nő egy Jaguár 2009-es évjáratú bézs színű prémium szedán kocsit vezet. 
Egy ilyen kocsi olyan, mint a vörös posztó a vászonlepedő gyárban, könnyű megtalálni, főleg 
egy ilyen tapasztalt nyomozónak, mint én. 

Rajtahagytam a szuperkomputeremet zúgni és morogni, hazamentem és délután 
háromig aludtam. Elvégre már nem vagyok fiatalember, és fel kell töltenem energiatartalé-
kaimat. 

Tovább is aludtam volna, de Garay Jóska, fiatal és minden lében kanál asszisztensem 
telefonál, és a készülék vadul belecsörög a fülembe. 

– Szentséges Habakuk, – kiabálok a kagylóba, – most meg mi van? 
– Főnök, – kezdi minden udvarias tiszteletadás nélkül, – megtaláltuk a kocsit. 
– Hol, – ordítok rá, – beszélj, ne húzzak ki belőled mindent harapófogóval. 
– A Newark International reptér hosszú idejű parkolójában. Az ügyeletes szerint már 

három napja ott áll. 
Derék munka, mondom neki, majdnem. Szerencsére, mielőtt késő lett, idejében 

meggondolom a dolgot. Nem akarom, hogy bármi felesleges udvariaskodás a fejébe menjen. 
Az önimádó mihaszna éppen elég beképzelt így is. 

– Oké, – morgom inkább, – két óra múlva találkozunk a főhadiszálláson. 
– Melyik főhadiszálláson, – kérdi, csakhogy bosszantson. 
– A White Plains kapitányságon, te gyengefelfogású, – üvöltöm és megnyomom a 

szétkapcsoló gombot a mobil telefonomon. 
 

* 
 

A Newark felé való úton asszisztensem elmélyülten tanulmányozza okos telefonját. Ez 
teljesen idegesítő, véletlenül sem használná az eszét, hogy megoldjon egy kriminológiai 
problémát. Nem értem, hogy emberek miért vannak annyira belebolondulva alkalmazási 
programjaikba, mint a Facebook, Whatsapp, Twitter és hasonlók. Mindent megnéznek a 
Google weboldalon, mintha az helyettesítené intelligencia képességeiket. Egy ügyes rendőr-
kopó logikát használ és okos következtetéseket és Isten adta rábeszélő képességével szerzi az 
információt. 

Hajtunk keresztül a Tappan Zee hídon, Garay egyszer csak felordít, mintha hirtelen 
feltalálta volna a spanyolviaszkot vagy egy újfajta egérfogót. 

– Speciális Ügynök, Bulldog, – használja végre megfelelő titulusomat, – megvan. 
– Mi van meg, – pillantok rá, – mit kaptál meg? Hiszen nem kaptál semmit, ahol az 

eszeket osztották. 
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– Mortimer Miklós a saját hitelkártyáját használta, hogy beregisztráljanak a Turtle Bay 
Hilton hotelbe, Hawaiiban. 

– Olcsó trükk, segédügynök Garay, – nézek rá ismételten, – nem repülünk Hawaiiba, 
mert azt hiszed, hogy ott vannak. Nem lesz luxusvakációd az én költségemre. 

– De hiszen éppen ott vannak, – feleli durcás hangon. – Azt hittem, hogy le akarja 
fogni őket. Vagy nem? 

– Le kell, hogy ellenőrizzem az információt, – mondom, – és az extra költségeket 
engedélyeztetnem kell Williams úrral. 

Jóska nem válaszol. Mint mindig, abszolúte éleselméjűségem elnémítja. 
Williams Kevin engedélyezi a költségtöbbletet és nézem az induló repülők kivilágított 

táblázatát. Három légitársaság is repül Hawaiiba nonstop. Találgatnom kell, de a sikerem titka 
az alapos munka, ami nem hagy egyetlen követ sem felfordítatlanul. Megállok az United 
Airlines pultjánál és kérdezem a tisztviselőt. 

– Meg tudná mondani, hogy egy Mortimer Miklós nevű férfi és egy Aberdeen Alyssa 
nevű nő melyik járatukon repültek Hawaiiba az elmúlt néhány nap folyamán? 

– Sajnálom, uram, – feleli és ronda szemében a visszautasítás gyönyörteles szikrája 
villan fel. – Ezt az információt nem adhatjuk ki. 

Megvillantom neki FBI jelvényemet és megismétlem a kérésemet. 
Bámul rá a jelvényre és a legpimaszabb hangon beszél hozzám. – Még egyszer, ismét-

lem, nem tartozik a hatáskörömbe, hogy kiadjam ezt az információt. 
– Ugyan már, ember, – kiálltok és nyúlok, hogy megragadjam a torkát. – Ide azzal az 

információval, különben egy Federal Igazságszolgáltatási nyomozás akadályozásával fogom 
vádolni. Nem látja, hogy FBI ügynök vagyok? 

– Az a jelvény, – mondja, – hamisítvány is lehet. Bárki vehet egy ilyet a bolhapiacon 
húsz dollárért. 

Ezzel a jegybürokrata máris nyúl a veres vészjelző gomb után és Jóska rángatja a 
kabátujjamat. 

– Hagyja azt a verifikációt, – suttogja a fülembe, – vegyen két jegyet Honoluluba a 
legelső járatra. 

Mérgemben le és felrándítom a vállam, de azért próbálok udvarias hangon beszélni. 
– Rendben, akkor ne adja. Adjon inkább két jegyet a következő Honoluluba repülő 

gépre. Sose bánja, hogy maga miatt kockáztatnunk kell. 
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Tizenegyedik fejezet 
Vacsora a hajón 

További részletek Bulldog, speciális FBI ügynök jegyzeteiből. 
 

Williams Kevin jókora költségvetést engedélyezett, feltéve hogy gyors és eredményes 
munkát csinálunk a hárommillió dollár előkerítésében, amit orosz barátnője Lizavetta 
elveszített. Kocsit bérelünk a Honolulu reptéren és elhajtunk a Turtle Bay Hilton hotelhez, 
ahol a bűntettesek állítólag rejtőzködnek. 

Másnap az úszómedence melletti teraszon rendelek ebédet és hamarosan észreveszem, 
hogy Alyssa és bűntársa szintén ebédelnek nem messze tőlünk. A fényképek alapján könnyű 
volt felismerni a nőt. Még csak kifestett maskara álcázást sem viselt. 

– Mézeshetezők, – emelem poharam a kis nőre és kacsintok a férfinek, mintha nagyon 
jól tudnám, hogy mi folyik ilyen ifjúházas nyaralásokon. 

– Ennyire nyilvánvaló lenne? – Emeli poharát Alyssa is és mosolyog, mintha 
komplimentes dicséretet hallott volna. 

Befejezzük ebédjeinket és a fiatalok ellebegnek a medence irányában. Alyssa 
belecsobban a vízbe és a férfi lefekszik egy nyugágyra és olvasni kezd egy könyvet. 

Látom innen, hogy Nietzsche, „Így szólalt a Zarathusztra” mestermunkáját olvassa. 
Micsoda pompázatos idióta, jegyzem fel az eszembe magamnak, kit akar ez itt 

lenyűgözni? Én is bemegyek a vízbe. A leány mellé sodródok, rámosolygok és megkérdezem. 
– Vehetnék magácskának egy italt? 
– Egy margarita végtelenül jó hatással lenne rám. – Feleli kokettáló hangon és rögtön 

tudtam, hogy helyes úton haladok. A pokolba az összes magas technikájú vizsgálati 
taktikákkal, gondolom, az én személyes csábosságom túlszárnyalja mind. 

Intek a fürdős pincérnek és hamarosan két margarita ital áll előttünk egy úszó 
asztalkán a medence kellős közepén. 

– Ha magácska az én lányom lenne, – nézek mélyen a fiatal nő szemébe és egy ügyes 
klisével kezdem. – Adnék magának egy jó tanácsot. 

– Miféle tanácsot, – kacag. 
– Mondtam volna magának, hogy vegyen egy felpockolható melltartót és menjen és 

szerezzen magának egy gazdag férjet. 
– Igazán, – nevetett, – ez egy rettenetes okosan hangzik egy öreg bácsi szájából, mint 

maga. Tényleg azt hiszi, hogy nem mentem és nem akasztottam le magamnak egy gazdag 
pasit? 

– Nem, ahogy az kinéz, – biccentettem a fickó felé, aki a Nietzsche könyvet olvassa. – 
Ezt inkább egy intellektuális pancsernak nézem. 

– Határozottan az, – feleli a kis nő restelkedő hangon, – mélységesen tanulmányozza 
az asztrológiát, a metafizikát és a túlvilági élet formáit és Zen elméletét és a Hindu 
reinkarnációt. 

– Szeretnék magával vacsorázni. – Mondom, gondolván, hogy a legjobb út kiszedni 
belőle az információt, a pénz jelenlegi hollétéről, hogy megpuhítom és védelmi őrsége nélkül 
elkapom egy romantikus vacsora alkalmából. 

– Rendben, – kacag egyre tovább, – férjem és én, mind a ketten rendelkezésére állunk 
ma este. 
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– Le tudná valahogy rázni, – kérdezem lezseres hangsúllyal, – inkább szeretnék 
magával négyszemközt beszélgetni. 

– Ma délután öt órakor egy bérelt sétahajó kifut az öbölből. Foglaljon helyet rajta 
kettőnek. Kaviár és pezsgős vacsorát ehetünk a fedélzeten és nézhetjük alábukni a napot a 
Csendes óceánba, mialatt emberevő cápák úszkálják körbe a hajónkat. 

– Magácska nem egy olcsó leány, – pislogok, – de megértem. Ez a maga férje nem 
lehet éppen a legjobb az ágyban. Feltehetően valami könyvet olvas, mialatt maga epekedik a 
vágytól. 

– A férjem boldogan otthon marad, – bólint Alyssa, – de mi lesz a maga aranyos kis 
fiúbarátjával? Ő is csatlakozik hozzánk? Remélem, hogy nem. Nem vagyok híve ezeknek a 
modernista ménage à trois hármas afféroknak. 

– Nem a fiúbarátom. Utazó titkárom, semmi más. 
– Hogyne, természetesen, – pöccent nekem egy kétértelmű pillantást és hátraveti fejét. 

Haja széles ívben zúgva száll, mint egy Viking győzelmi lobogó. – Kinézésükből ítélve 
maguk mélységes szerelemben vannak, de ki vagyok én, hogy ítélkezzek. 

– Semmi ilyesmi, – vesztem el a türelmemet és felkiáltok. – FBI speciális ügynök 
vagyok és a fiatalember alattam dolgozik. 

– Oh, – riad vissza és meglepetten néz rám. – Miért nem ezzel kezdte? Sokkal jobban 
respektáltam volna. 

Na, ezt jól megcsináltad, szidom magamat. Lerántottad magadról a leplet. Tiszta 
öngól, most itt rögtön le kell, hogy tartóztassam, itt a medencében és a parányi bikiniben. 
Bezáródik majd, mint valami kagyló és soha nem árulja el, hogy hol a pénz. 

Szerencsére varázslatos igézetem erősebb, mint a gyanakvása. – Micsoda kitüntetés, – 
kiált fel. – Vacsora egy szenior FBI detektívvel. Fogadom, hogy izgalmas krimi történetekkel 
fog szórakoztatni, hogyan kapják el maguk a gazemberek grabancát. 

– Természetesen, ha ez hozza magát hangulatba, – felelem megdicsőült mosollyal az 
arcomon és teljesen konfidens meggyőződéssel tervem totális sikerében. 

 
* 
 

Garay Jóska, FBI segédügynök jegyzeteiből 
 

Bulldog, a főnököm és pártfogóm utasított, hogy tartsam a szemem a karakteren, aki a 
Nietzsche könyvet olvassa. Feleségét külön akarja meginterjúvolni és utána összehasonlítjuk, 
amiket megtudtunk. Bulldog szerint ez bevett gyakorlat bűntettesek esetében, és hogy 
leleplezzük a hazugokat. 

Röviddel délután öt után Bulldog eltűnik a nővel. Én leülök a megfigyelendő férfi 
melletti nyugágy szélére. 

– Maga egy történelemrajongó? – Mutatok a könyvre a kezében. – Nietzsche úrnak 
tényleg volt sok eredeti ötlete. 

– Nem olvasom, – feleli és rám mosolyog. – Csak kelléknek tartom, hogy ostoba 
emberek ne zavarjanak. 

Nem valami jó kezdet, tűnődöm bánatosan. Veszekedésbe keveredjek vele és akkor itt 
hagy és nagyon rázós lesz, hogy megfigyeljek valakit, aki ellenségnek skatulyázott be. Át-
kapcsolok bajkorrigálási kontrol módra, és próbálok témát cserélni. 

– Láttam magukat ebédnél, – mondom, – a felesége nagyon csinos. Most a délutáni 
szépségalvását alussza? 

– Nem vagyunk házasok, – néz rám barátságtalanul és visszafordul a könyvéhez, – 
soha semmi ilyesmi eszébe se jusson. 
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– Maga nem nős, – hebegek, – igaza van. A nőkkel rengeteg baj van. Lukat beszélnek 
a hasadba és parancsolgatnak. Nekem még csak barátnőm sincs. 

– A mi modern társadalmunkban, – néz fel a könyvéből, – a szex kereskedelmi 
árucikké vált. Szabadon kereskednek vele a pénzért és a hatalomért. Fiatal nőket kioktatnak, 
hogy szépek legyenek és használják ki a férfik szexuális gyengeségét. Szokás mondani, hogy a 
szex a legrégibb szakma, de soha nem volt ennyire kapzsi és könyörtelenül a torkodnak 
támadó, mint mostanában. 

– Akkor úgy látszik, – vágok közbe, örömmel csatlakozva témához. – A homokosnak 
van egy meggyőző vitapontjuk. Nem csoda, hogy Amerikában gay-nek, azaz boldogoknak 
titulálják őket. Megszabadultak a családfenntartás kötelezettségeitől és nem engedik, hogy a 
nők utasítgassák őket. 

– A mi modern nyugati kultúránkban, – feleli, – a nőknek túlságosan sok szabadsága 
van és hatalma. Állítólag ők a gyengébb nem, de nagyon ügyesen kijátsszák egyik férfit a 
másik ellen. Még business vonalon is, használják a szexuálisan kiéhezett férfiakat, hogy 
magasabb pozíciókba juttassák be őket. Ahogy ők kerülnek felülre, ágyékon rúgják a férfit és 
megkeresik következő áldozatukat és folytatják megállíthatatlan emelkedésüket a társadalmi 
ranglétrán. 

– Ezt olvassa abban a Nietzsche könyvben, – kérdezem csipkelődő hangon. 
– Egyáltalában nem, – feleli és szemével két férfi felé int, akik boldogan pancsolgat-

nak a medence túlsó sarkában. – Nézd meg azokat a buzikat, mennyire boldogak egymással. 
– Honnan tudja, hogy melegek? – próbálom elkerülni a megalázó kifejezést. 
– Kicsi fürdőruhájuk van, mint a női bikini alsók, és csomagjaik szégyentelenül 

kidudorodnak. 
– Lehetnek európaiak is, – vitatkozom, csak Amerikában viselnek a férfiak térdig érő 

fürdőgatyákat. 
Ezzel kényelmetlen csend ereszkedik ránk. Valami komolyról látszik gondolkozni. 

Végre furcsa pillantás vet rám és beszélni kezd. 
– Vajon mit csinálhatnak egymással? – mondja, és furcsa fény villan a szemében. – 

Valami nagyon jó lehet, mert egyre többen csatlakoznak fajtájukhoz. 
Éles megfigyeléssel megáldott ember vagyok, és nem hagyok ki semmi burkolt célzást 

és úgy válaszolok, ahogy kérdezett. 
– Szeretnéd megtudni, – kérdezem, és kissé közelebb hajolok hozzá. 
– Kösz, most nem, – feleli, – talán egy másik alkalommal. 
Na, ez is egy zsákutca, gondolom. Valamiféle más oldalról kell, hogy megközelítsem. 
– Maguk honnan valók? – kérdezem. 
– Hollandiából, Amszterdamból, – néz rám fürkésző szemekkel. – Miért? 
– Nincs akcentusa, – ráncolom a homlokomat és farkasszemet nézek vele. – Azt 

hittem, hogy Connecticut államból. 
– Nem Kanadából vagyunk, – néz rám gyanakodó vigyorral. – Miből gondol ilyesmit? 

Hollandiában második nyelvként, mindenki tökéletesen beszél angolul. 
– Nem Kanadából, – rázom a fejem, – azt mondtam, hogy Connecticutból. 
– Sose hallottam a helyről, – mondja nyugodtan, ahogy minden hivatásos hazug 

beszél. – Mexikónak valami része? 
– Térjen észre, ember, – csikorgatom a fogamat. – Tudom, hogy maga kicsoda és azt is 

tudom, maga tudja, hogy én tudom. 
– Nem tudja, – feleli nyers hangon és feláll. Összeszedi könyveit, felmarkolja a 

törülközőjét és hosszú, dühödt léptekkel távozik a központi lobi felé. 
 

* 
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Részletek Alyssa Aberdeen titkos naplójából. 
 

A pillanattól kezdve gyanítottam, ahogy elárulta, hogy az FBI ügynökséggel van, hogy azt 
akarja megtudni, hogy hol a pénz és mit csináltunk vele. Nagyon valószínűtlen volt, hogy 
Lizavetta orosz bűntársai értesítették az FBI-t és hivatalos vizsgálatot indítottak ellenünk. 
Abban is kételkedtem, hogy Lizavetta elmondta Williams Kevinnek, a gazdag kockázat 
befektetési menedzsernek és az küldte utánunk az FBI kopót. A férfi nyilvánvalóan meg-
játssza magát és még a nevét sem mondja meg nekem. Nem mintha ez sokat számítana. 
Úgysem sem használta volna az igazi nevét, de én sem az enyémet. Ez a vacsora a hajón 
olyan, mint egy alkalmi szerelmi találka, senki sem kérdez neveket. Bármi esetre is, meg kell 
tudnom, hogy ki az illető és kinek dolgozik. Majd akkor eldöntöm, hogy mit csinálok vele. 

Az útlevelem egy szépséges névre van kiállítva, Lotte Hildebrand. Olyan gyönyörűen 
gördül le a nyelvről és semmi okom nincs, hogy ne játsszak az ipsével, egy kis macskaegér 
csintalankodást. 

Két másik párocska van velünk a hajón és a hajóskapitány két matrózzal, meg egy 
szakács és egy pincérlány, összesen tizenegy ember. 

A beszálló pallón előre enged, és ahogy fellépek a hajóra, a keze után nyúlok. 
– Mit mondott, hogy mi a neve? – kérdezem és a legédesebb mosolyom mutatom neki. 
Ezzel én vállaltam a felelősséget, hogy elfelejtettem a nevét és nem az ő hibája, hogy 

titkolni próbálja. Ahogy most ezt a bemutatkozást kezeli, majd sokat elárul karakteréből. 
– Oh, borzasztóan sajnálom, – válaszolta szinte őszinte hangon. – A nevem Seltzer 

Samu, szíves szolgálatára, madame. Mi lenne az ön becses neve, hogyan szólhatnék magá-
hoz? 

– Lotte, hívjon ezen a néven, – mondtam, ahogy mentünk egy asztal felé, a korlát 
mellett a hajófar jobb oldalán. 

– Bűbájos név, – bólintott, – lenne magának családi neve is, akár hajadonként akár 
férjezetten? 

– Hildebrand, a családi nevem, amivel születtem és megtartottam férjhez menetelem 
után. 

– Tehát nem a neve annak a tudományos fiatalembernek, aki könyveket olvas, ahelyett 
hogy imádná magát. 

– Nem, feltehetően mind a két nevet fogjuk használni, de csak két nappal ezelőtt 
keltünk egybe és még nem volt időnk eldönteni, hogy milyen közös nevet használunk. 

– Csodálatos, – néz rám ámulattal, és kissé keskenyre húzza a szemét. – De ha nincs 
ellenére, hogy kérdezem, ki finanszírozza ezt a luxus nászutat ezen a méregdrága helyen és a 
világ másik oldalán? 

– Seltzer úr, – érintettem meg az orra hegyét ujjam begyével, – maga ugye nem 
detektív. Talán inkább az adóhivataltól van. Maga túlságosan kíváncsi ezen az esti sétahajós 
romantikus estén. Várjon, vagy inkább tényleg kezdjem hinni, hogy maga valóban egy FBI 
ügynök. 

– Igen, FBI ügynök vagyok, – felelte, – és tudom a maga igazi nevét, és hogy hol van 
alkalmazásban, és hogy hol lakik. 

– Maga hazugnak nevez engemet, – lebegtettem szempilláimat, – a nevem Lotte és 
nagyon is szeretem a nevemet. Szülővárosom Alkmaar a homokdunnák tövében, ha nincs 
ellene kifogása. 

– Nézze, Alyssa, – nyúlt a kezem után. – Semmi értelme a tagadásnak. Három millió 
dollárnak lába kelt, vagy nyomtalanul felszívódott, ha úgy vesszük. Régi jó barátom Williams 
Kevin gondolja, hogy maga talán tudja, hogy hová lett a pénz. 
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– Na, most megfogott, – hajtottam meg a fejem, – de fogalmam sincs, hogy hol a pénz. 
Valahol hallottam, hogy Lizavetta, az orosz illegális bevándorló egy furcsa karakterre bízta és 
a pénz tényleg eltűnt. Fogalmam sincs, hogy miért akarnak engem blamálni vagy utalni a 
részvételemre. 

Időközben a hajó egyenes irányban követi a lemenő napot, a nyílt óceán felé és Oahu 
sziget hegyei lassan beleolvadnak a látóhatárba. A pincérlány asztalunkhoz lép és udvariasan 
kérdezi. 

– Csatlakoznak a nagy asztalnál a többiekhez, vagy hozzam ide a vacsorát? 
– Hozza ide, – felelem és az FBI ügynök bólint, – szeretnénk kettesben maradni. 
– Egy üveg pezsgőt és egy tányér előételt, – teszem hozzá. 
A pincérlány elmegy és két perc múlva visszatér egy palack Dom Perignone francia 

pezsgővel és egy hatalmas tálca tengeri ételfinomságokkal. 
Samu tölt mind a kettőnknek és koccintunk. 
– Áldás, béke és igazság, – mondja, – én nem akarok rosszat magának. De az a barátja, 

mi is a neve, Mortimer Miklós, vagy ő is Hollandiából való, talán ő tudja, hogy hol a pénz. 
– Talán, Samu, – iszom hosszasan mély poharamból. – Erre az elméletre majd egyszer 

építhetünk, de most élvezzük a pillanat örömét és ezt a romantikus vacsorát a tengeren. 
Ez lecsillapítja vitánkat. Falatozunk, és hamarosan beleülök az ölébe. Oh, ezek a 

férfiak, olyan könnyen kezelhetők, ha egy nő hajlandóságot mutat nekik. Szájon csókolom és 
lenyelem a gyomrom mélyből előre törő okádást, ami szinte elrontja tervemet. Engedem, hogy 
egy kicsit tapogasson majd előhozakodok javaslatommal. 

– Nézzük meg a halakat a hajó fara körül keringeni és a buborékok kakastaréját, amit a 
hajó húz maga után. Az erő látványa mindig lenyűgöz. Meg vagyok őrülve a hatalommal 
rendelkező férfiak után. 

– Rendben, – bólint Samu, – én is kedvelem a halakat. 
Évekkel ezelőtt egy Stamford Mall kioszkban vásároltam egy műgyémánt gyűrűt. Nem 

túl drágát, talán ötven dollár értékben, hogy higgyék a tolakodó férfiak, hogy eljegyzett 
menyasszony vagyok. Az óta fogytam néhány kilót és a gyűrű lazán illik az ujjamra. Meg-
játszva, hogy az ízletes étel után a szószt le kell nyalnom, beveszem ujjamat a számba, hogy 
megkenjem nyálammal és könnyebben csússzon. 

Odalépünk a korláthoz és senki nincs a közelben látható. A hajó farában már eloltották 
a lámpát, csak egy kínai papírlámpa pislákol sárga fénnyel felettünk. A hajó lassan halad 
előre, alig ver hullámokat és édesbús Hawaii zene szűrődik alá a fedélzetről. 

Mélyen alánézve a tintahal színű fekete tengervízbe, áthajolok a korláton és egy alsó 
párkányra, éppen a vízvonal felett, leejtem a gyűrűmet. 

– Óh, Istenem, – sikoltok, – elejtettem a gyémánt eljegyzési gyűrűmet. 
Sam is odanéz, és rögtön meglátja a gyűrűt. – Ott van, – mondja, – ne essen pánikba. 

Majd én felhozom. 
– Felhozná, – szipogok, és nyaka köré fonom karjaimat. 
– Természetesen, – bólint, – már megyek is. 
Egész felső testével áthajol az erős korláton és mélyen lenyúlva lábujjhegyre emelke-

dik. Itt a tökéletes alkalom, gondolom és lába közénél megmarkolva felemelem. Elveszti 
egyensúlyát és belököm a hullámok közé. Meglepetten néz vissza rám, hadonászik a karjaival, 
valamit kiált, de egy hullám szájon kapja és nagyot nyel a sós vízből. 

Nem tudhattam, hogy nem tud úszni, nyugtatom meg magam. Gyengéd tréfát gondolva 
ragadtam meg a tojásait. Nem az én hibám. A hajó lassan megy tovább és intek neki. 

– Nyugi, rögtön hozok segítséget. 
Ezzel felmentem a felső fedélzetre és leülök a bárpultnál. 
– Ide egy dupla whiskyvel, – intek a csaposnak, – és ne tegyen bele jeget. 
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Feszült csendben idegesen dédelgetem italomat és hallgatom a beszélgetéseket körü-
löttem. Senki nem veszi észre Samut a vízben. Fülledt éjszaka van, és sötét felhők takarják a 
holdat. Eltűnt, sóhajtok, megérdemelte. Miért kezdett ki velem és próbált letartóztatni? 
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Tizenkettedik fejezet 
Menekülésben 

Mortimer Miklós, álnevén Schuller Jan naplójából. 
 

Végre, úgy éjféltájban Alyssa hazajött a vacsorahajó útról és leült mellém a medence melletti 
teraszon. Még mindig ideges voltam, miután beszélgettem a fiatal fickóval, aki az öreg 
ürgével jött, aki kivitte Alyssát a hajóra. A legény erősen hajtott rám, és bár nem vagyok 
kizárólagosan buzigyűlölő, utálom a homokosokat. Mit esznek azon, hogy macerálják 
egymást, ez meghaladja a felfogásomat. Mindamellett, ostoba provokációs kérdéseket tett fel, 
ami felettébb nyugtalanított. Túlságosan sok lopott készpénzen trónoltunk, és nem lett volna 
szabad, hogy bárkivel is haverkodjak. Nem mintha valaha is kedveltem volna az ilyesmit. 

– Milyen volt a vacsora? – kérdeztem Alyssát. 
– Ne is kérdezd, – felelte ingerült hangon. – A vén disznó felszívódott és magamra 

hagyott. A bánatomat whisky italokba kellett, hogy belefojtsam. 
– Mit értesz az alatt, hogy felszívódott? 
– Azt mondta, hogy a klotyóra kell mennie és nem jött vissza. 
– Na, itt minden egybevág, – bólintottam, – két megvetendő gyümölcstészta, hiszen 

tudod. Öreg férfi és fiatal strici párocska. Ez a te öreged, Samu feltehetően felszedett valakit a 
vécén, és macerálták egymást a rokkantak fülkéjében. 

– Valószínűleg, hogy igaz, – harapta be felső ajkát Alyssa, – de nem szabad kockáztat-
nunk és el kell tűnnünk a környékről. 

– Mi lesz a pénzzel? – vetettem rá kételkedő pillantást. – Nem cipelhetsz magaddal 
félmillió dollár készpénzt több kontinensen át és Mikronézián keresztül. 

– Semmi probléma, – biggyesztette el a száját Alyssa. – Ezt én már mind előre 
kigondoltam. Holnap reggel első dolgunk, hogy kiregisztrálunk innen és a furgont vissza-
visszük a repülőtérre. A pénzt betesszük egy repülőtéri csomagszekrénybe, mínusz tízezer 
dollár fejenként, az összeg, ami nálad lehet nemzetközi repülőutakon. Utána repülünk 
Amszterdamba, három átszállással. 

– Nem jó, – ráztam a fejem, – könnyen követhető. 
– Egy lépéssel előtted vagyok, – vetett rám leereszkedő pillantást. – Utoljára Párizsban 

szállunk át, de nem ülünk fel az Amszterdami gépre. Párisban veszünk egy hónapos Euro 
vasútjegyet és eltűnünk egy kontinensen, ahol ötszázmillió ember beszél tucatnyi különböző 
nyelvet. 

– A pénz, húszezer dollár nem lesz elég sokáig. 
– A szüleid Magyarországon születtek és te is beszélsz magyarul. 
– Aha? 
– Lakást bérelünk Budapesten és magyar gyökereid alapján visszaszerzed a magyar 

állampolgárságot. Természetesen neveinket megváltoztatjuk, legálisan ezúttal, hogy valódi 
magyar neveket akarunk és nem valami idegen maszlagot. Miután letelepedtünk, talán hat 
hónap is beletelik, visszajövünk Connecticutba és magunkhoz vesszük a pénz ottmaradt 
részét. 

– Ügyes tervnek hangzik, – bólintottam, – végezzük el. Tisztességes életeket kell majd 
élnünk minden bűntett és kihágás nélkül. Próbáljuk majd betartani, amit édesapám tanított 
nekem. 

– Ami? 
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– A napi hasznos kötelességek elvégzése nélkül, egyetlen ember sem való a civilizált 
társadalomba, és nem élvezheti annak jótéteményeit és védelmét, amit a törvények keret-
rendszere szolgáltat. 

 
* 
 

Garay Jóska, FBI segédügynök jegyzeteiből. 
 

A bérelt vacsorahajó idejében visszaérkezett, de főnököm, Bulldog Samu nem volt sehol sem 
látható. Feltételeztem, hogy az éjszakába nyúlóan akarta faggatni a skót szőkeséget, talán rá 
akarta beszélni, hogy csalja meg a fiúbarátját. Ki lennék én, hogy elrontsam bárki gyönyörét, 
kérdeztem magamtól, és visszavonultam hotelszobánk tollpaplanos ágyába lepihenni. 

Reggel szokásos svédasztalos büfé reggelimet fogyasztottam a kávézóban és ott sem 
láttam Samut. Érdekes módon a boyfriend sem volt sehol sem látható. Az érdekek és a 
kényelem kapcsolata, szidtam ezeket a biszexuális erkölcsöket, a fiatalember szemtelenül 
szemezett velem tegnap este és célzásokat tett egy gyorstalpalóra. 

Samu ebédre sem került elő és a gyanakvás fekete kígyója erősen kezdett mocorogni a 
hasamban. Az üdülő menedzsere éppen elment asztalom mellett és intettem neki. 

– Uram, – kezdtem legudvariasabb és legkiegyensúlyozottabb hangomon. – A barátom 
kiment a tegnap esti sétahajón és az óta nem található sehol. 

– Senkit nem jelentettek hiányzónak, – bámult vissza rám, – de ahogy visszaérek 
irodámba, kivizsgálom a dolgot. 

– FBI ügynök vagyok, – villantom meg neki FBI igazolványomat, – a dolog, ahogy 
referálni méltóztatik rá, legsürgősebb prioritás. 

– Örvendek hallani, – feleli és a gúny szikrája lobban a szemében. – Akkor maga a 
legalkalmasabb, hogy kutató expedíciót szervezzen eltekergett barátja után. Bár, ha úgy 
veszem, és a mi itteni tapasztalataink alapján, nincsen abban semmi szokatlan, hogy vendé-
geink új barátságokat szőnek és egy két napig az elérhetetlenség homályába burkolódznak. 
Barátja előbb vagy utóbb elő fog kerülni. Ebben biztos vagyok. 

– Biztosíthatom, – emeltem fel hangom egy decibellel, – ha maga elhanyagolja köte-
lességeinek elvégzését, egy regiment SWAT csapattag fogja megszállni és átkutatni a maga 
luxushoteljét, és a maga gazdag és befolyásos vendégei rettenetesen mérgesek lesznek. 

– Erre semmi szükség, – visszakozott a menedzser, – beszélek a hajóskapitánnyal és a 
legnagyobb részletekben ki fogjuk deríteni, hogy mi történt. 

A menedzser alig fejezte be hosszú mondókáját, amikor Seltzer Samu Speciális FBI 
ügynök, közismert nevén Bulldog, besétált az étkező teraszra és egyenesen felém tartott. 
Csurgott róla a víz és egy kicsi japán emberke követte, hatalmas halászhálóval általvetve a 
vállán. 

– Mi történt? – nézek Samura csodálkozva. 
– Az a nő belökött a tengerbe. Tizennégy órát tapostam a vizet, mire kivilágosodott és 

ez a kedves halászember megmentett és visszahozott ide. 
– Miféle nő? 
– Az, akit tegnap kivittem a drága vacsorára. Azt állította, hogy a neve Hildebrand 

Lotte, de valójában Alyssa Aberdeen, akit mi keresünk. Le kell, hogy tartóztassam. Hol van? 
– Látják, – mereszti ránk a szemét a hotel menedzser, – a rejtély megoldódott. A mi 

hotelunknak vagy nekem személyesen semmi közünk nem volt az eltűnéshez. Csináljanak, 
amit akarnak, de ne legyen semmi jelenet. A jó hírnevünket védelmeznünk kell. 

Próbálom nem észrevenni az okvetetlenkedő menedzsert és Speciális Ügynök Seltzer 
Samu felé fordulok. 
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– Még ma nem láttam egyiket sem. Bűnösségük lelepleztetett és feltehetően leléptek. 
Kérdezzük meg a front regisztrációt, hogy kijelentkeztek-e. 

Samu még akart beszélni a menedzserhez, de az más elsétált és így felém fordult. – 
Jóska, kedves jó barátom, kérdezd meg te a regisztrációt. Le kell zuhanyoznom és valami 
szárazat kell felvennem. Fizesd ki ezt a megmentőmet és köszönd meg szolgálatát a törvény 
nevében. 

– Ezer dollár, – vágott közbe a kicsi japán. – Nagyot kellett kerülnöm, hogy ide 
hozzam és teljes Mahi-mahi halfogásom kárba ment. Nagy veszteség az én kis cégemnek. 

Kérdően néztem Samura. 
– Fizesd ki a számlát, – felelte, – ennyi vele jár a businessel. Biztos vagyok benne, 

hogy Mr. Williams engedélyezni fogja. 
 

* 
 

Furcsa dolog Hawaiival kapcsolatban, hogy hat órával korábban vannak, mint a keleti 
partvidék. Továbbá, ha nyugati irányban utazol és keresztülmész a nemzetközi vasárnap-hétfő 
vonalon huszonnégy órával később vagy és azt hiszed, hogy kihagytál egy napot. Az éjszaka 
kellős közepe volt Washington D.C. fővárosban, az Edgar Hoover FBI főépületnél, amikor 
Seltzer Samu, a Bulldog kérelme megérkezett, hogy kövessék menekülésben lévő Aberdeen és 
Mortimer bűntetteseket. 

Egy ilyen globális kutatás napokba kerül és a várakozáson kívül semmi dolgunk nem 
akadt itt a Turtle Bay Hilton hotelben. Senki nem utazott a jelzett eredeti nevek alatt, de Lotte 
Hildebrand és Jan Schuller lelandoltak Párizsban és útleveleiket bemutatták az Európai Unió 
határán. 

– Teljesen nyilvánvaló, – fordult felém Samu, a Bulldog, – hogy valahol Amszterdam-
ban bujkálnak és ez a hely, ahova mi is megyünk. 

Táviratot küldtünk Williams Kevinnek, a milliárdos kockázat menedzser tőzsdésnek, 
hogy utaljon át további pénzalapokat, hogy folytathassuk nyomozásunkat. Williams vissza-
utasította kérésünket és letiltotta hitelkártyáinkat. Itt ragadtunk a világ egyik legdrágább 
üdülőhelyén, minden pénz nélkül, hogy kifizessük számláinkat és hazamenjünk. 

Most a hotel menedzseren volt a nevetés sora. Parafrázist használva, így írhatom le 
utolsó szavait. – Hosszú időbe fog beletelni, hogy mint mosogatólegények és szemétszedők 
ledolgozzák tartozásukat. 
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Tizenharmadik fejezet 
Megváltás 

Adalwolf, a Norvég Troll emlékirataiból. 
 

Az Interstate úton észak felé hajtottam és Brewster falunál lejöttem. Áthaladtam Carmel 
városon és megtaláltam, amit kerestem. Sűrű erdővel borított hegyek, tavakkal és egy 
hatalmas víztároló. Alkalmas helynek látszott, hogy itt elbújjak és átgondoljam prioritásaimat. 
Egy kanyargó szerpentin közelében veresre festett pajtát találtam, ami elhagyottnak látszott, 
néhány lézengő háziállat kivételével. A pajtához építve egy ház állott, ami szintén csendesnek 
tűnt és nem zavarhatta magányomat. 

A sűrű cserjenövényzetben elrejtettem a furgont. A következő napot átaludtam a 
pajtában és éjszaka nekiindultam, hogy felfedezzem új környezetemet. A ház fagerendái 
között repedést találtam, amin be tudtam lesni, anélkül, hogy fényt vetettem volna magamra. 
Egy fiatal férfi és egy fiatal nő éltek a házban, és amennyire el tudtam dönteni nem volt semmi 
villanyáram náluk bevezetve. A férfi egy hangszeren játszott, amit az emberek, ahogy később 
megtudtam hegedűnek neveznek. A nő zongorán játszott gyertyafény mellett és édesbús 
dalokat énekelt mámorítóan elbűvölő hangján. 

El sem tudtam volna képzelni, hogy ennyire gyengéd és könyörületesen megértő 
lehessen az emberi faj, ha nem rontja meg őket a kapzsiság és a hatalomvágy. Ez az emberi 
pár abszolúte boldognak látszott. A roskadozó ház mellett nem lehetett semmi más vagyonuk, 
mint néhány csirke és egy pár kecske. Elátkozva fertelmes testemben és ijesztő alakomba, 
szerettem volna hozzájuk hasonló lenni. Éjszaka, amikor aludtak és legjobb mobilitásommal 
rendelkeztem besurrantam otthonukba és kölcsönvettem néhány könyvet és egy gyertyát 
polcaikról. Meg akartam ismerni a nemesebb humanitás útjait és meg akartam érteni 
történelmüket és művészetüket. 

A könyveket átvittem a pajtába és a jászolban a hátamon feküdve megnéztem őket. 
Egyik volt Moby Dick a fehér bálna, Herman Melville tollából a másik pedig Tamás Bátyja 
kunyhója, Harriet Beecher híres szerzeménye. Legnagyobb csalódásomra, a címnél sokkal 
többet nem tudtam elolvasni belőlük. Sok évvel ezelőtt elloptam egy nyelvtankönyvet fenn a 
magas norvégiai erdőkben az ottani egy tantermes iskolából, és próbáltam megtanulni a betű-
vetés és olvasás alapjait. Ami az angol nyelvet illeti, mindössze tíz évvel ezelőtt kezdtem 
elsajátítani, amikor és ezt itt meg kell, hogy jegyezzem, akaratom ellenére idehoztak. Iskolá-
zottságom és műveltségem mind saját magam tanította autodidakta volt. 

Oh, mennyire szerettem volna többet tanulni. Talán ez a kedves emberpár tudna nekem 
segíteni, ha el tudnák nézni rémséges formátlanságomat. 

A pajtában még nappal is sötét volt és megtarthattam mobilitásom javát. Egy nap, 
ahogy elbújtam az illatos szénában egy ember jött be és félig nyitva hagyta az ajtót. Kilestem 
és biztos voltam, hogy nem a fiatalember volt házból. Talán meg kellene ölnöm, gondoltam, 
ha engem keres. 

– Adalwolf, – hívott a nevemen. – Én vagyok, Jevgenyij, a trénered. 
– Szentséges bazaltkő, – morogtam, – hogyan talált meg ez engem? 
– Ne félj tőlem, – mondja, ahogy szemével kutatja a terjedelmes hodályt, – azért 

jöttem, hogy segítsek. 
– Nincs szükségem segítségre, – próbálok mozdulni egy keveset, de az erős fény az 

ajtóból majdnem teljesen megbénít. – Hagyj nekem békét. Én szeretem itt. 
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Becsukja az ajtót és tovább beszél. – Látod, a te oldaladon vagyok. Kellene, hogy 
segítsük egymást. 

Visszanyerem erőmet és fontolgatom, hogy elroppantsam-e a nyakát, de valami a 
belsőmben visszatart. Mi történik itt, talán emberré változom, hogy megláttam az egyszerű 
élet szépségeit? 

– Itt van ez a probléma a hiányzó hárommillió dollárral, – lép közelebb és lehúzza 
rólam a száraz szénakévéket. 

– Nem az én hibám, – tiltakozom, – valahogy az a gazember emberpár kitalálta, hogy 
kővé változom, ha fény ér. A pénz a zsákokban még mindig a furgonomban volt, amikor 
kilöktek az út szélére. Lehet, hogy szilikon molekulákból vagyok összeállítva, de azért nem 
vagyok ostoba. 

– Valahol van egy kétkulacsos áruló a szervezetünkben. – Mondja és leül mellém és a 
pulzusom után nyúl. – Meg kell, hogy találjuk, hogy ki lehet. Feltehetően egy nő, és ezt be 
fogom bizonyítani. Már régóta gyanúsítjuk Medvegyes Lizavettát, vagy akármi is lehet most a 
vezetékneve, ezzel a mostani jenki boyfriend cukros bácsi gazdag szeretőjével. Lehet, hogy 
áttévedt az ellenség oldalára. Fogadom, hogy tudja hol a pénz. 

– Mit javasol? 
– Human vérplazma átömlesztést kell adnom neked, – tartotta Jevgenyij ujját a 

pulzusomon. – Ettől még nem leszel ember, de mindent hallani fogsz még kővé vált állapo-
todban is. Áttranszportálunk Pound Ridge, New York városba, és mint egy dísz szobrot fel-
állítunk Williams Kevin szomszédjának kertjében. Alattad egy elásott öntöttvas szekrényben 
mikrohullámos lehallgató műszer lesz, ami bármi hangot áthoz a szomszédos házból. A 
masina egy Szovjet korabeli végtelenül megbízható magas technikájú gyártmány. Te majd 
jelenteni fogsz nekünk és ezen az alapon folytatjuk nyomozásunkat. 

– Mi lesz az emberpárral, akik ellopták a furgonomat? 
– Nyomtalanul eltűntek. Feltételezzük, hogy az ellopott pénz java még mindig 

Connecticut államban van. Egy FBI kopó, Bulldog, megtalálta a kérdéses párt Hawaiiban, de a 
szerencsétlen barom elvesztette a nyomukat. Mennyire jellemző az amerikaiakra. Rettenetesen 
engedékenyek és nagyvonalúak, ha tolvajokról és liberálisokról van szó. A mi felső menedzs-
mentünk Moszkvában határozottan hiszi, hogy összejátszás folyik a két nő, Lizavetta és 
Alyssa között, hogy leemeljenek tőlünk három millió dollárt. 

– Nem akarok szoborként álldogálni valami idegennek a portáján, – feleltem. – Itt 
akarok maradni és tanulmányozni a humanizmus elméletét és jobb személlyé akarok válni. 

– Fogadd el, hogy egy szörnyeteg vagy. – Rázta a fejét Jevgenyij és hozzátette: – 
Maradj itt és hozom a vérátömlesztési műszert a kocsimból. Tedd azt, amit mondok, és ne 
vitatkozz. 

Elbizakodott arroganciája erősen ösztökélt, hogy megfojtsam. Ezerszer erősebb voltam 
nála. Ugyanakkor ajánlata felkeltette érdeklődésemet. Napközben hallgatom majd a zajokat és 
a beszélgetéseket egy emberi háztartásból, ami talán magába foglal némi klasszikus zenét is. 
Éjszaka szabadon sétálhatok Amerika egyik leggazdagabb környékén. Talán még be is 
mehetek a házba és olvashatok, amíg a bentlakók alszanak. Jevgenyij embereit ráveszem, 
hogy kapcsolják ki a riasztót és a biztonsági berendezéseket. Vagy én magam tépem ki a 
drótokat a falból. 

– Oké, egy feltétellel elvállalom a feladatot, – néztem rá ridegen, miután megfontoltam 
a kockázatokat és az előnyöket. – Két hónapig, semmi többet. Ami után lakást bérelsz nekem 
Greenwich belvárosában, ahol tisztességes emberi lényként élhetek. 

– Ez magától értődik, – felelte és mélyen a gyomrából gurgulázva gúnyosan felneve-
tett. – Te egy tisztességes emberi lény, az lesz ám a valami. 
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– Akkor megegyeztünk, – bólintottam, figyelmen kívül hagyva pimaszságát, – két 
hónap és utána lakás. 

 
* 
 

Jevgenyijnek volt egy medikai asszisztense, Kolja. Ketten közösen elvégezték rajtam a 
plazma transzfúziót az én furgonom mellett leparkolt kocsijukban. Jobban éreztem magam, de 
a napvilág mégis kővé változtatott. Talán egy átejtési trükk, gondoltam és lehetetlen a 
molekuláimat szénatom szerkezetűre változtatni. Visszahajtottunk Pound Ridge városba, ahol 
Jevgenyij és Kolja kertrendezési vállalkozóknak adták ki magukat és elszállítottak egy portára 
a tőzsdeügynök háza mellett. Mellettem egy vízköpő szörnykutya állt, mélyen ülő zöld 
szemekkel és hosszú metszőfogakkal. Kellemes társaság, gondoltam, majd együtt járjuk a 
szomszédságot éjszaka kettesben. Senki nem gyaníthat semmi gonoszságot, egy férfi sétáltatja 
a kutyáját, ennyi az egész. 

A kutyának Zeusz nevet adtam és hűséges társamnak bizonyult. Hosszú magányos 
sétáinkon sokat beszélgettünk elátkozott helyzetünkről és terveztük bosszúállásunkat. Zeusz 
nem emlékezett, hogyan lett belőle szörnyeteg. Nem számított, fő volt, hogy most barátok 
lettünk. 

Második vagy harmadik éjszaka Zeusz bement a házba a kutyabejárón. Ellopta 
Lizavetta kulcsait és kikapcsolta a riasztót. Később mind a ketten bementünk és könyvet 
olvastam egy kényelmes karosszékben. Zeusz leheveredett a lábam elé és felségesen élveztük 
a gyönyörű ház kényelmét. 

Napközben vigyázban álltam kijelölt helyemen és csupa füllel hallgattam. Rövidesen 
felszedtem egy szignált, ahogy FBI detektív Bulldog telefonál Williams Kevinnek. 

– Kifogytunk a pénzből és a bűntettesek megszöktek, – hallottam Bulldogot a 
mágneses rádióhullámokon keresztül beszélni. 

– Tehát balsikerbe buktál, – emelte fel hangját Mr. Williams, – és rengeteg pénzemet 
elpazaroltad. 

– Nem volt az én hibám, – morogta Bulldog, nyilvánvalóan közel egy pánikszerű 
idegomláshoz. 

– Nem ezt hallottam, – felelte Mr. Williams, – meg akartad dugni a nőt és kibabrált 
veled. Miféle FBI nyomozói viselkedés ez? 

– Becsapott, – sopánkodott Bulldog, – már majdnem kiszedtem belőle az információt, 
amikor belelökött a vízbe. Nyolc óra hosszat úszkáltak körülöttem a cápák, mire egy halszagú 
japán megmentett. 

– Nyugi, – fogta vissza a hangját Williams. – Kifizetem a számláidat és az utat ide 
vissza, de ne mondd meg senkinek. Hadd higgye Alyssa, hogy még mindig tányérokat 
mosogatsz Oahu szigetén. Farkat akarok ragasztani rá és többiekre. Megmásztam a Mount 
Everest csúcsot és senki sem fog engem lenyúlni és ellopni nehezen keresett pénzemet. 
Kockázatos részvényezés nagyon versenyképes business és nem ostobáknak való és értelmileg 
fogyatékosok gengsztereknek. Nyilvánvaló, hogy a pénz nagy része még mindig itt van 
valahol a közelben. Akárki is lopta el vissza fog jönni ide érte. Csak nyitva kell tartanunk a 
szemünket. 

– Köszönöm, öreg haverom, – válaszolta Bulldog érzelmektől reszkető hangon, és 
lelki szemeimmel láttam, ahogy térden állva könyörög és csókolgatja a pénzember csizmáját. 
Ezt soha nem gondoltam volna egy híres FBI nyomozóról, mint Bulldog, hogy ilyen kislányos 
puhány legyen. Gondolom, foglaltam össze véleményemet, pénz és szabadságod korlátozása 
különleges hatással lehet még a legjobb emberi lényekre is. Köszönöm, drága teremtőm, 
sóhajtottam, hogy nem csináltál belőlem korrupt és kapzsi szénhidrát molekulás személyt. 
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Néhány nap múlva a részvény hazárdos elutazott Colorado államba, hogy nagy 
haszonnal eladjon valamiféle ingatlanokat. Lizaveta a házban maradt és tudtam, hogy valami 
fog történni. 

Igazam volt. A mobilja csörgött és fogadta a hívást. Alyssa volt a vonalban. 
– Végre, – sikított bele Lizavetta a telefonba. – Már azt hittem, hogy átvertél. Hol van 

a pénz? 
– Biztos helyen, – felelte Alyssa, – ötven-ötven százalékban osztozunk, ahogy meg-

egyeztünk és akkor megmondom, hogy hol a pénz. 
– A pénz nem az enyém, hogy osztozkodjak, – kiabált Lizavetta. – A pénzen kastélyt 

kellett volna venni New Canaan városban Kirov elvtársnak. Az én jutalmam lett volna, hogy 
Williams Kevin kárpótol a veszteségért és talán adjak neked tíz százalék munkabért. Senki 
nem számított arra, hogy te el akarod lopni az egész három milliót. 

– Williams nem fog fizetni. Nem azért lett milliárdos, mert gyengeelméjű. Egyetlen 
opciónk, hogy megtartjuk a pénzt, ami már nálunk van. A pokolba Kirov elvtárssal. Még jóval 
több pénzt is el tud sikkasztani az oligarcháktól. 

– Ezt a levest nem így főzik, – kiabálta Lizavetta teli torokból. – Mondd meg, hogy hol 
a pénz és megpróbálom lebeszélni őket, hogy megöljenek. 

– Biztos helyen vagyok, és nem félek semmiféle szemét bolsevikoktól. Már régen be 
kellett volna, hogy jelentselek a Nemzetbiztonságnak és visszatoloncoltak volna Szibériába. 
Vagy Murmanszkba a jeges tenger mellett. Ott kiraktak volna valami úszó jégtáblára, együtt 
néhány éhes jegesmedvével. Ezt kellene csinálniuk veled. 

A beszélgetés ezzel megszakadt. Valamelyik fél szétkapcsolt és többet nem hallottam 
semmit. Most már tudtam, hogy a két nő összejátszott, hogy megkopasszák az oligarchákat és 
a kockázattőzsde menedzsert. Mortimer Miklós a fiatalember, nyilvánvalóan nem volt benne 
csalásban. Legfeljebb társkapcsolatos volt a bűntevőkkel. Jevgenyij, az úgynevezett a 
trénerem, de inkább idomítóm, jön majd holnap éjszaka. Nem tudom, hogy mit jelentsek majd 
neki. Nem úgy nézem, hogy nekem is van kutyám ebben az eb állat marakodásban. Bocsánat 
Zeusz, nem akartalak megbántani. 
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Tizennegyedik fejezet 
Budapesti bujkálás 

Részletek Mortimer Miklós, álnevén Schuller Jan naplójából. 
 

Budapestre megérkezve Alyssával megszálltunk a Benczúr hotelben, közel a belvároshoz, 
kitűnő tömegközlekedéssel. Jól ismertem a helyet, drága szüleim szülőföldjén való gyerekkori 
nyaralásaimból. 

Az ötödik emeleten béreltünk kis szobát, két keskeny ággyal és minimális szekrény 
kapacitással. Százötven dollár készpénzbe került egy napra. Aránylag olcsó, de mégis négy-
ezer ötszáz dollárra rúg havonta, ha jól számolom. Könnyebben megengedhető helyre volt 
szükségünk vagy valami pénzforrásra. 

– Te aztán jól összezavartad az életemet, – fordultam Alyssa felé. – Aranyos kis 
lakásom volt egy csinos kis Connecticuti városban és állandó állásom. Most menekült lettem 
és mind az orosz maffia és mind az FBI is üldöz. Mindenek tetejében még tízezer dollár sincs 
a kezünkben, és a többi valahol messze távol van és hozzáférhetetlen. 

– Beleegyeztél, hogy vegyük el a pénzt. 
– Belenyomtál. A kérdés az, hogyan evickélünk ki a bajból most. 
– Sose aggódj, amíg engem látsz. Remek tervem van. – Feleli Alassa és alaposan 

felmér magának. 
– Egy terv, – bámulok vissza rá. – Miféle ostoba terv ez már megint? 
– Visszarepülök Connecticutba és visszaszerzem a pénzt. Az egészet. 
– Ahogy beteszed a lábad Amerikába letartóztatnak. Állandó megfigyelés alatt tartják 

hollétünket és minden mozdulatunkat lesik. 
– Vonattal megyek Zürichbe, Svájcba. Onnan Holland útlevelemmel Lotte Hildebrand 

név alatt New Yorkba repülök és vonattal Darien, Connecticutba. Érted, ahogy magyarázom? 
– Igen, és ez a legnagyobb baromság, amit valaha hallottam. Az FBI már tudja Holland 

illetőségedet. 
– Oké, megfogtál. Ebben igazad van. Magyar útlevélre van szükségem magyar névvel. 

Mennyibe kerülne egyet szerezni. 
– Talán ezer dollár, de hogyan hozod vissza a rengeteg papírpénzt ide Budapestre? 

Nem szállhatsz vele fel egy utasszállító gépre. 
– Magánrepülőgépet használok a Westchester reptérről. Nexusom van ott a pilótákkal. 

Rengeteg utat foglaltam le náluk Kevin számára. 
– Bejelentenek. 
– Nem jelentenek be. Azok a pilóták végtelenül hallgatag természetűek. Legtöbbjük a 

haditengerészet vadászrepülőin szolgált. 
– Rendben, akkor csináljuk. 
Ezzel átöleltük és megcsókoltuk egymást és nagyot aludtunk kényelmetlen, de 

méregdrága ágyainkban. 
 

* 
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Részletek Aberdeen Alyssa, álnevén Lotte Hildebrand naplójából. 
 

Egyszerűen hihetetlen volt, hogy Miklós milyen sokat tudott a budapesti alvilágról. Apja 
vagy inkább nagybátyja, különlegesen egy elmés figura lehetett. Miklós telefonált Gézának, 
első unokatestvérének nagybátyja részéről. Géza nem kérdezett semmit, de azonnal megadta a 
címet, ahol szinte autentikus útleveleket lehetett vásárolni. 

Átsétáltunk a megadott belvárosi zálogházhoz, ahol Miklós beszélt a tulajjal, egy 
szikár-magas, szürke kecskeszakállas öreg zsidóval. 

– Géza küldött ide, – indította Miklós a dialógust. 
A vén svihák hüvelykjével hátrabökött, egy ajtó felé, ami félig elrejtve látszott a hátsó 

sarokban. 
– Hátul, – mondta, – a kollegám majd segít magukon, bármire van szükségük. 
A hátsó ajtón túl egy kis asztalnál, tele mindenféle lomokkal, horgas orrú púpos férfi 

ült vastag monoklival a szemére illesztve. A másik szeme üvegnek látszott. 
– Mit akarnak, – mért fel minket megmaradt rövidlátó szemével. 
– Útlevelet. 
– Maguk nem a rendőrségtől vannak, – köszörülte meg a torkát és ránk nézett, – vagy 

igen? 
– Nem. 
– Ezer dollár, – felelte és kis gondolkozás után hozzátette: – Fejenként. 
– Csak egyre van szükségünk, – mutatott rám Miklós. 
– Rendben, lássam a pénzt. 
Miklós kiszámolta a tíz százast az asztalra és odanyomta a púposnak. 
– Itt van, de gyorsan csinálja, megvárjuk. 
A púpos egy fehér papírfal elé állított és lefényképezett. Az asztalfiókból előhalászott 

egy magyar útlevelet és gondosan kivette belő a fényképet és az enyémet tette be helyébe. 
Hivatalos kinézetű pecsétet nyomott rá és a kezembe nyomta. 

– Na, meg van elégedve, – mondta. – Szerencséje volt, éppen tegnap adta el itt az 
eredeti tulajdonos. 

Megnéztem a nevet. Hajdú Ilonka. Reméltem, hogy rendesen ki tudom ejteni, ha 
kérdezik. Huszonöt éves volt és Diósgyőrben született, egy másik rémséges nehezen meg-
tanulható nevű helyen. Többet semmi nem számított, ha egyszer benne voltam, nem volt kiút. 

Isten áldja meg az Európai Uniót. Nem kérdeznek semmit a határon, ha szőke vagy és 
fehér a bőröd. Zürichben felszálltam egy Delta repülőjáratra és délután hatkor lelandoltunk a 
Kennedy reptéren, New Yorkban. 

 
* 
 

A vámon keresztülmenve rájöttem, hogy kerekekre lenne szükségem. Gépkocsi bérelésről szó 
sem lehetett. Ahhoz érvényes hitelkártya szükségeltetett. Egy Uber kocsihoz okos telefon 
kellett és azt műholdakkal követték. Egy New York City taxi kilógott volna a sorból 
Darienben, mint egy sebes hüvelykujj és a helybeli újság első oldalára kerültem volna. Kocsi 
lopás, nem egy okos ötlet. Egyetlen lehetőségem maradt, a hírhedt New York cigány taxi, azaz 
gipsycab. 

Autóbusszal elmentem a New York Grand Central vasútállomáshoz és egy darabig 
járkáltam körben a járdán. Végül jött egy gipsycab és a sofőr kevésbé ijesztőnek látszott, mint 
a többi. Fiatal New Yorki srác volt, feltehetően Puerto Rico szigetről származó. 
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– Helló, – léptem közel járművéhez, – lekéstem a vonatomat. Elvinne Stamford, 
Connecticutba? 

– Igen, – vigyorgott, – száz dollárért. 
– Utána rögtön a Westchester reptérre megyünk, feltehetően nagyon sebesen. 
– Semmi probléma, kétszáz dollár. 
– Oké, – mosolyogtam és ajtaját kinyitva beültem a háta mögé. 
Rettenetes forgalom Manhattanről kijutni és átmenni a Bronxon. Kicsit könnyebb az 

I95 Interstate úton és végre lehúzunk az útról a tízes kijáraton Stamford, Connecticutban. A 
taxit eligazítottam a raktárszobát bérelő helyhez a Hamilton Avenue úton, Darienhez közel. A 
tulajdonos estére már hazament, de tudtam a belépési kódszámot. Ott megkértem Josét, a 
taxist, hogy várjon rám odakint. Nem kockáztathattam vele. Lehet, hogy megöl vagy meg-
erőszakol, főleg, ha megtudja, hogy mi van a táskákban. 

Percekkel később kibukkantam két hatalmas sporttáskával mind a két kezemben. José 
nem látszott meglepve. Egy New Yorki taxis sok mindenhez hozzá lehet szokva. Ledobtam a 
táskákat a hátsó ülésre és beszorítottam magam melléjük. 

José hátrafordult és megkérdezte: – Mi van a zsákokban? 
Szent Habakuk, gondoltam, itt mi lesz, de megőriztem a hidegvérem 
– Személyes dolgaim, – válaszoltam egy másodperc után és mézédes mosollyal, de 

határozott arccal néztem rá. – Semmi érték, költözöm le Floridába. 
– Okos, – felelte, – van egy nagybácsim Tampa környékén. Egy nap lehet, hogy 

magam is leköltözöm oda. Utálom itt a teleket, a jeget és havat és a rengeteg gödröt az utakon. 
A pénznek sajátságos szaga van. Szerencsére lelocsoltam magam Channel Five francia 

kölnivel, mielőtt José rájön, hogy mi folyik itt. 
A Route 124-es úton felmentünk a Merritt parkútig, ahol észrevettem, hogy egy kocsi 

követ minket. 
– Taposson bele, – hajoltam előre és szinte belecsókoltam José fülébe. – Rázza le 

azokat és kap egy harmadik százast. 
Bólintott és hamarosan a Parkway úton voltunk és száguldottunk déli irányban 

százhúsz kilométer per óra sebességgel. A kocsi, egy sötét BMW szedán méterekkel utánunk 
követett. Sokkal jobb kocsi volt, mint José tíz éves Chevrolet Malibu masinája. 

Feltelefonáltam Myers Rexet, a pilótát, akit már előzőleg felvettem a feladatra, hogy 
vigyen át az Atlanti óceánon. 

– Rex, – suttogtam neki. – Indítsa be a repülőt és álljon be a kifutópályára. Lehet, hogy 
nagyon sietve kell majd felszállnunk. 

Behajtottunk a reptérre és a BMW száz méterrel utánunk. A három darab százast 
bedugtam José mellényzsebébe és megveregettem a vállát. 

– Látja ott a Lear lökhajtásost a kifutópályán gurulni. Húzzon melléje és én átugrom, 
mialatt mozgásban vagyunk. 

Most már százhatvan kilométer per óra sebességgel hajtottunk. A repülő és a BMW 
szintén. Lehet, hogy kitöröm a nyakam, rettegtem, de nem volt választásom. Egyszer átdob-
tam a csomagokat Rexnek, aki egy kézzel az ajtót tartotta nyitva, a másikkal meg fogta a 
repülő kormányát. 

Sikerült, a csomagok meg én is a repülőn voltunk. José lelassult és elzárta a BMW 
útját. Nem tudtak közelebb jutni hozzánk. Rex megkapta a felszállási engedélyt és egy alak 
kihajolt a BMW utas oldali ablakán és tüzet nyitott. 

Fütyültek a golyók körülöttünk, de szerencsére a fegyveres rosszul célzott. A reptéri 
biztonság kocsii vadul szirénázva közeledtek. José leállította a taxiját és kezeit a magasba 
tartva kidugta őket az ablakon. 
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– Ne lőjenek, kérem, – kiabálta, – fegyvertelen taxis vagyok New Yorkból. Semmi 
közöm ezekhez az őrült emberekhez. 

A lövöldözés abbamaradt és egy másodperc múlva a levegőbe emelkedtünk. Rex 
behúzta a botkormányt, és mint egy rakéta magasodtunk az égbe. Még egyszer utoljára 
lenéztem a BMW kocsira. Ketten ültek benne, Lizavetta két orosz barátja, Jevgenyij és Kolja. 

 
 



 
 

61 

 

Tizenötödik fejezet 
Keserves megbánások 

Mortimer Miklós, álnevén Schuller Jan naplójából. 
 

Alyssa megérkezett Budapestre a pénzzel teli sporttáskákkal. A magán lökhajtásos, akit 
felvett a hosszú útra, lelandolt a Budaörsi reptéren, nem messze nyugatra a magyar fővárostól. 
Egy csomag százast a pilóta kezébe nyomott, aki újra tankolt, megfordult és visszarepült New 
Yorkba. Mint mindig, most is ügyesen a radar alatt repülve és elkerülve a légi-forgalom 
kontrolnál a regisztrációt. 

Hazahajtottunk a Benczúr hotelbe és a terjedelmes csomagokat ledobtuk kicsiny 
szobánkba. Alig maradt hely, hogy kinyújtsuk elzsibbadt lábainkat. 

– Nagyobb lakás kellene, – sóhajtottam és keservesen hiányoltam Darieni öröklakásom 
kényelmét. 

– Ez nem lenne szabad, hogy problémát okozzon. – Mosolygott Alyssa és a 
sportszatyrokra mutatott. 

– Igen, – feleltem, – kattintsak csak rá a budapesti ingatlan weboldalra és nézzem, 
hogy van-e valami elfogadható azonnali kiadásra. 

– Béreljünk vagy vegyünk? – Helyezkedett a hátam mögé Alyssa és együtt néztük a 
képernyőt. 

– Nyilvánvalóan bérelni, – doboltam ujjaimmal a kicsiny asztalka tetején. – Vásárlás 
túlságosan elhamarkodott és jóval kockázatosabb és komplikált. Nem kell semmi véglegesbe 
belemennünk, amíg fel nem fedeztük új környezetünk sajátosságait. Az ingatlan törvények itt 
jóval lazábbak, mint odahaza. Teljesen és rövid úton ki tudnak és fognak fosztani. 

– Rendben, találj valami alkalmas bérleményt, – felelte Alyssa durcás hangon, – ha ez, 
amit akarsz. Én inkább azonban, szeretnék a magunkéban lakni, mivel itt van ez a rengeteg 
készpénz, hogy bármit megvegyünk. 

– Ingatlant vásárolni készpénzre, – feleltem, – nyílt invitálás a csalásra. Eladnak neked 
valamit, ami nem is az övék. Az ingatlanvásár regisztrálása és a legális tulajdonjog meg-
szerzése bonyolult folyamat, amihez közjegyző kell és a hitelesítési bíróság pecsétje. 

– Honnan tudod ezeket? 
– A szüleim akartak évekkel ezelőtt lakást venni Budapesten és kitanulmányozták az 

eljárást. Egy idő után lemondtak tervükről és leköltöztek Floridába. A vételárat vagy letétbe 
kell tenni egy nemzetközi banknál vagy saját bankszámlád kell, hogy legyen Magyarországon. 

Alyssa hosszasan felmért magának és kioktató hangon kezdett beszélni. 
– Lizavetta orosz partnerei méregdrága ingatlanokat vásárolnak Amerikában vagy az 

egész világon és mindig készpénzzel fizetnek. 
– Igen, ennek a neve pénzmosás és gengszterek és oligarchák csinálják rengeteg 

korrupcióval és megvesztegetéssel egyetemben. 
– Na és? 
– Minket elkapnak és börtönbe megyünk. Tényleg be akarsz kerülni egy magyar 

börtönbe? Hallottam, hogy nem olyan kedves vakáció klubok, mint Amerikában. 
– Akkor nyissunk ki itt egy bankszámlát. 
– Tényleg gondolod, hogy be tudsz tenni két és félmillió dollárt és senkinek nem fog 

feltűnni. A banknak kötelessége jelenteni a hatóságoknak bármi nagyméretű készpénz 
tranzakciót. A felső határ tízezer dollár. Nem tehetsz be mindennap tízezer dollárt két és fél 
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éven keresztül. Máskülönben is, hogy kinyiss egy magyar bankszámlát, állandó letelepedési 
engedélyre van szükséged és bizonyítható stabil jövedelemre. Nekünk egyik sincs. 
Nemzetközi páriák vagyunk menekülésben. Ezzé tett minket a lopási lehetőség. 

– Senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Beleegyeztél. Nem kellett hátra tekerjem a 
karodat. 

– Ez olyan, mint a Mount Everest megmászása. Rettenetes kockázatos és veszélyes, és 
miután végig csináltad nem jelent semmit. Értéktelen szemétért erőlködtél. 

– A hírnév és dicsőség az semmi? 
– Semmi, minden évben ezrek próbálják megmászni a csúcsot és senki nem fog 

emlékezni, hogy sikerült-e neked vagy belepusztultál. Sokkal jobb volt a mi régi életünk. 
– Oké, tegyük fel, hogy meggyőztél, de nem adom fel a dolgot. Béreljünk ki egy 

tisztességes helyet, mint egy bútorozott belvárosi lakás és majd onnan folytatjuk. 
– Rendben van, – bólintottam, – de most hagyj, hogy dolgozzak a keresésen. 
 

* 
 

Számos lakás volt kiadó Budapesten. Ragaszkodtam egy belvárosi címhez, mert nem 
akartam, kocsit bérelni, amihez hajtási engedély kellett volna. A budapesti tömegközlekedés 
praktikusnak tűnt és könnyen lehetett használni. Tágas lakást választottunk, teljesen renoválva 
és bebútorozva, a Dohány utcában, közel a Körúthoz. A második emeleten, ha az elsőt nem 
számolom, mivel a magyarok azt földszintnek nevezik, meglepően magas belső mennyezetet 
találtunk és utcára néző szintén magas ablakokat. 

Több bankot is találtunk a közelben és hivatalos nemzetközi pénzbeváltó üzlethelyi-
ségeket és pénzünket ezerdolláros tételekben egy héten több alkalommal is beváltottuk 
forintra. A lakástulajdonos képviselője elfogadta a lakbért dollárban is és nem érdeklődött 
pénzünk forrása után. Helyzetünk látszólagosan stabilizálódott és senki nem gyanúsította 
mivoltunkat. Számtalan oroszul beszélő turista hemzsegett a környéken, ami kissé idegesített 
minket. Soha nem lehetett tudni, hogy ki az ellenség és ki a barát. 

Hogy könnyítsük és közel a normálishoz hozzuk életünket, bankszámlára volt 
szükségünk és hitelkártyára. Némi vizsgálódás után felfedeztük az Erste bankot. Ők egyedül 
fogadtak el egy egyszerű útlevelet és helybeli lakcímet és nem ragaszkodtak az állandó 
letelepedési kitételhez. A telefon beszerzése keményebb diónak bizonyult. A telefoncég 
személyi igazolványt követelt, ami nekünk nem volt. Ismételten Géza unokatestvérem jött a 
segítségünkre és az ő személyi igazolvány számát használtuk a telefon beszerzésére. Ezzel, 
eggyel több kockázatot vállaltunk. Minél több nyomot hagytunk magunk után, a nagyobb volt 
az esély, hogy üldözőink közül valamelyik felismer. Nem tudtunk teljesen felszívódni a 
légüres térbe. 

Ahogy teltek-múltak a napok, egyre többet átkoztam a napot, vagy inkább az éjszakát, 
amikor elloptuk az orosz maffia pénzét. Egyetlen vigaszom maradt, hogy Darieni örök-
lakásomon a teljes jelzálogkölcsön apám tulajdonában volt és ő fizette a számlákat és a 
karbantartást, hogy védelmezze befektetését. Munkaköröm a mérnöki cégnél valószínűleg 
véglegesen megszűnt, mert lassan három hét óta nem jelentem meg munkahelyemen. 

A legnagyobb kellemetlenségnek Alyssa maga bizonyult, ahogy napi huszonnégy órán 
és egy héten hét napon keresztül egy lakásba voltam vele összezárva. Külön hálószobákban 
aludtunk, ha tudni akarják és intimitásról szó sem lehetett közöttünk, hogy megtörjük a 
körülöttünk formálódó jeget. Nem igyekezett, hogy megtanulja a helybeli nyelvet és engem 
használt személyes fordítójának és két lábon sétáló szótárának. Minden alkalommal, ha 
kimentünk valahova vásárolni nekem kellett beszélni. 
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Nagy sietve menekültünk és komputerjeinket otthon hagytuk. Komplikált jelszavak 
védelmezték gépjeinket, de feltehetően üldözőink már régen beléjük tudtak törni. Mi nem 
tudtunk hozzáférni adatállományainkhoz és mindent elölről kellett kezdenünk Magyaror-
szágon. Megvettem a legdrágább és legelőrehaladottabb laptop masinát és Alyssával közösen 
használtuk. Ismételten, elképesztően bonyolult jelszavakat alkalmaztam és az én részemet 
mások gyakorlatilag nem tudták kinyitni. 

További óvatosságból kapcsolataimat nem importáltam és még a szüleimmel sem 
léptem kapcsolatba. Nem akartam, hogy elárulják hollétünket, még akkor sem, ha kínzás alá 
vetik szegényeket. 

Alyssa a figyelmetlenség határát súrolva, közel sem volt ilyen óvatos. Egy nap, ahogy 
habfürdőt vett belementem privát oldalába. Összes kontaktusait áthozta és még a Facebook 
számláját is aktiválta. 

Facebook weboldalán egy félelmetes feltevés meredt rám. Mind a kettőnk fényképe és 
egy felirat nagybetűkkel és vastag nyomtatással. 

ALYSSA ABERDEEN ÉS MORTIMER MIKLÓS, SZÁZEZER DOLLÁR JUTALOM 
ELŐÁLLÍTÁSUKÉRT ÉLVE VAGY HALVA. AZ ÖSZTÖNZŐ CÉLPRÉMIUM BITCOIN 
ELEKTRONIKUS PÉNZBEN LESZ FIZETVE. 

Fogalmam sem volt ki tehette fel az ijesztést, de valódinak látszott és azonnali veszélyt 
jelentett. 

Lekapcsoltam a laptopot és vártam, hogy Alyssa fejezze be fürdőjét. Fél óra múlva 
előbukkant a fürdőszobából, fehér frottírköpenyben és törülközőből font turbánnal a fején. 

– Alyssa, – kezdtem, – százezer dollár vérdíj van kitűzve a fejünkre. Élve vagy halva 
egy az összeg. Tudsz róla? 

– Igen, tudok, – nézett velem farkasszemet és leült és keresztbe tette a lábát. 
– Miért nem szóltál idáig? 
– Nem akartalak megijeszteni. Komolytalan tréfa az egész. Bárki fel tud tenni egy 

ilyen viccet az internetre. Sose fájjon a fejed miatta. 
– Hát most alaposan megijesztettél, – feleltem, – így jobban érzed magad? 
– Sajnálom, – mondta és elbiggyesztette a száját és összehúzta a szemét. 
– Mit sajnálsz? – néztem rá szigorúan. 
– Azt, hogy olyan gyáva kutya vagy, – dobolt ujjaival az alacsony koktél asztalon. – 

Ha nem vállalod a kockázatot, ne próbálj nyerészkedni. 
– Erre már késő bánat, – szorítottam a kezem ökölbe és mérgesen néztem Alyssát. – 

De talán visszaadhatnánk a pénzt, már amennyi megmaradt belőle. 
– Körülbelül negyvenezer hiányzik. Gondolod, hogy felveszel jelzálogkölcsönt az 

öröklakásodra, hogy pótold a hiányt. 
– Inkább Lizavetta kellene, hogy pótolja, – ráncoltam a homlokomat. – Ti ketten úgyis 

összejátszotok. 
– Nem játszunk össze, – kiáltott Alyssa és rácsapott az asztalra. 
– De igen, – ordítottam, – olvastam az email levelezéseidet. Ti ketten próbáltok kitenni 

engem a lakásomból. Ez soha nem fog megtörténni, még a halott testemen sem át. 
– Teljesen paranoiás vagy, – válaszolt és idegesen próbált cigarettára gyújtani. – Nyelj 

le egy Prozac tablettát vagy szívj fel az orrodba egy kis kokain púdert. Éppen van a táskámban 
egy csomag a legjobb Columbiai fajtából. 

– Még ez is, – ráztam a fejem, – most már kábítószer kereskedő is vagy. 
– Csillapodj, – szívott egy hosszú slukkot cigarettájából. – Nem lesz semmi baj, ha 

megőrizzük hidegvérünket. Nálunk van a pénz, ami a legfontosabb. Akinél van a pénz, az 
irányít mindent. 
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– Mi lenne egy jutalommal? – Próbáltam nyugalmat mutatni és normális hangon 
beszéltem. – Ráfogjuk, hogy megtaláltuk a pénzt és megkapjuk a tíz százalék becsületes meg-
találó díjat. Kétszázötvenezer dollár nem éppen zsebbeli aprópénz. 

– Ugyan már, kétszázötven, ez csak százhuszonöt fejenként. Mínusz költségek és a 
pénz, amit idáig elpazaroltunk. Nem érte meg a sok galibát és a kockázatokat. Én az egész 
összeget akarom. 

– Amit megosztasz Lizavettával és engem teljesen kisemmiztek. Nem kapok semmit, 
kivéve a büntetést. Így akarod? 

– Lehet, – kacagott gúnyosan Alyssa, – ha így makacskodsz, egy szibériai kényszer-
munka táborban fogsz kikötni és egy szexuális gyilkossal osztod meg emeletes fapriccsedet. 

– Mocsok, – kiáltottam és emeltem a kezem, hogy fejbe vágom. 
Mielőtt öklöm elérte a koponyáját kitárult a bejárati ajtó és két tróger nyomult be rajta. 

Az egyik a fejemhez tartott egy pisztolyt. A másik hátratekerte a kezem és hideg acélbilincset 
kattantott csuklómra. 

– Éppen idejében, Jevgenyij, – rázta Alyssa szabadra szőke fürtjeit és felháborodott 
hangon kiabált. – Ez az iszapban turkáló mocsokzabáló alacsonyrendű gerinctelen puhány 
majdnem megölt, hogy mentse az irháját. Az egész az ő ötlete volt. Nekem semmi közöm nem 
volt hozzá. Elrabolt és idehozott erre az elátkozott helyre, őseinek országába. 
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Tizenhatodik fejezet 
Fogságban 

Mortimer Miklós, álnevén Schuller Jan naplójából, folytatás. 
 

– Végre, – kiabálta Alyssa, – ez a mongoloid műtrágya majdnem betörte a fejemet. – Öljétek 
meg, mit érdekel engem. 

– Hol a pénz? – kérdezte az orosz, akit Alyssa Jevgenyijnek nevezett. 
– A beépített szekrényben, két és félmillió dollár, mínusz a tízezer, amit a pilótának 

adtam. 
– Hol a többi? 
– A csomagszekrényben a Honolulu reptéren, mínusz költségek. 
– Mennyi hiányzik összesen? 
– Nem tudom, talán százezer. A Turtle Bay Hilton nem volt olcsó és a nemzetközi 

utazás őrületesen drága. 
– Igen, – simogatta hosszú szakállát Jevgenyij és hatalmas koponyáját lassan fel és alá 

ingatta. – Lizavetta bele kell, hogy pótoljon, és a többet leírhatjuk, mint elfogadható 
veszteséget. 

– Ne számíts Lizavettára, – igazította meg a haját Alyssa és fürdőköpenyéből 
kivillantak mezítelen keblei. – Az a nő soha nem fizet semmiért. Ujjal fog mutogatni a kocká-
zat menedzser tőzsdésre, Williams Kevinre, aki a legszűkmarkúbb zsugori az egész Egyesült 
Államokban. Sajnálom, de soha nem lett volna szabad megbíznunk egy volt balerinában. 

– Mocskolod a mi orosz kultúránkat és hagyományainkat? – ráncolta össze homlokát 
Jevgenyij és megragadta Alyssa köpenyének hajtókáját. – Mi érték lenne nálatok Skóciában? 
Pogány druid papok, véres hurka, birkák és a Loch Ness szörnyeteg. Erre vagy annyira 
beképzelt? 

– Nem, – tiltakozott Alyssa, – imádom az orosz zenét és irodalmat. Talán ez, – 
mutatott rám. – Ezzel majd kifizetettjük veszteségeinket. 

– Ez? – Kolja és Jevgenyij egyszerre vetettek felém, hosszú, felmérő pillantásokat. 
– Erősen kétlem, – mondta Jevgenyij, – ez egy pancser, már be is csinált a nadrágjába. 
– Jevgenyij Jevgenyievics, – emelte fel két ujját Kolja és nyájaskodó, szinte félénk 

hangon beszélt, ami ijesztőbbnek hangzott, mint bármi kiabálás. – Lenne egy ötletem. 
– Mid lenne? – fordult felé Jevgenyij, – beszélj, 
– Át tudnánk változtatni szilikon molekulás Trollra. Van egy laboratóriumunk, közel 

itt a budai hegyekben, ami pontosan ezt csinálja. 
– Már van egy Troll elvtársunk, Adalwolf. 
– Karbon alapú emberi DNA molekulákat ígértél neki és egy saját lakást. 
– Igaz. Adalwolf át akart állni az ellenséghez. Nem volt más választásom. Emberi lény 

akart lenni. Talán ez a született ember, összes iskolázottságával és használhatatlan tudásával, 
jobban fogja szeretni, ha Troll lesz belőle. 

– Remek ötlet, – felelte Kolja sietve és a legalázatosabb hangon. – Miért is nem 
gondoltam rá én? 

– Van a házban vodka? – fordult Jevgenyij Alyssához. 
– Nincs, de a körúti sarkon van egy likőrüzlet, küld le Kolját, hogy hozzon be egy 

üveggel. 
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– Kolja, – förmedt rá alantasára Jevgenyij. – Menj és hozz egy kétliteres palackkal a 
legjobbijukból. 

Kolja rövidesen visszatért egy jókora üveg importált orosz vodkával. A két férfi inni 
kezdett és Alyssa próbált lépést tartani velük. Megkötöztek, mint egy vágóhídi ártánydisznót 
és összezsugorodva feküdtem a penészes és rojtosodó szőnyegen. Egy óra múlva talán, nem 
tudtam számom tartani az időt, az oroszok elaludtak a sportzsákok tetején és Alyssa 
visszahúzódott hálószobájába. 

Amerikai mobil telefonom a farzsebemben volt és ujjaim hegyével meg tudtam 
érinteni. Tekergettem magam amennyire tudtam, hogy kipiszkáljam a kis műszert fészkéből. 
Az oroszok vagy nem vették észre vagy használhatatlannak tartották Európában egy új SIM 
kártya nélkül. Több mint ezer beszélgetési percem volt rajta és tengerentúli híváslehetőség. A 
tengerentúli hívás körbeszaladta a földgolyót és rátették a költséges roamingszámlázást, akkor 
is, ha a szomszéd szobát hívtam. Gurultam és csúszkáltam, és hála a fentvalónak végre a 
telefon az arcom elé került, és felélesztette reményemet, hogy innen élve kikerülök. 

Ujjaimmal a hátam mögött az orromat használtam, hogy tárcsázzak. Néhány nappal 
ezelőtt beleprogramoztam Géza unokatestvérem számát és megnyomtam gyorshívó gombját. 

Géza szerencsére a második kicsöngés után belépett a vonalba. 
– Majtényi, – kiáltotta. Itt meg kell, hogy említsem, hogy a szüleim megváltoztatták 

nevüket Májtényiről Mortimerre, körülbelül negyven évvel ezelőtt, amikor felvették az 
amerikai állampolgárságot. 

– Géza, – suttogtam rimánkodó hangon, – bajban vagyok. 
– Tényleg, – válaszolta szarkasztikus hangon, – miért és hogyan. 
– Két orosz összekötözött és nagyon gonosz dolgokat akarnak csinálni velem. 
– Miért, el tudnál szórakoztatni a fontosabb részletekkel? Valahogy túlságosan 

elfoglalt vagyok a rossz viccekre. 
– Elsikkasztottuk nagy rakás pénzüket és most utolértek minket. A barátnőm elárult és 

váratlanul összejátszott az oroszokkal. Most mindenki tökrészeg és ez az utolsó alkalmam, 
hogy segítséget kérjek. 

– Nem tudom, hogy tudok-e segíteni. Az oroszok felettébb gorombák és lövésre 
készek. Én is könnyen megsérülhetek. Mekkora összegről van szó és hol van a pénz most 
jelenleg. 

– Hárommillió amerikai dollár készpénzben. A java itt van, ugyanabban a szobában 
velem és az alvó oroszokkal. 

– Na, most már érdekel a dolog. Hol vagy helyileg? 
– Dohány utca 34, második emelet, C lakás. Siess, nagyon kérlek. 
– Oké, meglátom, hogy mit tudok csinálni. Nyugi, és semmi körülmények között ne 

említsd nekik létezésemet. Nincs szükség, hogy megijesszük őket. Nagyon nem szeretik, 
tulajdonképpen felettébb utálják, ha zavarogsz. 

Szétkapcsoltunk és próbáltam elrejteni a telefont, mielőtt az oroszok felébrednek. 
Visszaforogtam a hátamra és a telefont visszanyomtam a farzsebembe. Éppen idejében. 
Alyssa kijött hálószobájából és tökön rúgott. 

– Nem megmondtam, hogy ne mocorogj, mint egy gombostűre tűzött féreg, – kiabálta. 
– Mivel akarsz próbálkozni? Megfogtak és nyugodj bele. Nem lesz olyan rossz eszetlen Troll 
szörnyetegnek lenni. 

– Te hálátlan liba, – nyögtem, – befogadtalak a lakásomba, amikor nem volt sehova 
sem menned. Lakbért nem fizettél, nem fizettél bele a számlákba és hetente csak két napot 
dolgoztál. Ezzel fizeted vissza a jó szívemet és bőkezűségemet? 

– Ennek semmi köze a jó szívhez. A pénzt ketten osztjuk meg Lizavettával. Semmi 
lehetőség egy hármas osztozkodásra. 
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– Min akarsz osztozni? Az oroszok akarják vissza a pénzüket és be akarják hozni a 
veszteségüket. 

– Visszaadjuk a pénzt mínusz tíz százalék becsületes megtaláló jutalom. Ez három-
százezer dollár plusz a fejpénz, amiért téged megfogtunk. 

– Ezt mind a kettőnkre tűzték ki, – nyögtem és próbáltam helyezkedni, hogy távol 
kerüljek tűsarkú cipőjétől. 

– Még a fele is ötvenezer, – felelte és egy pohár vodkát töltött magának. – Meg fogom 
győzni Lizavettát, hogy ennyi elég és még lesz sok másik alkalom, ha megnyerjük az 
oligarchák bizalmát. 

– Tehát akkor nekik fogsz dolgozni – mondtam és még akartam többet is mondani, de 
Alyssa úgy szájba rúgott, hogy a felső ajkam kihasadt és nyelvemen éreztem vérem ízét. 

 
* 

 
Amennyire meg tudtam becsülni, órák teltek el. Nem történt semmi és nem hallottam semmi 
zajt. Gondolkoztam, hogy hol lehet Géza. Fog-e vagy egyáltalán akar-e rajtam segíteni? Kint 
besötétedett és a villamosok csikorgó zaja is megszűnt. További várakozás és végre Jevgenyij 
próbált feltápászkodni és Kolja hatalmas fekete műanyag zsákot hozott be. Belegyömöszöltek 
és bekötötték a tetejét. Ordítottam, hogy nem kapok levegőt és az orromhoz közel vágtak egy 
lukat. Kevéssel később lerángattak a lépcsőn és rádobtak egy kisteherautó hordfelületére vagy 
valamilyen más jármű lapos platformjára. 

Ezek tényleg kísérletezni akarnak velem, gondoltam iszonyú félelemben reszketve. 
Szovjet tudomány, teljesen elrugaszkodva a valóságos fizika és kémia törvényeitől. A múlt 
század elején gabonát és más mérsékelt égövi növényeket akartak termelni az északsarki 
övezetben, hogy vetés előtt a magvakat hosszasan kitették fagypont alatti hőmérsékleteknek. 
Emberi nőket termékenyítettek meg gorilla és csimpánz spermával. Doktor Trofim Lyszenko 
kétfejű kutyáinak története jutott az eszembe és a laboratóriumok, ahol katonai fokozatú 
mérgeket állítottak elő, hogy emigrációba kényszerült disszidenseiket megmérgezzék. Fertel-
mes atrocitásaik mind sajnálatosan megtörténtek, és átmentődtek a jelenbe egy új diktátor 
uralma alatt és bőséges tápot adtak a politikailag inspirált összeesküvési rémhíreknek. 

Hosszú út után, néha meredek emelkedőkön felfele, megérkeztünk valahova, ahol 
felszedtek a hordfelületről és ledobtak a földre. Lábaim és karjaim teljesen elzsibbadtak az 
elszorított vérkeringés hiánya miatt és rettegtem, hogyha hamarosan nem lazítják meg 
köteleimet halálos üszkösödést kapok. 

Jevgenyij kihúzott a zsákból és Kolja elvágta a köteleket, amik majdnem megfojtottak. 
Úgy láttam, hogy végső elmúlásom ideje még nem érkezett meg. Reméltem, hogy még valami 
szándékra használhatnak, ami életben maradásomat igényli. 

Felültem, hátamat egy sziklának támasztottam és körülnéztem. Valamiféle állatkertben 
lehettem, legalább is úgy tűnt. Ketreceket láttam furcsa lényekkel tele. Némelyiknek két feje 
volt, mások farka élő kígyóban végződött. Jókora tehenek is voltak szárnyakkal összehajtva a 
hátukon. Volt egy szakállas férfi, két hatalmas tülökkel a feje tetején, ami csavarként meg volt 
tekeredve, mint valami kiállítási merinó juh szarva. Megdörzsöltem a lábaimat és a kezeimet, 
hogy újra indítsam a vérkeringést és Alyssa szigorú pillantást vetett rám. 

– Ha viselkedsz, – mondta, – nem lesz bántódásod. 
Bólintottam és egy férfi fehér köpenyben és sztetoszkóppal a nyaka körül közeledett 

hozzám és intett, hogy vegyem le a ruhámat. Nyilvánvalóan valamiféle orvos lehetett, mert 
ruhájára Doktor Lysenko elvtárs névjegy látszott kitűzve. 
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Doktor Lysenko meghallgatta a szívemet, sztetoszkópját rászorította a mellkasomra és 
a hátamra és mélyen belenézett a torkomba és a fülembe. 

– Egészségesnek néz ki, – fordult a többiek felé, akik buzgó kíváncsisággal figyelték. 
– Pihenjen egy napot és adjanak neki némi táplálékot és készen fog állni az operációra. 

Próbáltam kiáltani, – miféle operációra, – de Alyssa arcomba döfte mutatóujját és 
figyelmeztetett. 

– Hallgass, itt csak mi kérdezünk. 
Két drabális termetű férfi jött be a helyiségbe. Felemeltek és bedobtak az egyik 

ketrecbe. Szerencsére a ketrec üres volt, de sem ágy sem szék nem volt benne, hogy leüljek 
vagy lefeküdjek. Az egyik ápoló kinézetű tróger bedobott egy kéve szalmát és vigyorgott. 

– Na, ezen aztán kényelmesen melegedhetsz. 
– Te, aki itt belépsz, – idéztem némán Dante Poklából a hírhedt sorokat, – hagyj fel 

minden reménnyel. 
Barátból és szobatársból történt metamorfózisa egy gonosz ellenséggé abszolúte 

elképesztő volt. Világosan mutatta a pénz hatását, ebben az esetben rengeteg pénznek az 
embereken. Hogy a minimumot mondjuk, korruptállta őket és lerántotta igazi arcukról a leplet 
kísértés alatt és megpróbáltatások folyamán. Apám sokszor figyelmeztetett, hogy ne bízzak 
egy nőben, aki nem fizeti költségeit és nem hajlandó rendes munkába elmenni. Alyssa 
szövetkezett valamiféle oroszokkal, akit származása és iskolázottsága alapján megítélni nem 
tudhatott, és hiányolta az elemi történelmi tudást a Szovjet bolsevikok szörnyű tetteiről. Még a 
legjobb esetben sem tudhatta, hogy ki volt Trockij, feltehetően soha nem hallott róla, a véres 
komiszárról és milliók gyilkosáról. A törvény nem tudása nem mentesít a megszegése miatti 
büntetéstől. Alyssa a gonoszság fertelmes útjára lépett és meg fog fizetni érte, reméltem. 
Talán hiába, de a gondolat erőt adott, hogy elviseljem jelenlegi szenvedéseimet és 
megaláztatásomat. 
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Tizenhetedik fejezet 
Menekülési próbálkozások 

Majtényi Géza üzletember és vállalkozó jegyzeteiből. 
 
Két felfegyverzett testőrömet vittem magammal a címre, amit unokatestvérem, Mortimer 
Miklós megadott. Odafele az úton átbeszéltük, hogy álljunk hozzá a feladathoz. Csengetés 
nélkül rontsunk be az ajtón, vagy udvariasan bekopogjunk. Engedély nélkül való belépés 
egyenlő a betöréssel, ami törvényellenes. Körültekintő gyakorlatunk szerint, nem követünk el 
kis bűntetteket, mikor benne vagyunk a nagyokba. 

Egyikünk javasolta, hogy rendeljünk pizzát és a kihordó fiú mögött benyomulunk, de 
az ötletet gyorsan elvetettük. Nem tudtunk megegyezni, hogy milyen extrákat tetessünk a 
pizza lepényre. 

– Talán, – javasolta egyik segédem, – megkérdezhetnénk a házmestert, hogy ki a bérelt 
lakás tulajdonosa és attól elkérhetnénk a kulcsot. 

– Nem jó, – feleltem, – túl sok reklámozás, amikor a radar alatt kell repülnünk. 
Akkor nekem jött egy ötletem. Ismerek jelentős számú fontos oroszt, oligarchákat és 

pénzmosókat és a segítségükkel visszaszerezhetjük a pénzt. Ezek a szuper-gazdag ruszkik 
mind ismerik egymást. Az én csapatom bőven szállítmányozott nekik illegális pénzeket az 
egész nagyvilágon át. Most kellene, hogy segítsenek, ha nekem van szívességre szükségem. 

Visszamentünk a Svábhegy tetején lévő irodámba és kezdtünk munkálkodni a 
telefonokon. Úgyszintén terjesztettük a szót a sötét interneten, hogy tud-e valaki bármit is 
valamiféle ellopott hárommillió amerikai dollárcsomagról. 

Röviddel később megjött az első használható hír. 
– Kirov elvtárs Pátervárról luxus birtokot akart vásárolni Connecticutban és pénznek 

nyoma veszett. Bármi információ a hiányzó vagyon hollétéről méltányolva lesz. 
Kirov elvtársnak volt egy helybeli képviselője Maxim Sorokin, aki nem messze lakott 

budai kúriánktól a Svábhegyen. Sorokin elvtárs kulturális attasé volt a Szovjet követségen 
egészen a Szovjetunió összeomlásig. Yeltsin az új orosz elnök visszahívta, de Sorokin 
megtagadta a hazatérést. Olyannyira szerelembe esett a magyar fővárossal és a cigányzenével, 
hogy maradt és külpolitikailag elfogadható új megélhetés után kutatott a megváltozott 
rendszer alatt. Ilyen módon került kapcsolatba a nemzetközi pénzmozgató funkcionáriusokkal. 
Ezeket maga Putyin elnök irányította, és ahogy mindenki jól tudta, Putyin elvtárs halálosan 
utálta a részeges Yeltsint, aki véleménye szerint eladta szerelmetes orosz anyaországának 
legjobb javait a kapitalistáknak. 

Telefonáltunk Maxim Maximovicsnak és szívélyesen meghívott minket magához. 
Leültetett gazdagon berendezett szalonjának süppedő foteljébe és barátságos hangon szólt 
hozzánk. 

– A köztudomású hittel ellentétben, – kezdte és öntött magának és nekünk teát az 
asztalon barátságosan duruzsoló szamovárból, – a pénz nem terem a fákon még Oroszor-
szágban sem. Konstantin Kirov elvtárs húsz éves szerződést irt alá északsarki partjainknak 
olajkutatási jogaiért az Exxon Korporációval. Bármi felszínre hozott kőolaj a mi hazai 
árainkon lesz nekik eladva és eladhatják a nemzetközi piacon akármilyen magas áron, ahogy 
óhajtják. Bármilyen szemszögből is nézve ez egy rettenetesen lukratív business és Exxon 
hárommillió dollár háladíjat fizetett Kirov elvtársnak, ami összegnek jelenleg lába kelt. 
Konstantin Konstantinovics hírneve forog a kockán. Nem éppen az a személy, akit fel lehet 
bosszantani súlyos következmények nélkül. 
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– Tudom, – bólintottam és aprót kortyoltam a lobogva forró teából, – és tudom, hogy 
hol a pénz is. Legalább is a java, kivéve. 

– Kivéve? – emelte fel fejét Maxim Maximovics és egyenesen a szemembe nézett. 
– Kivéve, – ismételtem, – a pénz egy gengszterbandának a birtokában van. Állítólag 

két főbandita kontrollálja őket, Jevgenyij és Kolja és nem tudom a családi nevüket. Úgy-
szintén az unokatestvéremet is fogva tartják. Nem tudom, hogy mire képesek és mekkora 
hatalommal bírnak. 

– Ez nem hangzik valami jól, – ráncolta homlokát Maxim Sorokin és beharapta felső 
ajkát, – de mi ismerjük őket. A sztálinista restaurációs mozgalomból váltak le és rengeteg 
kommunistaszimpatizáns követőjük van az egész világon. Közismertek biológiai és DNA 
kísérletezéseikről és az így kreált szörnyetegeket széleskörűen használják veszélyes céljaik 
elérésében. Kérdés az, hogy hol a pénz ebben a pillanatban. 

– Itt Budapesten egy belvárosi lakásban, – kockáztattam meg egy savanyú mosolyt és 
félig lehunytam a szemem, hogy jobban megértessem velük a megoldás sürgősségét. – De 
nem tudom, hogy még mennyi ideig. Gyorsan elvihetik máshova és örökre eltűnhet, ha nem 
cselekszünk most azonnal. 

Természetesen ezzel a nyilatkozattal óriási kockázatot vállaltam. Nem számított, hogy 
mennyi sikeres vállalkozást végeztünk el Konstantin Kirov elvtárssal és barátaival, egyetlen 
tevékenység, ami megtévesztésnek bizonyul, komoly rontást okozhat biztonságomnak és 
megronthatja anyagi állapotomat és könnyen rákerülhetek a feketelistára, mint lehetséges 
áruló. 

– Rendben, – jelentette ki Sorokin, – adjátok ide a címet és kiküldünk egy vizsgálati 
brigádot. 

– Most rögtön? 
– Igen, most rögtön, – bólintott, – ahogy mi itt beszélgetünk. 
– Mi lesz az unokatestvéremmel? – kockáztattam tovább a kérdéseimet. 
– Ha még mindig ott van, – vigyorgott Sorokin és lassan, elgondolkozva kavargatta 

teáját. – Akkor kiszabadítjuk, ha nincs, biztos vagyok benne, hogy némi rábeszélés után valaki 
megmondja hollétét és információt szolgáltat a többi pénz hollétéről. 

 
* 
 

Szédületesen elképesztő volt, hogy mennyire jól szervezett és gondosan előkészített csapat 
volt ez a Sorokin szervezet. Sorokinnak előre elkészített és bíróilag aláirt parancsa volt 
figyelmeztetésnélküli házkutatásra. Csak a neveket és lakcímet kellett kitöltenünk. Félórán 
belül már a házmesterrel beszéltünk és megmutattuk neki a házkutatási végzést. A házmester 
bólintott és libasorban, csőre töltött pisztolyokkal a kezünkben, felmentünk az emeletre, ahol 
a házmester kulccsal kinyitotta az ajtót. Két Sorokin fegyveres bement a lakásba és mi 
követtük őket. Bent nem találtunk semmi ellenállást. 

Egy nő aludt az egyik hálószobában és felébresztettük. Sorokin a halántékához tartott 
egy revolvert és egyik embere kancsó vizet öntött a fejére. A házmester kihátrált a lakásból, 
mondván, hogy neki semmi köze az egészhez és nem szereti a lőfegyverek használatát és 
rettenetesen utálja az erőszakot. 

– Mi a neve? – kérdeztem a nőt angolul. 
– Aberdeen Alyssa, – próbálta elnyomni a pisztolyt a fejéről és úgy nézett rám, mint 

egy megijedt állat a fényben. 
Átkutattuk a kézitáskáját és találtunk egy Holland útlevelet Lotte Hildebrand név alatt 

és egy magyart Hajdú Ilonka nevére kiállítva. 
– Kik ezek, – kérdeztem, – megölte őket az útlevelükért? 
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– Nem öltem meg senkit, – felelte meglepően kihívó hangon. 
– Hol van Mortimer Miklós, az unokatestvérem? – kiáltottam és a pisztoly csövét 

belenyomtam a szájába. 
– Nem tudom, – nézett rám dacosan. Nyilvánvalóan feltételezte, hogy nem lesz 

merszem megölni és további információkért életben kell, hogy tartsuk. – Két orosz elvitte és 
nem mondták meg, hogy hova. 

– Sose törődj azzal, hogy hol az unokatestvér, – lépett közelebb hozzám Sorokin és a 
hajánál fogva felemelte a nőt. – Kérdezd inkább, hogy hol a pénz. 

– A szomszéd szobában, de ne nyúljanak hozzá. Az oroszok robbanó gyutacsokat 
raktak rájuk. 

– Az egész összeg? – Üvöltött Sorokin és hatalmas pofon kevert le a nőnek. – Mind az 
eltűnt három millió? 

– Nem, körülbelül félmillió Honolulu városban van Hawaiiban, a reptéren egy csomag-
megőrző szekrénybe bezárva, – felelte Alyssa. – Engedjenek el és megadom a kombináció-
számot a záron. 

– A kombinációt mindenképpen ideadod, – vigyorgott Sorokin, – nem nézlek olyan 
bátor lánynak. Miért kellett beleavatkoznod financiális dolgokba, ha nincs életrevalóságod 
hozzá. 

– Az alkalom tette velem, – nyögte Alyssa, – olyan egyszerű dolognak tűnt. A 
megtaláló megtarthatja és Lizavetta egy milliárdos kockázattőzsde menedzser kitartottja. A 
mellényzsebéből kifizethette volna a veszteséget. 

– Ki ez a Lizavetta? – kérdeztük Sorokinnal egyszerre. 
– Lizavetta Popov vagy Medvegyes. Valójában nem is tudom a leánykori nevét. Csak 

annyit tudok, hogy egy volt balerina Novoszibirszkből, jelenleg egy aerobik wellness 
tornaterem tulajdonosa. 

– Hallottunk róla, – bólintott Sorokin, – meglehetősen híres volt, amikor feljött 
Moszkvába. 

– Megvannak a saját amerikai gengszter barátai, – beszélt Alyssa megújult reménnyel 
a hangjában. – De egyáltalán nem olyan jók, mint amilyennek maguk látszanak. A volt férje és 
régi kontaktusai mind börtönben vannak. De még hasznát vehetjük, ha pénzt kell kicsikarnunk 
pénzember boyfriend barátjától, Williams Kevintől. 

– Ez a nő sok badarságot összebeszél, hogy mentse az irháját, – fordult hozzám 
Sorokin. – Mindjárt lelövöm itt helyben és tűzszerész szakértőim kiszedik a gyutacsot a 
pénzzel teli zsákokból. 

– Erre nincs idő, – feleltem, – cinkosai minden pillanatban itt lehetnek, és nem akarok 
lövöldözést. Egy rongyos hárommillió nem éri meg, hogy elveszítsem életem. Sokkal 
könnyebben csinálom a pénzt és kockázatok nélkül. 

Alig fejezte be a mondatot, hallottuk, hogy fordul a kulcs a zárban és megnyílik a 
bejárati ajtó. Sorokin testőrei kihúzott fegyverrel a kezükben az ajtó két oldalára ugrottak. 

– Dekkolj le, – mutatott rám Sorokin és megragadta a nőt és szájára szorította a kezét. 
Két férfi nyomakodott be és a testőrök figyelmeztetés nélkül lőttek. A betolakodók 

homlokukban egy-egy golyóval leestek a földre. A testőrök megnézték, hogy van-e még 
bennük élet és egy másodpercen belül jelentettek. 

– Tiszta a levegő, főnök. 
Sorokin odatámogatta a nőt a halottakhoz és rájuk mutatott. 
– Ismeri ezeket? 
– Igen, – bólintott az, – Jevgenyij és Kolja, a két orosz, akik betörtek a lakásunkba és 

elrabolták Miklóst. 
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– Úgy látom, édesem, – nézte Sorokin gúnyosan a nőt. – Ezek miatt nem kell többet 
aggódnia. 

– Én is úgy gondolom, – rázta a fejét ijedten Alyssa. 
– A kérdés az, – vigyorgott Sorokin és tovább bámulta gonoszul a nőt. – Hogy 

magával mit csináljunk. 
– Kérem, nagyon kérem, – kezdett Alyssa sírni. – Ne öljenek meg, megmondom a 

csomagmegőrző szekrény számát és a kombinációt. A pénz többi megmaradt része ott van. 
Ígérem. 

– Helyes, – bólintott Sorokin, – írja le és adja ide. Majd én leellenőriztetem. Ha igazat 
mondott, nem fogom megölni. 

Elvette Alyssától a kis cetlit és hátsózsebéből előhalászta okos telefonját. Benyom-
kodott néhány számot és beszélni kezdett. 

– Van valaki operatívunk Honoluluban? 
Rövid hallgatás és Sorokin folytatja. 
– Helyes, mondja meg neki, hogy menjen ki a repülőtérre. Nézze meg ezt a 

csomagszekrényt és referáljon vissza ide hozzánk. 
Sorokin ránk nézett. – Ez beletart egy kis időbe. Van néhány óránk várni. Akarnak 

ebédelni? Rendeljek pizzát vagy egy fazék borscht levest? 
– Mind a kettőt, – a testőrök mosolya fülükig ért. – Ebben a sok akcióban tényleg 

megjött az étvágyunk. 
* 
 

A pizza hamarosan megérkezett és hozzá a fazék borscht egy közeli orosz étteremből. A két 
testőr begöngyölítette a hullákat egy szőnyegbe és behúzták az ebédlőasztal alá. Leültünk az 
asztalhoz és lábunkat a halottakon nyugtattuk. 

Körülbelül két óra múlva bejött a hívás Honoluluból és Sorokin megnyomta a 
fogadom gombot. 

– Tehát megtalálta, – mondta a telefonba, – mennyi? 
– Négyszázötvenezer, egy-két ezressel ide-oda, – folytatta miután meghallgatta a 

választ. – Használja a diplomáciai futárt és küldje el Kirov elvtársnak Moszkvába. Majd én 
telefonálok neki, hogy megvan a többi is és rövidesen küldöm. 

Szétkapcsolta a hívást és egyik testőrére nézett. – Grisha, távolítsd el a detonátort a 
pénzes zsákokról és számold meg mennyi van bennük. Légy óvatos, nem szeretnélek 
lekaparni a falakról, mint valami vörös spagetti szószt. 

Félóra múlva Grisha visszajött a hálószobából és mosolygott, mint egy okos idióta és 
bejelentette. – Két millió és négyszázötvenezer amerikai dollár. 

– Egy teljes százezer hiányzik, – méregette Sorokin Alyssát mérgesen. – Mit javasol, 
hogy pótoljuk a hiányt? 

– Nem tudom, – zokogott Alyssa, – költségeink voltak. Kérem, ne öljenek meg. 
– Nem ölöm meg, – mondta Sorokin, – eladom a dubai rabszolgapiacon. Kellene 

kapnom magáért százezer amerikai zöldhátút, ami meg kell, hogy nyugtassa Kirov elvtársat. 
– Mi lesz az unokatestvéremmel? – kérdeztem Sorokint. – Segíteni fog nekünk kisza-

badítani? 
– Nem, – rázta a fejét az orosz. – Benne nincs semmi anyagi érdekeltségem. Meg-

kaptam, amit akartam és a rokona a maga problémája, attól függően, hogy milyen jó a családi 
viszony. 

Ezzel befejeztük a pizzát és kikanalaztuk a levest. A testőrök kicipelték a pénzes-
zsákokat a lakásból. Sorokin acélbilincset kattintott Alyssa és a saját csuklójára. Lekísérte az 
utcára, ahol beültek egy ódivatú Pobeda kocsiba, feltehetően még Brezsnyev elnök idejéből. 
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Mi lesz most, füstölögtem. Fogalmam sincs, hogy hol lehet Miklós unokatestvérem, és 
nem csináltam semmi hasznot ezen a kalandon. Nem pazarolhatom így a drága jó időmet. El 
kell tartanom a családomat, három lányomat, elvált feleségemet, és méregdrága fiatal, de 
csinos barátnőmet. Az emberfia nem élhet fokhagymás kolbászon és tökmagon tengődve. 

A szőnyegbe betekert két hullát otthagytuk a lakásban. Többet nem voltak a mi 
fejfájásaink. Hívja majd ki a tulaj a halottkémet, ha megint ki akarja adni a lakását. 
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Tizennyolcadik fejezet 
Kísérleti génállomány kicserélés 

Mortimer Miklós esszéiből és tanulmányaiból összeállítva. 
 

Fogalmam sem volt az eltelt időről, de amikor magamhoz tértem, testemet és végtagjaimat 
leszíjazva, egy operáló asztalra kiterítve találtam magamat. Néma csend uralkodott körülöttem 
és senki sem mozdult. Még a kísérleti teremtmények a ketrecekben is pihenni látszottak. 

Egyetlen fehérköpenyes gondozó volt látható, de az is a falnak támaszkodva aludt 
székében a száját tátva hagyta. Egy intravénás tápcsőből sárga folyadék csöpögött a karomba 
és a palack szinte üresnek látszott. 

Valahogy erősnek éreztem magam. Karjaimra tekintettem és bicepszem háromszo-
rosára dagadt. Megfeszítettem a karomat és minden izmot testemben és hallottam a bőrszíjak 
reccsenését. Megemeltem derekam és a gyomrom felett átkötött szíj lepattant, mintha valaki 
késsel vágta volna el. Valamit belém tápláltak, ami rettenetesen erőssé tett, mint egy 
Hihetetlen Hulk mesebeli izomfigurát. Kivéve nem voltam zöld, inkább valami betegesen 
sárgásszürke. 

A fehérkabátos nem mozdult és óvatosan szemmel tartva lecsúsztam az ágyról. 
Szíjaim lehuppantak a földre és a zaj felébresztette. Talpára ugrott és próbált visszanyomni a 
magas priccsre. Keményen harcba álltam vele, de torkon ragadott és fojtogatni kezdett. 
Létfenntartó ösztönömnek engedelmeskedve karjaimat köréje fontam és erősen megszorítot-
tam. Zsibbadni kezdett és tarkójánál fogva felemeltem és ráakasztottam az egyik húskampóra, 
fent a magasban a falon. Rúgott és kalimpált és a ketrecekbe zárt lények tapsoltak örömükben. 

Lehet, hogy többen is vannak, feltételeztem és valami rövid menekülési út után kutat-
tam. Egyszer azonban, mivel anyaszült mezítelen voltam, ruha után kellett néznem. Kitéptem 
az összes fiókot. A saját ruháimat hamarosan megtaláltam, de többet nem jöttek rám. 

A pénztárcám az egyik fiókban volt és magamhoz vettem. Az egyik szekrényben 
rakásnyi köpenyt, overallt és ápolói nadrágot és inget láttam és felöltöztem. 

A sarokban észrevettem egy ajtót és belerúgtam. Kinyílt és egy sötét barlangban talál-
tam magam. Tudtam, hogy a Budai hegyek tele vannak ezernyi mészkőbarlanggal, de merre 
lehet a kijárat. Visszamentem egy zseblámpáért és megvizsgáltam a földet. Lábnyomokat 
találtam és követtem őket. Rövidesen egy vaslétrához értem és felmásztam rajta. Bármelyik 
lépésnél az ellenség nagy erővel rám csaphatott, de törtettem előre és nem féltem semmitől. 

Félóra alatt kijutottam a szabadba, egy sűrű fenyőerdőbe és fogalmam sem volt, hogy 
hol vagyok. Kora reggel lehetett és kelet felől pirkadni kezdett. Lenéztem egy völgyszurdokba 
a fák között és messze távol autóbusz végállomást láttam. Lefele taposva átcsörtettem a sűrű 
cserjén és elértem a busz terminust. 

A tárcámban volt némi magyar pénz. Megvettem a jegyet és a busz hamarosan 
megindult. Fél óra alatt leértünk egy terjedelmes térre és felismertem, hogy hol vagyok. A 
Margit híd Budai oldalára kerültem, ahonnan a hatos villamossal egyenesen el tudtam jutni a 
Dohány utcáig, ahol a lakást béreltük. 

A lakáskulcs még mindig nálam volt és bementem a lakásba. Feltehetően Jevgenyij és 
Kolja még mindig ott voltak, de készen álltam megölni őket, annyira dühösnek és erősnek 
éreztem magam. 

A lakásban fertelmes hullaszag terjengett. Az erős bűz szinte leütött a lábamról. A 
szagról eltekintve csend uralkodott, mint valamiféle ősrégi kriptában. 
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A fertelmes büdösség az ebédlőasztal alatt feltekert szőnyegből jött. Kihúztam és 
kigöngyölítettem. 

Jevgenyij és Kolja ott feküdtek benne. Látszólagosan elhaladták az elsődleges riga 
mortis állapotát és a másodlagos lepuhulás állapota erőteljes mértékben beállott, állapíthattam 
meg, ahogy az élet jelei után kutattam rajtuk. 

Halottak voltak, mind a ketten egy golyólukkal a fejükben. Alyssa és a pénz nem volt 
sehol. A házi telefonról feltárcsáztam Géza számát. Géza fogadta a hívást és szokásos 
arrogáns modorában beleszólt. 

– Majtényi, – mondta, – mit akarsz? Beszélj. 
– Géza, itt én vagyok, Miklós. Megszöktem, de nagyon furcsán érzem magam. 
– Hol vagy? 
– Itt a lakásban, a két orosz, akik elraboltak itt vannak meghalva. 
– Tudom, – felelte száraz hangon, – ott voltam, amikor történt. 
– Te ölted meg őket? 
– Nem, – csattant fel sértődött hangon. – Mit gondolsz rólam? Valami más oroszok 

csinálták. 
– A pénz sincs itt és Alyssa sem. 
– Azt is tudom. Az oroszok, akiket segítségül hívtam, elvitték a pénz, hogy az a 

főnöküké, ahogy állítják. Nincs pénz, az egész egy nagy semmiért történt. Örülj, hogy életben 
maradtál. 

– És Alyssa? 
– Valamiféle pénzek hiányoztak és elvitték, mint zálogot. 
– Ez alatt mit értesz? 
– Valahol Arábiában eladják. Már nem fiatal, de azok az arabok imádják a szőke nőket 

és bármi árat hajlandók fizetni a fehér húsért, akármilyen romlott is. 
– Rendben, – mondtam, – nem kár érte, de mit javasolsz, mi legyen a következő 

lépésünk. 
– Hagyd el az országot, amilyen gyorsan csak lehet. Van pénzed repülőjegyre? 
– Igen, találtam kétezer dollárt az elhunytak zsebében. 
– Nagyon jó, menj a földalattival és egy autóbusszal ki a reptérre. Ülj fel az első gépre, 

ami nyugat felé repül. Hívj vagy küldj szövegüzenetet, ha visszakerültél Amerikába. 
– Köszönöm, drága egy unokatestvérem, – feleltem, – pontosan így fogom csinálni. 
 

* 
 

Egyszer vásároltam egy extra nagyméretű öltönyt, fehér inget hozzá és új cipőt, amik 
pontosan illettek új méreteimhez. Leporoltam régi amerikai útlevelemet és elégettem Holland 
dokumentumaimat. Szinte úgy éreztem, hogy visszatértem régi valóságomba. Visszamegyek 
Darienbe és újra elfoglalom öröklakásomat. Ha Lizavetta arra jár, majd kezelésbe veszem. 
Nem számit mennyi gengszter ismerőse, barátja és üzletfele van. 

Végre mentem hazafelé, anélkül, hogy a hátam mögé nézegettem volna, hogy 
Jevgenyij vagy valami más orosz maffiózó követ-e. Semmi meglepő nincs rajta, hogy a hideg-
háború negyven évéig ádáz ellenségeink voltak. 

Megvettem a jegyet egészen a New York JFK légikikötőig. Leültem a reptéri 
kávéházba, ahol amerikai kávét rendeltem és túrós táskát hozzá. Nem szerettem rövid 
eszpresszó kávéjukat. Kávémat kavargatva, vágyakozva gondoltam otthonomra és korábbi 
életemre. Mindenki szeretne pénzzel teli zsákokat találni, de a következmények belátha-
tatlanok. Ne vedd el senki másét még akkor sem, ha senki nem látja. Ha valaha lesz gyerekem, 
ezt az egyet meg fogom neki tanítani. 
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Amszterdamban át kellett szállnom három óra várakozással. Az árak mind euró 
dollárban voltak kiírva, ami a közös pénznem volt, de valóságban a gyarmatosítás új formája. 
Magyarországnak csodálatos légitársasága volt a MALÉV. Ötvenévi sikeres szolgálat után az 
Európai Unió megszüntette működésüket. Valami aggresszive hatalom átvételi szabállyal, 
hogy a MALÉV állami szubvencionálást kapott, el kellett adniuk gépeiket, feladni útjárataikat 
és el kellett bocsátani pilótáikat és az összes személyzetet. 

Ugyanezt tették sok más iparággal is. A piacokra volt szükségük és hogy megszabják 
az árakat. Természetesen voltak előnyök is, hogy helyrehozták a hetvenöt évvel ezelőtti 
háború rombolásait. Az újraépített Vigadó csodálatos létesítmény lett, ezt meg kellett, hogy 
adjam nekik. De ennél mennyi sokkal több pénzt loptak el a politikusok és a bennfentesek. 

Amszterdamból az Air France gépén repültem tovább. Bőségesen szolgáltak fel bort és 
konyakot és izmos vállaimmal kedves mosolyokat kaptam a légikisasszonyoktól. Mellettem 
két fiatal lány ült a Fríz szigetekről, Hollandia partvidékéről, Bréma közelében. New Yorkba 
igyekeztek, hogy felfedezzék az úgynevezett Big Apple vagy Nagy Alma nevezetességeit. Mi 
olyannyira lekicsinyeljük, amink itt van Amerikában. Ez a két okos és csinos nőpalánta ko-
molyan érdeklődött a mi betondzsungelünk iránt. Megfogadtam, hogy néha vonattal lemegyek 
Darienből New Yorkba. Végigsétálok a Fifth Avenue sugárúton és csodálom az engem 
körbevevő szabadságot és végtelen gazdagságot. Miért kell egy szuper gazdag amerikainak 
egy orosz aerobic ringyót szeretőnek választani? Nincsen nálunk elegendő gyönyörű nő a 
sajátjainkból? 

A Római hatalom kivonulása után egy kis csapat a Fríz szigetekről átvándorolt a brit 
szigetre és letelepedett ott. A régi angol nyelv pontos mása a Fríz nyelvnek és DNA génjük is 
teljesen azonos. Közép Anglia jelenlegi népessége fajilag teljesen megkülönbözhetetlen a mai 
Fríz lakosságtól. Mennyire kicsiny néptörzs és mégis a világ urai lettek. Mi tesz egy törzset 
annyira hatalmasabbá a többi felett? Még csak nem is voltak valamiféle harcias, háborút 
szerető társaság. Az én DNA képem Atillával, a hunok királyával azonos. Kiváló harcos és 
szuper vezető, Attila tette lehetővé az angol világbirodalom megszületését. Attila pusztította 
el a Római légiókat 451 AD évben a Catalaunian csatában. A Rómaiaknak nem volt többé 
hatékony harci erejük. Ki kellett húzódniuk a Brit szigetről és végleg fel kellett, hogy adják 
ottlétüket. Tehát az én vérem és fajtám tette lehetővé az angol kultúra és nyelv világra 
kiterjedő használatát. 

Ezek a gondolatok jó érzéssel töltöttek el és megosztottam őket a lányokkal és 
felettébb tetszett nekik. Odaadtuk egymásnak email címeinket és meghívtam őket Darienbe, 
ha marad idejük, hogy meglátogassák szeretett városom. 

 
* 
 

Utolsó iramodása utamnak a Metro North vasútvonal marad. Jól öltözött üzletemberek és 
cifra nők minden ülésen és laptopjaikat vagy tablet komputerjeiket tanulmányozzák. Vagy 
újságot olvasnak, de egyetlen perc sem marad kihasználatlanul. Az idő a legértékesebb 
alapanyag az üzleti világban. Öröklakásom csak néhány lépés a Darieni vasútállomástól. 
Tartalék lakáskulcsomat megkeresem a cserepes virágban a hátsó teraszon. Körültekintően 
megyek befele, vajon mi vár rám odahaza? Semmi különös, csak a levegő áporodott, hiszen 
senki sem szellőztetett, amióta elmentem. Gépkocsim a számmal bejelölt parkolóhelyen és 
úgy tűnik, mintha visszakaptam volna, korábbi életemet, amit olyan könnyelműen otthagytam 
három héttel ezelőtt, hogy valami illegális pénzeket kergessek. 

Telefonos üzenetrögzítőm teljesen megtelt. A legtöbb üzenet a szüleimtől jött és 
néhány a munkahelyemről. Mind akarják tudni, hogy mi lett velem, és hogy hol vagyok. 
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Számláim kifizetve, vagy automatikus levonásokkal bankkontóimról, vagy apám tartja őket 
szemmel és fizeti őket, ha esedékesek. 

Még ennivalót is találok a hűtőszekrényben. Fagyasztott lasagna rakottat választok és 
felmelegítem a mikrohullámú sütőbe. Egy palack Samuel Adams sörrel leöblítem és meg-
nyugtató meleg zuhanyfürdő után bezuhanok az ágyba. A saját, istenen kényelmes és 
biztonságos ágyamba, és holnap új életet kezdek. 
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Tizenkilencedik fejezet 
Új Wellness Center Darienben 

Medvegyes Lizavetta aerobic instruktor feljegyzéseiből. 
 

Gazdag és anyagilag sikeres üzletember létére, Williams Kevin alapjában véve egy tanyasi 
parasztgyerek volt az ország közepéről, Iowa államból. Nem tudta, hogy Darien mennyire 
bájos és tehetős város és megelégedettség utáni kutatásában sok messzi idegen földeket bejárt. 
Pound Ridge városban lévő kastélyában nagyon ritkán fogadott vendégeket. 

Ha nem számítom magam és Lompost, a kutyát, teljesen egyedül élt. Egy nap, ahogy a 
fényképeket nézegette a Facebook-on, amiket én tettem fel, kérdően fordult hozzám. 

– Hol van ez a hely? Szépen néz ki és jó befektetési lehetőségnek látszik. 
– Két várossal kifele az Interstate úton, – feleltem, – Alyssa lakik ott a fiúbarátjával. 
– Sajátságos, hogy említed, – bámult rám csodálkozva, – mostanában nem hallottam 

róla. Hol van és visszaszerezte-e már az eltulajdonított pénzt. 
– Még nem, – csóváltam a fejem. – Eltűnt valahol Európában, valószínűleg Buda-

pesten és egyetlen szó információ sem jött az elveszett milliókról. Két megbízható üzlettársam 
próbál a nyomára jönni, éppen most, ahogy itt beszélgetünk. 

– Rendben, – szegezte rám mutatóujját Kevin, – sose törődj vele. Majd megkerül, mint 
a veszett fejsze nyele. Inkább arról akarnék veled beszélni, hogy szeretnél-e megnyitni egy 
nappali használatos Wellness Centert Darienben. Úgy nézem, ott a pénz az utcán hever, és 
csak le kell hajolni érte. 

– Nagyon is szeretnék, – mondtam és fenséges fenekemet az ölébe eresztettem. – 
Imádnék csinálni ilyesmit. 

– Látogasd oda és válasz ki egy helyet. Bízom az ítélőképességedben, – felelte Kevin 
és rágcsálni kezdte a fülemet. – Majd én tárgyalok a tulajjal. – Tette hozzá mialatt nagy 
gyönyörrel nekiállt masszírozni karcsú derekam vékonyát. 

 
* 
 

Másnap felhajtottam Darienbe. Kocsimat leparkoltam a régi filmszínház mögött és lassan 
kisétáltam Post Road útra. A Darieni mozi-ház özönvíz előtti épületében tágas kiadó helyet 
hirdettek. Feltárcsáztam a számot és üzenetet hagytam a rögzítőn. 

– Williams Lizavetta a nevem, – mondtam, előlegezve magamnak a rangot, – első 
osztályú Wellness Centert szándékozom épületükben berendezni. Kérem, hívjanak vissza, 
ahogy alkalmuk lesz. 

Az egykoron grandiózus épület sarkában találtam a Coffee Nero kávéházat és be-
mentem. Dupla kávét rendeltem és egy vajaskiflit. Egyik kényelmes karosszékükben 
gondoltam leülni egy kis asztal mellé és kényelembe helyezni magam. 

Az asztal felé menet életem legnagyobb meglepetése konfrontált szembe. Egy férfi 
fordult felém és azonnal felismertem a fényképekről, Mortimer Miklós volt személyesen. 

– Te mit csinálsz itt? – kérdeztem és a kávé és a kifli szinte kiesett a kezemből. 
– Kérdezhetném ugyanezt, – felelte, – szeretnél leülni és beszélgetni róla egy keveset. 
– Természetesen, – bólintottam, – ez egy nyilvános hely és remélem, hogy moderálni 

fogod magad. 
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Leültünk a sarokban lévő asztalhoz és körülnéztem. Szépen berendezett elegáns hely, 
minőségi kuncsaftok és legjobb minőségű dekorációk, főleg Mediterrán tengeri stílusban. 
Bőséges választéka a finomságoknak, ebben a városban nagyon kellemes lesz, gondoltam. 
Feltéve, ha most túl tudok jutni ezen a tökfilkó együgyűn. 

– Alyssa is visszajött veled? – néztem rá élesen. 
– Nem, – felelte és kávéját kavargatva kerülte a tekintetemet. 
– Hol van? 
– Nem tudom, – fordult felém és zöldeskék szemeit rám fixírozta. – Azt hiszem, hogy 

új boyfriendet talált és felszívódott. 
– Magával vitte a pénzt vagy nálad van? 
– Nálam egy fillér sincs. Háromfelé osztódtunk, Alyssa, a pénz és én, három teljesen 

különböző direkció. Többet nem akarok vele vagy financiális fiaskó rémkalandjaival fog-
lalkozni. 

Meredten néztem rá zabolátlan ellenségeskedéssel a szememben, de hideg szemében 
volt valami lidérces fény, ami meghátráltatott. A tébolyodottság határán túl egy állomással, 
megmérhetetlen állatias gyűlölet látszott üres tekintetében. Nem fog megfélemlíteni, 
nyugtattam meg magam és álltam ördögi bámészkodását. 

– Hol a pénz? – kérdeztem. 
Keskenyre húzta a szemét és ujjaival dobolt az asztalon. – Ha tudni akarod, hogy hol a 

pénz, – mondta megfontoltan és tele burkolt fenyegetéssel hangjában. – Valamiféle oroszok 
vitték el, a te honfitársaid, az egészet. Kérdezd meg azokat és nekem hagyj békét. 

– Ez nem így megy, – vetettem rá gyilkos pillantást. – Te még mindig felelős vagy 
érte. Miféle oroszok? Oroszország hatalmas és nem ismerek mindenkit benne. 

– Feltehetően a versenytársaid, hozzád hasonló alakok a gengszter businessben. 
– Ez nem határoz meg semmi közelebbit. Ismersz valakit, akit meg tudsz kérdezni, 

hogy kik ezek az állítólagos oroszok? – csináltam idézőjelet ujjaimból és hozzátettem: – 
Erőltesd meg egy kicsit az emlékezeted. 

– Nincs senki, akit ismernék – felelte Miklós, de tudtam, hogy hazudik. Feltehetően a 
pénz nagy részét zsebre vágta. Jutalmul, hogy beárulta Alyssát. Most engem próbál átverni, 
hogy egy karcolás nélkül megússza a lopást. Feltehetően ki tudnám belőle verni az 
információt, de nem itt. Itt biztonságban érzi magát és az adja neki a pimaszságnak ezt a 
felháborító fokát. Adalwolf a Troll, még mindig ellenőrzésem alatt van, gondoltam. Majd az a 
szörnyeteg móresre tanítja. 

– Beszéljünk másról, – próbálkozott Miklós savanyú mosollyal az arcán. – Mi szél 
hozott erre, ide Darienbe? 

– Kevin szeretné, ha beindítanék egy Wellness centert itt Darienben és most 
cserkészem a lehetőségeket. Pontosan itt, ebben a régi hatalmas filmszínházban, hirdetnek egy 
kiadó helyiséget, ami talán éppen megfelel a céljaimnak. Remélem, hogy ez nincs neked 
ellenedre. Vagy igen? 

– Az engedély a Darien építészeti bizottságtól függ. Nincs semmi ütőerőm, hogy 
megakadályozzam. 

– Megjelenhetnél a döntőtárgyaláson és kinyilváníthatnád ellenvetéseidet. Ehhez jogod 
van. Nem? 

– Miért tenném ezt? Te békét hagysz nekem és én békét hagyok neked. 
Micsoda egy degenerált pojáca, fojtottam el szarkasztikus mosolyomat. Engem akar 

magamra hagyni, legyen már valami esze, gondoltam mielőtt fennhangon válaszoltam. 
– Igaz, – biggyesztettem el a szám, – kivéve ezt a pénz problémát. Ezt nem mellőz-

hetjük, amíg határozottan nem tudjuk, hogy kinél van a dohány. 
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– Sajnálom, – felelte és kávéját kihörpintve az üres csészét lecsattantotta az asztalra. – 
Ebben a kérdésben nem lehetek a segítségedre. Én véglegesen kiléptem ebből az ügyből. 
Kérlek, fogadd el ezt, mint definitív választ. 

– Akkor, – próbáltam mondani, de Miklós felállt. Száját megtörülte és az összegyűrt 
szalvétát beledobta az ölembe. 

– Darien egy tisztességes város. Én itt születtem. Menj vissza Oroszországba, ha itt 
nem tetszik neked. 

Elment és néztem utána. Ezt az aljas sértést még meg fogja bánni. Környezetemben, 
ahonnan származom, senkit nem érdekel, hogy hol születtél. A bankszámlád nagysága a 
fontos és a barátaid befolyása. 

 
* 
 

Beszámoltam Kevinnek, amit megtudtam Darienről. A félmillió dolláros építési költség 
zsebpénz lesz neki, ha az mosolyt varázsol csinos arcomra. A sokkal égetőbb probléma, ami 
megmaradt bennem, a határtalan gyűlölet amit Mortimer Miklós iránt éreztem. Még úgy 
megtanítom kesztyűbe dudálni, hogy soha nem felejti el. 

Ne gondolják, hogy nem vettem észre a norvég Troll, Adalwolf szobrát a szomszéd 
kertben. Ki tette oda? Senki sem szólt nekem. Puszta kíváncsiságból kimentem oda az éjszaka 
közepén és Adalwolf nem volt a talapzatán. Feltehetően valahol tekergett a környéken. 

Következő éjszaka, miután egész nap aludtam, éjfél táján méregerős kávét főztem 
magamnak és várakoztam Kevin szalonjában, szinte beleolvadva a sok díszpárna és rojtos 
bársonybútor közé. 

Igazam volt, az éj legsötétebb órájában Adalwolf és egy ocsmány kutya kerekedett ki a 
háttérből és kényelembe helyezték magukat a parázsló kandalló előtt. Úgy látszott, hogy a 
halvány fények nem zavarják őket. Adalwolf könyvet olvasott és a kutya vigyázta a csendet. 

– Régen nem láttalak, – léptem elő rejtekhelyemről és rámosolyogtam az olvasó 
rondaságra. – Miféle földrengés görgetett be téged ide a házunkba? 

– Jevgenyij tudományos kezelést ígért, hogy fény ne változtasson kővé, – fordította 
iszonyatos orrát irányomba. – Lakást is ígért, ahol békében élhetek. Tudod, hogy mi lett 
Jevgenyijjel? 

– Jevgenyij eltűnt, – néztem rá megvetéssel, – együtt Koljával, Alyssával és a pénzzel. 
Egyedül csak én maradtam közted és egy állandósult kerti kőszobor életvitel között. 

– Mi történt velük? – felelte mély kongó hangon, mintha a föld gyomrából beszélne. – 
Olyan hatalmasaknak gondoltam őket. 

– Nem tudom, – ültem hozzá közelebb és a penetráns bűz szinte kiugrasztott a 
harisnyanadrágomból, – de szükségem lenne, hogy tudd meg, hol vannak, és hol a pénz. 
Anyagiakra van szükségünk, hogy befejezzük kezelésedet. 

– Te összejátszottál Alyssával, – veregette kutyája nyakát, feltehetően gondolkozott, 
hogy rám uszítja. – Talán neked volt valami dolgod eltűnésükkel. 

– Nem volt, de ismerek valakit, akinek lehet idevágó információja. Vedd fel vele a 
kapcsolatot és szedd ki belőle. 

– Ki lenne az? – morogta. 
– Mortimer Miklós, Darienből. Ismered. Nem? 
– Igen, az, halálosan gyűlölöm. 
– Helyes, akkor látogasd meg ismét és jó mulatságod lesz. 
– Nem, ismét rám fordítja a fényt és kővé változom. Ugyanúgy, mint előzőleg. 
– Második alkalommal ügyesebben fogjuk csinálni. Egyszer kidöntöd a villanypóznát 

a központi transzformátorral a tetején. Az egész környék sötétbe fog borulni. Legyen gondod, 
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hogy ne jusson ki kisteherautójához, ahol elemmel működő reflektora van. Akkor beszélhetsz 
vele nyugodtan. 

– Hazudsz, csak kihasználsz engem – kiáltotta és fenyegetően mozdult felém, de 
készen álltam, hogy felkattintsam az ezer wattos csillárt a terem közepén. – Minek neked az a 
pénz? – folytatta. – Már most is gazdag vagy és egy milliárdos fülig szerelmes beléd. Nem 
olvastad a tízparancsolatot? Ne lopj, és ne vedd el a másét. A pénz lopott és rontásban van. 

– Először is, – kiabáltam rá, – nem vagyok vallásos. – Másodszor, nem lophatsz el 
valamit, ami már eredetileg a tiéd. Azok a Putyin támogatta oligarchák a néptől lopták el a 
pénzt. Mind az összes illegális profit a nép tulajdona. Én is a népből vagyok. Én csak újra 
birtokolom a saját tulajdonjogom. 

Erre nem tudott mit mondani. Úgy láttam, hogy kinyilatkoztatásom megsokkolta. 
Tudtam, hogy szánalmat érez a szegények iránt és egyszerű életre vágyik. Rábeszélésemet erre 
az elméletre kellett, hogy építsem. 

– Elmegyek hozzá, – felelte, miután látszólagosan visszanyerte higgadtságát. – De 
csak beszélgetni fogok vele és nem fogom bántani. De téged kegyetlenül elverlek, ha hazudtál 
nekem. 

– Én neked soha nem hazudnék, – mosolyogtam a kőből faragott tökfilkóra, – de most 
már lassan esteledik és menned kell. Jelezz vissza nekem, hogy ment a dolog és senkinek nem 
lesz semmi bántódása. 

Ezzel Adalwolf kiment a házból és ocsmány kutyája követte. Tökéletes párnak néztek 
ki, gondoltam, ha valakit is érdekelne a véleményem. 
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Huszadik fejezet 
A második találkozás 

Mortimer Miklós esszéiből és tanulmányaiból összeállítva, folytatás. 
 

Egy borongós péntek este egy Netflix sorozatot néztem a képernyőn, amikor kiment az áram. 
Hatalmas csattanást hallottam a Leroy sarkán és minden sötét lett. Ez már máskor is 
megtörtént, gondoltam, és a szerelők hamarosan kijönnek és megjavítják. 

Semmi jobb dolgom, túl korán még ágyba menni, kiballagtam a külső teraszra és 
rágyújtottam. A transzformátor még mindig égett kék lángokkal, és mint egy éjjeli lepke, akit 
vonz a fény, bámultam az időnkénti szikrázást. 

Egy nehéz test csörtetett ki a bokrokból és közelített. Valamivel magasabb, mint én, 
hatalmas tokmányféle orrával éktelenkedve, hózentrágeres rövid bőrnadrágot viselt. 

– Ne félj tőlem, – morogta, – nem akarlak bántani. Beszélgetni jöttem. 
– Ki vagy, minek nevezhetlek? 
– Adalwolf, nem emlékszel rám. 
– Oh, igen, – feleltem, – sajnálom, amit csináltunk veled. Nem az én ötletem volt. 
– Lefolyt víz a híd alatt, – jött a szörnyeteg egy kicsit közelebb. – A probléma inkább 

az, hogy Jevgenyij lakást ígért és szénmolekulás DNA kezelést, de sehol sincs a láthatáron. Ha 
megszegi a szavát, nem fog nekem tetszeni. Utálom a hazugokat. 

– Azt hiszem, hogy halott. Tulajdonképpen tudom, hogy halott és a testőre, Kolja is. 
– Na, ennek van értelme, Mi történt? 
– Valami más oroszok ölték meg őket. Mondták, de saját magam nem voltam ott. 
– Hol voltál? 
– Jevgenyij és Kolja elraboltak és elvittek egy laboratóriumba, ahol DNA kísérletezé-

sekkel próbálkoztak. Alyssa szájba rúgott, mialatt megkötözve hevertem a földön. Össze-
játszik Lizavettával és orosz bűntársaival. Megszöktem a laboratóriumból, de mire vissza-
jutottam bérelt lakásunkba, a két orosz már túljutott az első riga mortis hullamerevség fázisán 
és Alyssát nem láttam sehol. Kiürítettem a zsebeiket. A talált pénzen repülőjegyet vettem 
vissza New Yorkba, és most itt vagyok a saját lakásomban. 

– Szép hely, – bólintott Adalwolf, – tényleg a tied? 
– Apám a tulajdonos és segít fizetni a számlákat. 
– Pompás, – pöccentett felém egy savanyú mosolyt szörnyeteg. – Említetted a DNA 

laboratóriumot. Szeretném azokat meglátogatni. Talán azok át tudják rendezni a moleku-
láimat. 

– Nem, – csóváltam a fejem, – azt nem szeretnéd. – Ott állatokat változtatnak át 
emberré és embereket állatokká. Doktor Lysenko III a felelős vezető. Én felakasztottam egy 
őrt a falon egy hús horogra és elmenekültem. Soha többet nem akarom látni azt a helyet. 

– Ez színtiszta igaz, – horkantott nagyot Adalwolf tülökforma ormányából és egy falka 
seregély felrepült a közeli platánfából. – De az igazság hová juttat engemet. 

– Beköltözhetsz hozzám, – ajánlottam a pillanat ösztökélésére hallgatva. Mindig 
éreztem szánalmat az elesettek iránt. Ez a monstrum kreáció, amennyire erős és veszélyes, 
megérdemli a segítő kezet. Alacsonyrendű szemetek, mint Lizavetta és Jevgenyij aljasul 
kihasználták, saját gazember céljaikra. Adalwolf jó lélek és nem lehet hibáztatni vagy gyűlölni 
torz arcáért. Én első kézből tapasztaltam, amit a Szovjet korszakbeli tudósok próbáltak velem 
csinálni a tudományos kutatás nevében. Van valami hasonló köztem és Adalwolf között, 
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próbáltam meggyőzni magam és fennhangon folytattam. – Fizethetnél nekem havi hatszáz 
dollár lakbért és a szüleim szobája a tied. 

– Nincs pénzem, – nézett rám szomorú arcával, – és lopni nem fogok, semmi körül-
mények között. 

– Be tudnálak szerezni éjjeli őrnek a Chevrolet autóforgalmazóhoz a Post Road úton. 
Ott dolgozhatnál a sötétben. Napközben aludhatnál nálam nehéz függönyökkel elsötétített 
szobádban. 

– Ez túlságosan szépnek hangzik, hogy igaz legyen, – mosolygott és láttam, hogy elöl 
csorbák a fogai és nagy szüksége lenne fogorvosi kezelésre. – Nem elleneznék a szüleid, ha 
nálad aludnék? 

– Feltehetősen nem, – feleltem, – ez haladás lenne a jó irányban. Alyssa soha nem 
fizetett egy fillért sem és minden szolgálatot használt. A szüleim mindig próbáltak rábeszélni, 
hogy vegyek be egy fizető albérlőt. A nyugdíjuk kicsi és az extra hatszáz nagyot jelentene 
nekik. 

– Mi lesz, ha Alyssa visszajön? – kérdezte Adalwolf. 
– Kétlem, hogy visszajön, – mosolyogtam. 
– Mi történt vele? – ráncolta össze bozontos szemöldökét Adalwolf és egy pillanatra 

megbántam bőkezű ajánlatomat. 
Lehet, hogy csak ezt az információt akarja, gondoltam és elsiettem kedvességemet. 
– Ki szeretné tudni, – kérdeztem, – tényleg téged érdekel vagy Lizavetta bízott meg, 

hogy szedd ki belőlem? 
– Igen, megkért erre, de nem fogom neki megmondani. Véglegesen befejeztem vele. 
– Ez a te dolgod, – feleltem hosszas gondolkodás után, – de én nem bíznék benne. 

Ismételten kihasználna és az ebek harmincadjára vetne, ha úgy kívánná érdeke. Rettenetesen 
sok sötét dologban van benne, amiről nekünk fogalmunk sincs. Nem tudjuk megakadályozni, 
hogy ne nyissa ki a Wellness Centert itt Darienben, de minden kapcsolatot meg kell 
szakítanunk vele és cukros bácsijával, Williams Kevin úrral. 

Adalwolf bólintott és nem maradt semmi kétségem őszintesége felől. Egyszerű, de 
becsületes személy volt, és előlegeznem kellett neki a bizalmamat. 

 
 

* 
 
Adalwolf, a Norvég Troll naplójából. 
 

A Chevrolet autóforgalmazási cég helyben felvett. Pontosan egy olyan személy kerestek, mint 
én. Az éjszakai műszakra osztottak be és két vérebet kaptam segítségnek. Mintha egy álmom 
vált volna valóvá. Mortimer Miklós segített kitölteni élelmiszerjegy kérvényemet és az Állami 
Orvosi Biztosítás program is elfogadott kliensnek. Egyszer egy hónapban plazma vér-
átömlesztést kaptam és egy tudományos csoport a Yale egyetemről tanulmányozta szilikon 
szerkezetű molekuláimat. 

Lizavetta megnyitotta Wellness Center klubját Darienben, régi filmszínház épületében. 
Williams Kevin megvett egy épületet a Thorndal Circle irodaházak csoportjából, a Post Road 
túloldalán, nem messze a Chevrolet autóforgalmazási vállalattól. Túlságosan közel, 
mondhatnánk, de nem volt választásunk. Éltük a saját életünket. 

Úgy tűnt, hogy Lizavetta pancsernak tekintett minket és többet nem foglalkozott 
velünk. Jövőjét a Darieni gazdagokkal való keveredésben látta és nem érdekelte, hogyan 
szerezte bármelyik is a vagyonát. Feltehetően, ahogy megítélhettem a dolgot, nem bánta, hogy 
Alyssa eltűnt. Inkább attól félt, hogy visszajön. 
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A szituáció legrosszabb részének bizonyult, hogy Kevin és Lizavetta annyira meg-
szerették a Darieni életmódot, hogy gyakran frekventálták a felkapott helyeket, mint az 
Olvasztótégely bár, a fentebb említett Coffee Nero kávéház, a különféle yuppie kocsmák, mint 
az Aranyliba, Ten-twenty Post Road taverna és beiratkoztak az Ox Ridge Lovagló és Tenisz 
klubba. 

Miklós ritkán vásárolt a Whole Food előkelő szupermarketnél, és ahogy egyszer 
odament belefutott Lizavettába. 

– Milyen fura itt látni téged, – mosolygott rá a nő, – hogy mennek a dolgaid? 
– Felettébb jól, – felelte Miklós, – és mi a helyzet nálad? 
– Nem panaszkodhatom, – vetett Lizavetta érdeklődő pillantást a férfire, – hallottál 

mostanában Alyssáról? 
– Nem. Az én dolgom, hogy vigyázzak rá? 
– A barátnőd volt. 
– Nem jelent semmit. 
– Ugyan már, nekem elmondhatod. Nem fogok rád kiabálni. 
– Oké, Alyssának szuper dolga van. Férjhez ment a Csodálatra Méltó és Kegyelmes 

Szultánjához az Al Haruj és Al Aswad néptörzseknek, Líbiában. 
– Te viccelsz velem. 
– Semmi vicc, Alyssa a háromszázhatvanadik felesége őfelségének, egy fokkal a 

mosogató asszonyok és a porszívózó cselédlányok klasszisa felett. A szultán háromszázezer 
dollárt fizetett valamiféle Kirov elvtárssal kapcsolatos oroszoknak érte, hogy azzal pótoljanak 
ki némely hiányzó összegeket az elvtársak kincstárából. 

– Hazudsz. 
– Nem egészen, csak úgy feleltem, ahogy kérdeztél. 
Ezzel a beszélgetés véget ért és Lizavetta csinálhatott bármit, amit akart az informá-

cióval. Feltehetően nem csinált semmit, mert többet sehol sem érdeklődött Alyssa után. 
 

* 
 

Elméleti értekezések Williams Kevin kockázat befektetési részvény menedzser jegyzeteiből. 
 

Darien nem okozott nekem csalódást. Még fennhéjázó viselkedésű öntelt átlagpolgáraival 
sem. Tudom, hogy feltornázták magukat az ország tíz leggazdagabb városa közé és az egy 
főre eső jövedelem legmagasabb volt egész Új Angliában, de pénz és vagyon szempontjából 
mérve fényévekkel előttük jártam és a legdrágább házat bármikor meg tudtam volna venni 
városukban. Vagyonuk részben örökölt őseredeti tőkepénz volt, másrészben beköltözött 
vállalatigazgatók kiemelt jövedelme vagy Wall Street tőzsdemágusoké, akik globális 
korporációkat irányítottak és kezelték a pénzüket, és a várost szinte kizárólag privát háló-
szobájuknak használták. 

Családom ősei a középnyugati préri vidéken voltak földtúró kapás farmerek. 
Financiális birodalmamat saját erőmből és legyőzhetetlen kitartásommal és némi szerencse 
hozzájárulásával építettem. Egy neves beruházási cég alkalmazott az 1980-as évek elején és 
az első évben csináltam nekik két milliárd dollár tiszta profitot. Ők mutatták meg nekem, 
hogyan beszéljek rá gazdag embereket a kockázat vállalásra és hogyan váljanak meg 
pénzüktől készségesen. Ők tanítottak meg nekem a kígyó kenőcs salesman trükköt, hogy a 
tőzsdepiac csak kiigazítja magát, amikor zuhan és a legjobb alkalom részvényt venni, ha az 
árak közelítik a minimumot és hogyan lovagolják meg a pénzügyi szinusz hullám alsó 
kanyarulatát. Némelyek mondják, hogy elloptam a pénzüket és csaltam és becsaptam, de 
senkinek sem tartottam a fejéhez pisztolyt, hogy váljon meg a pénzétől. 
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Számtalan vagyon forrása az illegális tevékenység. A közmondásbeli legenda, hogy a 
nagypapa titkos pálinkát főzött az alkoholtilalom éveiben, ma már családi dicsőségnek számit. 
A másodgenerációs vagyonokat legális businessekbe fektetik be, ami még mindig lopás, ha 
úgy vesszük, de mégis teljesen törvényes, amiről számos amerikai szenátor első kézből tehet 
tanúvallomást. Miért lennék én ezeknél rosszabb? Mert saját egyéni életem folyamán illegális 
megakeresetemet alkalmas vállalkozásokba fektettem? Hibáztathatnak-e vagy perbe foghatnak 
engem ezért? Mindenki bálványozza a pénzt és szemet huny bármi kriminális árnyoldal felett, 
ami büntetést a legtöbb esetben könnyen el lehet kerülni. Mindenki az amerikai álom részese 
akar lenni, legfőképpen Lizavetta, időskori múló éveim szerelme. 

Hamarosan berendeztettem a Penthouse emeletrészt a Darieni irodaépületemben, a 
legjobb és legdrágább bútorzattal és minden különleges hozzávalóval és tartozékkal, bár nem 
terveztem túl sok időt ott tölteni. Sokkal jobban szerettem a nagyvilágban utazni. Businesseim 
maguktól is remekül működtek, anélkül hogy mikró menedzselni kellett volna őket. 
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Huszonegyedik fejezet 
Hitehagyás 

Bulldog, speciális FBI ügynök hivatalos feljegyzéseiből. 
 

Ha egyszer testvériségi fogadalmat teszel és szobádat négy évig megosztod egy társaddal, egy 
Borostyánkoszorús egyetem kollégiumában, a szövetség egy életre szól és nem várnád el 
barátodtól, hogy megszegje bizalmadat és magadra hagyjon szükségedben. Asszisztensemmel 
két hétig mosogattuk a tányérokat és pumpáltuk az eltömődött vécéket minimum órabérben. 
Igazából bámulatos, hogy az emberek, fizető vendégek egy luxus hotelben, miket próbálnak 
lehúzni a klotyón. Utálnék a talált dolgokról listát csinálni, de legnagyobb mértékben ragadós 
folyadékkal megtöltött gumi készítmények foglaltattak benne. 

Igaz, idővel kiváltott minket, de lekicsinylő hangja még mindig itt cseng bántóan a 
fülemben. Tökéletesen megalázott minket, különösen engemet, mivel én voltam a felelős 
feladatunkért. Két hét szabadságomba került, kint a vadonban és elszántan horgászva, hogy 
helyrehozzam megroncsolt idegeimet. 

Ez sem segített. Ahogy visszatértem irodámba, az Edgar Hoover épületben, Washing-
tonban, még mindig dühös voltam és bosszúra éhes. Kövesd a pénz nyomát, tanították nekünk 
az FBI akadémián és vizsgálatomat Williams Kevin adóbevallásaival kezdtem. 

Logikusan gondolkozva az ember feltételezné, mivel millió dollárokat keresett évente, 
ennek megfelelően beadja és kifizeti jövedelemadóját. Azonban, adókötelezettsége mindössze 
évi hétszáz dollár átlagot mutatott az utolsó tíz évben. Mind legálisan felterjesztve az 
adóhivatalhoz, az IRS törvényei szerint, ahogy az ki lett dolgozva a Doloitte és Touche 
könyvelési cégnél, Wilton, Connecticut állambeli városban, és Rubinstein Harold főkönyvelő 
aláírásával szabályosan hitelesítve. 

Feltelefonáltam Mr. Rubinstein urat, hogy másoltassa le nekem az adóbevallási 
dokumentumokat, de goromba természetű titkárnője durván közölte velem, félre nem érthető 
kíméletlen szavakkal, hogy az információ privát és kiváltságos. 

Miután jogerőre emelték a Frank-Dodd fogyasztóvédelmi törvényt és az Értékpapírok 
és Pénzváltási Bizottság százszámra hozta létre a szabályokat, hogy az új rendelkezések 
megtiltják a financiális tanácsadók és vagyon menedzserek kockázatos viselkedését és 
legfőképpen megelőzni szándékozzák a befektetők kifosztását és az olyan részvényekbe való 
befektetést, amik egyedül csak a tanácsadónak hoznak hasznot. Komoly büntetések kaptak, 
akik megszegték a törvényt. A büntetést elkerülni, Mr. Williams nyilvánvalóan más búsás 
hasznot hozó pénzforrások után kellett, hogy nézzen. Meg is találta egy személyben, 
Lizavettában, orosz születésű szeretőjében és összejátszó társában. 

Az interneten felnéztem William Kevin barátomra vonatkozó információt. Kevin 
titokzatos ember lett, bármelyik adott percben legalább harminc cég volt a tulajdonában. 
Mindig a háttérben maradt és onnan prezentálta grandiózus javaslatait a befektetőknek. 
Gondosan megtartotta cégei ötvenegy százalékos részesedését, bármilyen vállalkozásában. Ha 
több részvényt adott el, mint amit ez a határ megengedett, új részvényeket nyomtattatott, hogy 
megtartsa kontrolláló státuszát. Egy alkalommal a hotel businessbe lépett be, és leromlott 
belvárosi épületeket állítólagosan háromcsillagos szállodákká alakított át. Gátlásai nem 
voltak, hogy hamis módon prezentálja magát és a befektetők tudatlanságára és tunyaságára 
építette financiális kalandjainak sikerét. Áldozatai soha nem ellenőrizték karakterét és minden 
fantasztikus kereseti lehetőséget elhittek, amit állított és beadott nekik. Ha elegendő pénzt 
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gyűjtött össze egy projectre, eladta ötvenegy százalékos részesedését egy egyedi vállalkozónak 
és utána nyom nélkül eltűnt. Feltehetően nem akart a közelben lenni, amikor a vásárló 
felfedezi, hogy az alapban közel sincs elegendő pénz az építkezés befejezésére. 

Rengeteg tengerentúli pénzeket is kapott leellenőrizhetetlen forrásokból, hatalmas 
Európai bankokon keresztül. Üdülőhelyeket és golf pályákat hozott létre felkapott helyeken. 
Legtöbbje nem hozott elegendő profitot és hamarosan csődbe ment. Az árverésnél a bankok 
megvásárolták a tönkrement birtokot és a pénz, bármi is volt a forrása, legális lett. 

Úgyszintén a csődbe menések lehetővé tették Kevinnek, hogy ne fizessen jövedelem 
vagy vagyonnövekedési adót. Minden szemszögből legálisnak látszottak tevékenységei és 
Williams Kevint sokan ügyes és okos üzletembernek tartották. Lehetetlen volt Williams urat 
megfogni. Olyan volt, mint egy csúszós siklókígyó egy vödör takonyban. Biztos voltam 
benne, hogy dupla könyvelést vezet, egyet az adóhivatalnak és egy másikat a befektetőknek, 
de nem volt bizonyítékom. Sokkal közelebb kellett kerülnöm hozzá, mint bárkit is valaha 
megengedett, hogy belenézzen ügyeibe. 

Testvéri college fogadalmunk alapján Kevin privát vonalán telefonáltam és a második 
kicsengés után felvette. 

– Williams, – jelentkezett be mogorva, mély hangján. 
– Helló, haver, – kezdtem, – itt Bulldog. Nincs titkárnőd, aki felveszi a telefont? 
– Nincs, – felelte, – kilépett. 
– Az, amelyik elsikkasztotta a hárommillió dollárt? 
– Az, és aki Hawaiiban belelökött a tengerbe a hajóról. 
– Mi lett a pénzzel? 
– Újra lett cirkuláltatva, többet senki sem keresi. 
– Örvendek hallani. Hogy mennek a businesseid? 
– Soha jobban. Vettem itt Darienben egy irodaépületet. Éppen most is ott vagyok. 
– Milyen fura, én meg itt vagyok a Darieni könyvtár kávézójában. Akarnál egyet 

négyszemközt beszélgetni a régi szép időkről? 
– Miért ne? Gyere ide fel hozzám. Thorndale Körönd hatos épület, penthouse lak-

osztály. 
Átballagtam és kávéval kínált és skót viszkivel, szódavízzel keverve. Az alkoholos ital 

választottam és körbenéztem. Legalább egy tucat komputerje, laptopok és tabletek, és mind 
rajta voltak és gyorsan változó grafikákat, táblázatokat és le- és felemelkedő görbéket mutat-
tak. 

Kevin elkapta a szememet és mosolygott. 
– Én nem hallgatok zenét, – mondta figyelmes hangon. – Követem az irányzatokat és 

figyelem a tendenciákat. Ez a titka üzleti sikereimnek. A legtöbb ember, főleg a liberálisok és 
a progresszívek gyűlölnek eredményeimért, mintha bűn és vétek lenne, ha valaki pénzt keres. 

– Én bizonyára nem gyűlöllek, – kortyoltam egyet viszkimből, – én inkább csodálom 
kemény erőfeszítéseidet és kitartásodat. 

– Hogyan bánik veled az élet? – kérdezte, nyilván témát akarván változtatni. Nem 
akarhatta, hogy beleüssem orromat a dolgaiba és csókolgassam a fenekét, pedig éppen ő 
irányított rá. 

– Az én esetemben inkább kérdezném, hogy mennyire ijesztget a halál. A szüleim 
nemrégiben távoztak az élők sorából és nekem nincs semmi saját családom. 

– Őszinte részvétem, – nézett rám. – Kaptál valami örökséget? 
– Természetesen, – bólintottam, – volt egy városi házuk Bostonban, amit eladtam egy 

millió dollárért. 
Ebből persze semmi nem volt igaz. Szüleim bérszabályozott lakásban éltek a Bronx-

ban. Évekkel ezelőtt nyugdíjba mentek és leköltöztek Sun City, Floridába. Amennyire én 
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tudtam jó egészségben boldogan éltek ott. Kevinhez való hozzáállásom az igazság elferdítése 
maradt. Első számú szabály a bűnügyi vizsgálatokban, ha hazuggal van dolgod, hazudj még 
nagyobbakat. 

– Tehát, – bámult rám meredten Williams Kevin a financiális tanácsadó. – Gazdag 
ember vagy. Mit szándékozol tenni a pénzeddel? 

– Szeretném befektetni valami biztos dologba, – néztem egyenesen a szemébe. – De a 
bankok nem fizetnek kamatot és még egy tisztességes matracom sincs, ahol elrejtsem a pénzt. 

– Miért ne fektetnél be nálam? – állta Kevin a nézésemet szemrebbenés nélkül. – 
Évente megdupláznám a vagyonodat. 

– Tényleg? 
– Tényleg, – felelte és elvette rólam a tekintetét. Keresgélt az asztalán szanaszét szórt 

iratok között, majd ismét rám nézett. – Itt van egy az életben egyszer adódó alkalom és 
felajánlom, hogy téged is beveszlek. Ingatlan építési részlege a vállalatomnak háromcsillagos 
szállodát épít Moszkva belvárosában, az Arbat kerületben. Gorkij utca hatos szám alatt, a 
Kreml közelében. Nemrégiben szereztük meg a régi épületet a Moszkvai Városfejlesztési 
Tanácstól és minden engedélyünk megvan a konstrukció megkezdésére. A Moszkvaiak 
nagyon is akarják. Elsőszámú attrakció lenne, hogy vonzza a legjobb nyugati turistákat és 
üzletembereket. Száz százalékos telt ház mindig garantált. Putyin elnök maga írta alá a 
szerződést. Jó, nem? Mit gondolsz? 

– Jól hangzik, – köhentettem be a könyökömbe és alig hallotta, mit mondtam. 
– Jól fizető állásod van, – fixírozta rám szemét egyre tovább Kevin. – Fektesd be az 

egész milliót. Az én szabályom, hogy tégy nagyot és merészet, vagy ne csinálj semmit. 
– Hogyan kezdenék hozzá? – kérdeztem ravasz félénkséggel hangomban. 
– Könnyű, – töltötte tele újra viszkis poharam. – Van egy letételi számlám pontosan 

erre a célra. Nyiss meg egy PayPal kontót és küld át a pénzt. Néhány kattintás az egész. Én 
elintézem a többit. FedEx kikézbesíti neked a részvénybizonylatokat és rövidesen büszke 
résztulajdonosa leszel egy Moszkvai szállodának. 

– Túl jónak hangzik, hogy igaz legyen, – simogattam az államat és eltoltam magamtól 
a még mindig teli viszkis poharat. – Gondolkoznom kell rajta. 

– A gondolkozás a tett halála, – forgatta a szemeit, – a lehetőség nem lesz sokáig az 
asztalon. 

– Adj egy-két nap gondolkozási időt, – álltam fel és keménykalapom és botom után 
nyúltam, a tárgyakért, amik nyomozási képességemet legjobban bizonyították, – és jelentkezni 
fogok. 

Williams Kevinnek nem tetszett a válaszom. Szinte kidobott az irodájából és nem 
fogadta udvarias Isten veled barátom búcsúzásomat. Nyilvánvalóan volt valami hatodik 
érzéke, hogy valami rosszban jártam nála. – Legyen úgy, kis barátom, – gondoltam. – Eggyel 
több ok, hogy lessek a hátam mögé, hogy nem-e követ valami bérgyilkos. Ez a szakmám 
szerves része és ez, ami a legizgalmasabb benne. 

 
* 
 

Visszatérve Washington fővárosi irodámba, mozgósítottam Garay Jóska barátomat, akit 
közben junior ügynökből speciális ügynökké léptettek elő. 

– Jóska, – mondtam, – repülj át Moszkvába és kutass ki mindent egy hotelről, amit a 
Gorkij utca 6 szám alatt építenek az Arbat kerületben. Kinek a tulajdonában van, ki a be-
ruházó, és hogy állnak az engedélyekkel? Légy óvatos, Moszkvában sokan nem szeretik a 
kíváncsi Amerikaiakat. Lehet, hogy összetévesztenek egy Cechen terroristával és átvágják a 
torkodat. 
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Két héttel később Jóska hozza a jelentést. 
– Egy luxus bérpalota épül a Gorkij utca 6 szám alatt. A beruházó a Moszkvai Városi 

Tanács. A földszinten van egy eladási iroda és millió dollár értékű rubelért értékesítik a 
lakásokat. Egy nagy tábla mutatja, hogy kizárólag orosz állampolgárok kérvényezhetnek. 
Közvetlen mellette, a Gorkij utca 8 szám alatt van egy háromcsillagos szálloda, amit egy 
Putyin elnökhöz és egy magas rangú politikushoz, Konstantin Kirov elvtárhoz közvetlen 
tartozó konglomerátum működtet. Sehol semmiféle amerikai beruházónak vagy pénznek nincs 
semmi nyoma. 

– Tehát, – sóhajtottam, – nem könnyű megfogni egy tolvajt, ha az emberek olyan 
készségesen adják oda neki a pénzüket. 

– Főnök, – kiáltott fel Jóska, mint mindig, amikor kolosszális, de teljesen használha-
tatlan ötletek ereszkednek rá az eszére. – Lady barátnőm diplomás, államilag igazolt könyvelő 
és jelenleg munkanélküli. Miért ne kérvényezne állásért a Doloitte és Touche számviteli 
cégnél Wiltonban. Ott átvizsgálhatná a könyveléseket, amiket Rubinstein Harold, CPA, azaz 
kinevezett főjegyző készít Williams Kevin úrnak, a mi vizsgálati célpontunknak. 

– Gyenge esély, – oktatom ki Jóskát, – de adj a barátnődnek FBI képviseleti jogot erre 
az ügyre. Lehetőségeim korlátozottak, de bármi morzsát, amit a barátnőd fel tud nekünk 
seperni, szívesen fogadok. 

– Gyenge esély, a csudába, – füstölgök, miután szétkapcsolom a hívást Jóskával. De 
nem lenne szabad, hogy magamat hibáztassam. A 45-ik elnök egy életen át csinálta az ilyen 
csalásokat, és soha nem töltött egy napot sem börtönben. De nem semmiért neveztek el engem 
Bulldognak. Még megfogom ezt a tróger csalót, ha beleszakadok is. 
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Huszonkettedik fejezet 
Petrucci Julianna 

Petrucci Julianna CPA, hivatalos feljegyzéseiből. 
 

Számos termékeny évet töltöttem, mint számvevő és tanársegéd a New Yorki Queens College 
egyetemen. Munkahelyi mentorom nyugdíjba ment a Trump évek alatt. Utódja nem szeretett 
engem és első adódó alkalommal leépített. Gondolom, hogy olasz származásom nem volt 
elegendően kóser számára. 

Sandy hurrikán lerombolta házamat a Hosszú Beach tengerparton, a Long Island 
szigeten. A megye lebontásra ítélte otthonomat és előzetes ingatlanpiaci árának töredékével 
fizetett ki. A pénzt egyetlen fiamnak adtam. A fiú öröklakást vett rajta jóval beljebb az 
óceántól és ott élt a barátjával, mélyen bent a Queens kerületben. 

Egy darabig velük laktam, amikor jött az ajánlat. Garay József, egykori diákom az 
egyetemen javasolta, hogy álláslehetőséget tud az FBI kötelékében, ha hajlandó vagyok 
átköltözni Connecticut állam délkeleti részébe és állást szerzek a Doloitte és Touche 
könyvelési cégnél, Wilton városban. 

Ez volt a tipikus közmondásbeli ajánlat, amit nem lehetett visszautasítani. Csütörtök 
este beköltöztem a Stamford YMCA olcsó szállodába és péntek reggel elmentem az 
állásinterjúra. 

Sokan nem tértek vissza munkahelyeikre a COVID19 nagy ijedtség után. Ahogy 
átnézték személyi okmányaimat és pozícióim összefoglaló történetét, azonnal ott helyben 
felvettek. Hétfőn reggel elkezdtem új állásomban dolgozni. Irodám ablaka lenézett a Norwalk 
folyóra és a Danbury városból lefelé jövő vasúti vágányokra. 

Garay Jóska elmagyarázta FBI feladatomat. Valahogy közel kellett kerülnöm Williams 
Kevin, kockázattőzsde menedzser számviteli könyveléseihez. A számviteli adatok emlék-
anyaga még egy cégen belül is a legmagasabb titoknak számít. Minden női kedvességemet és 
fineszemet be kellett vetnem, hogy az adattár ajtajánál egyáltalán a küszöbre léphessek. 

Rubinstein megközelíthetetlen alaknak bizonyult. Első napomon próbáltam neki 
köszönni, de lenézett százötven centi magas alakomra, mintha egy okvetetlenkedő ízeltlábú 
lennék. 

– Emlékszem magára, – mosolyogtam rá, – maga volt a kántor a Hull Avenue zsinagó-
gában, a Bronxban. Kislány voltam és imádtam hallgatni a hangját. 

Ez egy tökéletes hazugság volt. Az FBI szolgáltatta nekem Rubinstein teljes káder-
lapját, ami magában foglalta éneklési törekvéseit. 

– Maga ott volt, – nézett rám csodálkozva, – maga zsidó? Honnan az olasz név? 
– Bocsánat, – pirultam el és lebegtettem a szempilláimat. – Férjhez mentem egy goyim 

férfihez és a család ragaszkodott a névváltoztatáshoz. 
– Tehát akkor maga zsidó. Nem? 
– Igen, születésem szerint. 
– Aha, akkor értem, – biccentett egyet és ment tovább. 
Zsidó vagy nem zsidó, nem volt könnyű beférkőzni bizalmába. 
Szerencsére Rubinsteinnek volt egy teltkarcsú titkárnője, Donna. Donna egy áldott jó 

lélek alkoholista volt Boston déli részéről. Meghívtam ebédre és legurguláztunk hozzá két 
pohár Szürkebarátot fejenként. Donna bevallotta, hogy nem tűrheti az alkoholt és gyorsan 
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goromba garázda lesz belőle, ha iszik. Emiatt már sok boyfriend szakított vele, alig húsz éves 
fiatal kora ellenére. 

Következő este kivittem Donnát a Silvermine tavernába, New Canaan határán és ott 
belepumpáltam két teli pohár tüzes vizet. Félúton a delírium tremens felé, exkuzálta magát és 
kirohant a vécére, nyilvánvalóan okádni. 

Mialatt magamra maradtam, átkutattam a táskáját és magamhoz vettem irodakulcs 
csomóját. Nem vette észre, és másnap reggel, miután másolatokat csináltam mindegyikről, a 
Noroton Heights mindenes üzletben, visszatettem az eredetieket a táskájába, mialatt vidáman 
csevegtünk, hogy milyen jól mulattunk tegnap este a tavernában és hogy gyakrabban is 
összejöhetnénk. 

Este tovább maradtam és miután minden csendes lett és a takarító brigád is hazament, 
bementem Rubinstein Harold irodájába és átkutattam minden repedést és zugot evidenciáért. 
Nem ismertem a páncélszekrényen a kombináció számot, de íróasztalának jobb alsó fiókjában 
felfedeztem egy dupla feneket. Kifeszítettem, és ott voltak előttem, a Williams Kevin Kft. 
összes titkosított financiális iratai. 

Vagy fél tucat villanó elemet felhasználva és miniatűr kémkamerámat kattintgatva és 
kitartó szorgalommal dolgozva, minden oldalt lemásoltam az okos telefonomba és email 
küldeménnyel továbbítottam, Bulldognak, Washingtonba. 

– Ügyes, – gondoltam. – Holnap valahogy megszerzem a kombináció számot a páncél-
szekrényhez, ha mai kutatásom eredménye nem elég, hogy lebuktassuk vizsgálati alanyunkat. 

Másnap szombat volt és sokáig aludtam. Első dolgom az ebédnek beillő reggeli után, 
hogy megnéztem SMS szövegüzeneteimet. Köztük kitűnt Buldog rövid közlése. 

– Hívj a biztosított privát vonalamon, amilyen hamar csak lehet. 
Reméltem, hogy dicséretet kapok a jól végzet munka után, de Bulldog rossz lábbal 

kelhetett fel, mert azonnal kioktatott. 
– Amit csináltál az törvényellenes. Nem volt házkutatási parancsunk és az információ, 

amit küldtél teljesen hasznavehetetlen, ha csak. 
– Hacsak? 
– Hacsak nem, mint a cég alkalmazottja jelentetted, mint gyanús tevékenységet. Ami 

esetben többet nem lehetsz az FBI alkalmazásában. Már ki is emeltem a dossziédat és 
megsemmisítettem. 

– Semmi problémám vele, szeretek a Doloitte és Touche cégnél dolgozni. Feltéve, ha 
ti az FBI-nál nem feditek fel azonosságomat. 

– Nem fogjuk, emiatt ne aggódj. 
– Mi a következő lépés? Mit kell tennem? 
– Szerezd be Williams Kevin telefonkapcsolatainak a számait. Mindegyiket. Jelenté-

sed alapján lehallgatási rendeletet szerzünk be az Igazságügy Minisztériumból, hogy széles-
körű pénzmosási tevékenységet és belső információs zsarolóbanda aktivitást gyanúsítunk. 

– Tehát, akkor hasznos munkát végeztem. 
– Igen, kislány, de még rengeteg több a tennivaló. 
– Értem, – feleltem és szétkapcsoltuk a vonalat. 
A Doloitte és Touche munkakör valódi cukorfalatnak bizonyult. Hamarosan saját 

szobát kaptam és egy titkárnőt. Tágas öröklakást béreltem a Wilton Crest lakások luxus 
telepen és olyan boldog voltam, mint madár az ágon. Semmi sértés az ártatlan madárkáknak, 
de továbbra is jelentettem a Rubinstein-Williams duó viselt dolgairól. Telefonos drótlehall-
gatás meghaladta a munkakörömet és Bulldoggal való kapcsolatom az abszolúte minimumra 
redukálódott. 

 
* 
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Egy FBI vizsgálat nyilvánosságra hozott adataiból. 
 

Bármi FBI vizsgálat kerekei végtelen lassúsággal fordulnak, főleg a gazdag emberek 
ügyeinek esetében. Késlekedés és halogatás a taktika neve a gyanúsítottak részéről, és ha 
piszkálod őket, bezáródnak, mint egy puhánytestű kagylóállat a zavaros iszapban. 

Mindent a szabályzat szerint csináltunk és három hónappal később egy vastag dosszié 
gyűlt össze Bulldog FBI speciális ügynök íróasztalán, Williams Kevin és cégei között lezajlott 
telefonbeszélgetésekről. A legérdekesebb rész, ahogy látszott, a szóbeli változatok voltak 
közte és Lear Jet magán lökhajtásos gépének pilótái között. 

Vakáció utazásain felül, a Sziklás Hegységbe és Nantucket üdülőhelyre Boston 
mellett, és a tengerentúliakhoz adva, mint a Seychelles szigetek és Ciprus, magán lökhajtásosa 
titokzatos rendeltetési helyekre repült, hetente legalább egyszer és mindig nélküle. 

Maga az igazságügy miniszter engedélyével, nyomkövető műszereket szereltünk 
gépére és követtük a különféle légikikötőkre, Moszkva és a Szibériai tundra távol eső részei 
között. 

Mit hordoztak magukkal? Ennek kiderítésére megfigyeltük őket a Westchester 
repülőtéren, White Plains városban és láttuk a hatalmas zsákokat átrakodni csukott teher-
autókra és Mr. Williams Pound Ridge házába tovább elszállítva. 

Hamarosan összeálltak a részletek és előtűnt az összkép. Williams Kevin orosz 
gengszterpénzt szállított és luxusingatlanokat vásárolt rajta Amerikában és más felkapott 
luxus részein a világnak. Számos volt belőlük New Yorkban a Fifth Avenue sugárúton és 
mások a Miami Beach tengerparton, Floridában. Mellékutak Kubába és Kolumbiába lettek 
hozzáadva a keverékhez és az FBI szempontjából a letartóztatás kilátása egyre sikeresebbnek 
látszott. 

Az Amerikai Egyesült Államok Központi Bíróságának New York Déli Kerülete, 
helyileg White Plains városban, összeállított egy kiemelt esküdtbizottságot. A bizottság vád 
alá helyezte Williams Kevin urat és a legtöbb vele asszociált céget, pénzmosásért és adó-
csalásért több százmillió dolláros nagyságrendben. Szövetségi marsall fegyveresek letartóz-
tatták Williams Kevint és bilincsbe verve elvezették. 

Kevin a bíró előtt ártatlanságot nyilatkoztatott, az összes vád esetében és kifizette a 
tízmillió dolláros óvadék biztosítékot tárgyalás előtti szabadlábra helyezésért. A bíró 
engedélyezte a kérelmet, de elrendelte, hogy Williams bokájára szerelt követő karperecet 
viseljen és útlevelét adja át a bíróságnak. 

Mr. Williams hazament és zavartalanul folytatta üzleti tevékenységeit. Az első 
tárgyalás hat hónapi időre lett kitűzve és a legjobb és legdrágább ügyvédeket vette fel védelmi 
csapatába. 

Próbálta Lizavettának megmagyarázni, hogy soha nem fog egyetlen napot sem 
börtönben tölteni és a vádak teljesen alaptalanok és hazugok és politikai bosszúérdekekkel 
vannak motiválva. 

– Nézd, Kevin, – gyújtott cigarettára a nő és szigorúan nézett a férfire. – Szép volt és 
grand, alkalmakkor még édes is, de én kizárólag a szuperhatalommal rendelkező férfiakat 
kedvelem és te már többé nem vagy az. Nem kellett volna Alyssát elüldöznöd. Sokkal jobban 
illett volna hozzád, mint én. Közelebb a te fajtádhoz és feltételezem, hogy szereti a 
pancsereket, mint te, de én nem szeretem. Isten veled, Kevin. Borzasztóan sajnálom, de 
tovább kell, hogy lépjek. 

Lizavetta valóban tovább lépett. Kapcsolatba került beavatott maffia emberrel, Conti 
Salvatore úrral, a legnagyobb szemétlerakó és guberáló vállalkozóval a három államra 
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kiterjedő környéken. Beköltözött a Rockrimmon Country Club környékén lévő birtokára és 
kastélyába, valahol Stamford és Pound Ridge határán. 

Lompos, a kutya Kevinnel maradt. Kutyák ebből a szempontból csodálatos teremt-
mények. Nagyapám mesélte a történetet, hogy amikor a háborúban a legjobb barátja elesett, az 
orosz fronton 1916-ban, valahol a sztyeppe közepén temették el. Barna vizslakutyája nem volt 
hajlandó otthagyni a sírt és tovább vonulni előre a katonákkal. Három hónappal később, ahogy 
a század visszavonult, ott találták a kutyát a fakereszt mellett, meghalva és összegömbölyödve 
egy nedves szőrcsomóba. 
 

Vége 
 


