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A Fleet Street-i napok emlékére – szeretettel drága

barátomnak, Rita Marshallnak



Szereplők

(a megjelenés sorrendjében)

John Cartwright: a Lochdubh[1]-i Lazac és Pisztráng

Horgásziskola tulajdonosa

Heather Cartwright: a neje, egyszersmind az iskola

társtulajdonosa

Marvin Roth: amerikai üzletember és szárnyait bontogató

politikus

Amy Roth: a felesége

Lady Jane Winters: előkelő özvegyasszony

Jeremy Blythe: londoni ügyvéd

Alice Wilson: titkárnő Londonból

Charlie Baxter: tizenkét éves fiú Manchesterből

Peter Frame őrnagy: nyugalmazott katona, tapasztalt

horgász

Daphne Gore: felső tízezerbeli ifjú hölgy Oxfordból

Hamish Macbeth: falusi rendőr őrmester

Priscilla Halburton-Smythe: a helyi földbirtokos lánya

Blair főfelügyelő: a Strathbane-i Nyomozó Osztály

vezetője

Jimmy Anderson és Harry McNab: nyomozók, Blair

beosztottai

John Harrington: Priscilla Halburton-Smythe udvarlója

Halburton-Smythe ezredes és Mrs. Halburton-Smythe:

Priscilla szülei

Mr. Johnson: szállodaigazgató

Angus MacGregor: orvvadász



Az erdőn mellém lépve így csevegsz:

„A tájat nézni innen oly remek.”

És: „Mily csodás e néhány perc magány.”

Meg: „Oly hosszúra nyúlnak a napok.”

Ó, Istenem, csak lennél már halott!

Rupert Brooke[2]



Első nap

Hor gá szat: állandó vára ko zás és örö kös csa ló dás.

ARTHUR YOUNG

– Gyű lö löm a hét főt – zúgo ló dott John Cartw right. – Új cso‐ 

port tal indul a hét. Jófor mán olyan, mintha szín padra lép nél.

Ráadá sul örö kö sen úgy érzem, sza bad koz nom kell, mert

angol vagyok. Akik föl utaz nak ide, a kiet len Skó ci ába, amo‐ 

lyan tag ba sza kadt, csupa szőr Rob Roy-féle okta tóra szá mí‐ 

ta nak, aki skót szó vic cek kel, közép kori nyelv tö rők kel és

hasonló bor zal mak kal szó ra koz tatja őket.

– Ne kárálj! – kor holta sze lí den Heat her, a fele sége. – Min‐ 

dig jól ala kul nak a dol gok. Három éve működ tet jük ezt a

hor gász is ko lát, és nem volt még elé ge det len ügy fe lünk.

Az asszony gyön géd pil lan tást vetett a fér jére. John Cartw‐ 

right ala csony volt, sovány, szí vós és inger lé keny. Homok‐ 

színű haja vékony szálú, dül ledt szeme vilá gos kék. Heat her

a Loch dubh-i Lazac és Piszt ráng Hor gász is kola első tanít vá‐ 

nyai közé tar to zott.

Johnt a nő fürge hát ra len dí tése csá bí totta el, ana tó mi ája

egyéb gyö nyö rű sé ge i nek fel fe de zé sé hez csak a házas ság kö‐ 

té sük után látott hozzá.

Noha Heat hert tar tot ták ügye sebb hor gász nak, ő ked ve‐ 

sen, anyás kodó visel ke dés sel palás tolta, hogy ő a jobb.

Fölöt tébb külön böző vér mér sék le tük dacára mind Heat her,

mind pedig John elhi va tott, meg szál lott pecás volt.

A hor gá szat lett a hob bi juk, a mun ká juk, a szen ve dé lyük.

Nya ranta heten ként érke zett új cso port a Hotel Loch dubh-

ba. Rit kán for dult elő, hogy egy tár sa ság kizá ró lag ama tő‐ 

rök ből áll jon; tapasz talt hor gá szok gyak ran csat la koz tak a

tan fo lyam hoz, elvégre kitűnő vizek ben legyez het tek, elfo‐ 



gad ható árért. Min dig John fog lal ko zott a gya kor lott részt ve‐ 

vők kel, Heat her pedig a mezei ama tő rö ket istá polta.

Egy cso port leg fel jebb tíz főből állt. Erre a hétre két

lemon dás érke zett az utolsó pil la nat ban, így csak nyolc

részt ve vő vel szá mol tak.

– Szó val – morogta egy cet lit föl emelve John –, az össze‐ 

gyűj tött infóim sze rint teg nap este vala mennyien beje lent‐ 

kez tek a szál lo dába. Van egy ame ri kai házas pár New York‐ 

ból, Mr. és Mrs. Roth; bizo nyos Lady Win ters, vala mi lyen

mun kás párti főrend özve gye; Jeremy Bly the Lon don ból;

Alice Wil son szin tén Lon don ból; Char lie Bax ter, tizen két

éves, Man ches ter ből… a srác nem a szál lo dá ban lakik, a

nagy nén jé nél száll meg, a falu ban; Peter Frame őrnagy.

Terem tőm, régeb ben volt egy lovas sági őrna gyunk! Úgy lát‐ 

szik, a rang juk hoz ragasz kodó férfiak kép te le nek alkal maz‐ 

kodni a civil élet hez. Aztán itt van Daphne Gore Oxford ból.

Az őrna gyot, amint lehet, szó ló ban elza va rom. Talán neked

kéne fog lal koz nod a gye rek kel.

John Cartw right kiné zett a szál loda abla kán, és össze rán‐ 

colta a hom lo kát.

– Itt jön a mi szá mító őrmes te rünk. Nyolc főre kér tem

kávét a szál lo dá ban, de Hamish ott fog ücsö rögni, akár egy

kutya, amíg nem adok neki is. Jobb lesz rájuk tele fo nálni,

hogy rak ja nak ki még egy csé szét… Ennek a rend őr nek egy

jó zaf tos kis gyil kos ság kell. Tartsd őt távol tőlünk, Heat her.

Egész álló nap nincs más dolga, csak lődö rög a falu ban, láb

alatt van, és fon tos ko dik. Jimmy, a halőr mondta a minap,

hogy sze rinte Hamish Mac beth orv ha lász.

– Két lem – felelte Heat her. – Túl sá go san lusta. Meg kéne

háza sod nia. Mini mum har mincöt éves, ez egé szen biz tos. A

falu ban jó néhány lány emész tette már magát miatta. Fogal‐ 

mam sincs, mit esz nek rajta.

Csat la ko zott fér jé hez az ablak nál, és John átka rolta hit‐ 

vese vas kos vál lát. Hamish őrmes ter, Loch dubh falu rend őre

hát ra csa pott tányér sap ká val, zsebre dugott kéz zel, komó to‐ 

san lépe ge tett a szál loda előtt húzódó mólón. Cin gár volt,



egy eset len égi me szelő. Uni for misa lógott nya kig láb ter me‐ 

tén, cson tos csuk lója jócs kán kilát szott a kabát ujj alól, aho‐ 

gyan gyapjú térd zok nija is az ormót lan szol gá lati láb beli

fölött. Levette magas tányér sap ká ját, és meg va karta láng‐ 

vö rös kobak ját. Aztán a zub bo nyába nyúlt, s az egyik hón al‐ 

ját vaka rászta meg, de ala po san.

Forró kávé illata szállt föl a hotel tár sal gó já ból Cartw righ‐ 

ték háló szo bá já nak ablaka felé. Az őrmes ter orrá hoz is elért

az aroma, ehhez nem fér semmi két ség, ugyanis Hamish

úgy kezdte szi ma tolni a leve gőt, mint valami eb, majd buz‐ 

gón meg sza po rázta hosszú lép teit a szál loda irá nyába.

A Hotel Loch dubh-t soka dik vidéki kúri á nak épít tette Ans‐ 

tey her ceg a XIX. szá zad ban. Pár ká nyos orom za tá val és

csip kés tor nya i val olyan volt, akár egy vár kas tély. Mögötte

dísz ker tek, hom lok zata előtt Loch dubh áttet szően tiszta

vizei pom páz tak. A tár sal gó ban szar vas fe jek, a hall ban fegy‐ 

ver zet, a kan dal lók ban tőzeg tü zek, a kony há ban pedig Skó‐ 

cia leg jobb séfjei. Az árak az eget ver des ték, mégis csős tül

jöt tek a turis ták – rész ben azért, mert a for gal mas ország út‐ 

nak pont a szál loda előtt hir te len vége sza kadt. Nos, így lett

a hotel a ter mé ket len pusz ta ság és a magas hegyek vadon‐ 

já nak éden kertje.

Loch dubh két óri ási hegy orom, a Két Nővér lábá nál bújt

meg. Az egy más hoz zsú folt házak a XVIII. szá zad ban épül‐ 

tek, s a Fel föld halá szati ipa rá nak föl len dí té sét szol gál ták. A

népes ség azóta foly vást csök kent.

Volt itt sza tócs bolt-pos ta hi va tal, pék ség, bar kács bolt, no

meg négy temp lom, mind egyik cirka öttagú gyü le ke zet tel.

A rend őr őrs a cse kély számú modern épü let közé tar to‐ 

zott, a régi egy dohos kuny hó fé lé ben műkö dött. Hamish

Mac beth őrmes ter egy esz ten dő vel koráb ban vette fel itt a

szol gá la tot, mielőtt a hor gász is kola meg nyi tott. Iga zá ból

senki nem tudta, mi módon sike rült elin téz nie, de egy ket‐ 

tőre tipp-topp házat húzott fel magá nak, s modern iro dát

biggyesz tett hozzá, egyet len cel lá val. Míg az elődje kerék‐ 

pár ral rótta a körö ket, Mac beth őrmes ter vado natúj Mor rist



szer zett a ható sá gok tól. Csir két meg libát tar tott, s egy

meg ha tá roz ha tat lan faj tájú, nyá la dzó őrku tyát, Mac kót.

Loch dubh egyéb ként Skó cia távoli, észak nyu gati vidé kén

terül el. Télen hosszú álomba merül. Nyá ron a turis ták kel tik

életre, főleg ango lok, akik kel a hely bé liek lát szó lag fel földi

figyel mes ség gel bán nak, ám a lel kük ben fel földi gyű lö let tel

visel tet nek irán tuk.

John Cartw right már egy hónapja küsz kö dött, hogy nye re‐ 

sé gessé tegye a hor gász is ko lát, ami kor talál ko zott Heat her‐ 

rel. A nő vette át a köny ve lést, ő adott fel hir de té se ket a

diva tos folyó ira tokba. Heat her három szo rozta meg John

árait is, rava szul rámu tatva, hogy az embe rek haj lan dók

töb bet fizetni, ha abban a hiszem ben van nak, hogy exk lu zív

szol gál ta tást nyúj ta nak nekik, és a rész vé teli díjak még így

is elfo gad ha tók, hiszen kitűnő, lazac ban gaz dag folyók ban

hor gász hat nak. Vol ta képp Heat her működ tette az egész

kóce rájt. A duci, ősz hajú, anyás kodó nőnek John Cartw right

a máso dik férje volt. John gyak ran gon dolt arra, hogy sosem

tudja, mi megy végbe hit vese hig gadt hom loka mögött, de

éppen annyira sze rette őt, mint a pecá zást, és oly kor azért –

bár feszengve – meg for dult a fejé ben, hogy az iskola már

tönk re ment volna Heat her nél kül. Mind azon ál tal több nyire a

saját üzleti érzé ké vel dicse ke dett, s a fele sége öröm mel tett

meg min den tőle tel he tőt, hogy táp lálja ura eme meg győ ző‐ 

dé sét.

A férfi magára kapta kiszol gált sok zse bes hor gász mel lé‐ 

nyét, fogta a jegy ze teit, és ide ge sen pil lan tott a nejére.

– Nem gon do lod, hogy… izé, együtt kéne talál koz nunk

velük?

– Meg ol dod, szí vem – felelte Heat her. – Kiálts értem, ami‐ 

kor készen állsz a köté sek bemu ta tá sára. Amint elkez desz

beszélni, meg fe led ke zel az ide ges ség ről.

John vil lám pu szit nyo mott hit vese arcára, és elin dult a

köz ponti lép cső ház felé. Azért imád ko zott, hogy vidám tár‐ 

sa ság legyen. Az őrna gyot leg alább ismerte, ámbár ez



inkább a „kel le me sen érzem magam az ördög gel, mert őt

isme rem” esete volt.

Belökte a tár salgó ajta ját, s nyug ta la nul pis lo gott az oda‐ 

bent ácsorgó, egy mást für ké sző nyolc emberre. Rossz jel.

Álta lá ban mire ő meg je le nik, már túl szok tak esni a bemu‐ 

tat ko zá son.

Az ablak nál Hamish Mac beth őrmes ter egy karos szék ben

a Daily Teleg raph rejt vé nyét tanul má nyozta, köz ben ide ge sí‐ 

tően fütyö ré szett a fogai között.

John mélyet sóhaj tott. Lám pák, kamera, tes sék! Kez dőd jék

a játék!

– Úgy gon do lom, a leg első teen dőnk meg is mer kedni egy‐ 

más sal – mondta feszé lye zett mosollyal a hall ga tag cso port‐ 

nak. – A nevem John Cartw right, én vagyok az okta tó juk.

Könnyebb lesz a dol gunk, ha mind nyá jan a kereszt ne vün kön

szó lít juk egy mást. Nos, ki óhajtja elkez deni?

– Elkez deni? Mit? – tuda kolta eré lye sen egy tes tes nő.

– Nos… Hát a bemu tat ko zást.

– Majd én – szó lalt meg egy ame ri kai hang. – A nevem

Mar vin Roth, ő pedig a fele sé gem, Amy.

– Daphne Gore – affek tálta egy magas sző ke ség, köz ben a

kör meit stu dí rozta.

– Jeremy Bly the. – Jóvá gású, mokány fia tal em ber. Mosoly‐ 

gós ábrá zat, szép hul lá mos haj, vilá gos kék szem pár.

– Char lie Bax ter. – A tizen két esz ten dős. Pufók, gyö nyörű

bőr, sűrű fekete csi gás haj, a korá hoz képest szo kat la nul

rideg, meg fon tolt tekin tet.

– Nos, engem ismer. Peter Frame őrnagy vagyok. Csak

szó lít sa nak Őrnagy nak. Min denki így hív. – Kes keny, rán cos

arc, vékony, izgága ajak fölött őszes bajuszka, vado natúj

legye ző hor gász-öltö zék.

– Alice Wil son. – Csi nos lány, szem lá to mást kicsat tan az

egész ség től, enyhe liver pooli akcen tus, nem a hely hez és

alka lom hoz illő ruha.

– Lady Jane Win ters vagyok. Szó lít hat nak Lady Jane-nek.

Min denki úgy hív. – Tes tes nő. Selyem blúzba bur kolt súlyos



mel lek, a térd nad rág ban hájas com bok dom bo rod nak,

kékes szürke gyap jú ha ris nyába búj ta tott erős vád lik. Kövér

képén nagy, álma tag, kék szem pár. Kicsiny, csőr szerű orr.

Csa ló dott száj.

– Akkor hát, miu tán meg is mer tük egy más nevét, iszunk

egy kávét – mondta vidá man John.

Hamish kihá mozta magát a fotel ból, és elő re len dült.

Lady Jane rosszal lón szem lélte köze le dé sét.

– A falu rend őre is hor gász lec ké ket vesz? – kér dezte.

Magas, har sány han gon beszélt, valami fura, bántó éllel.

– Nem, Mr. Mac beth több nyire velünk kávé zik az első

napon.

– Miért? – Lady Jane csí pőre tett kéz zel állt Hamish és a

kávé zó asz tal között. Az őrmes ter nya kát nyúj to gatva, a nő

kövér válla fölött fixí rozta a kávés kan nát.

– Hát – felelte mor co san John, s köz ben azt kívánta, bár‐ 

csak Hamish beszélne a maga nevé ben. – Vala mennyien

sze ret nénk egy csé sze kávét, és…

– Nem azért fize tek adót, hogy köz szol gá kat ven dé gel jek

meg – közölte Lady Jane. – Men jen a dol gára, őrmes ter!

A rendőr mogyo ró szín sze mé ben nyá ja san egy ügyű pil lan‐ 

tás sal nézett le a nőre. Lépett egyet, hogy kike rülje. Lady

Jane azon ban elállta az útját.

– Szo ká so san issza a kávét? – kér dezte Mar vin Roth.

Magas, körte alkatú férfi volt, tar kopo nyája csú csos, tek nőc‐ 

ke re tes, vas tag szem üve get viselt. Nagyon úgy fes tett, mint

a New Yor ker kari ka tú ráin ábrá zolt tehe tős man hat tani pol‐ 

gá rok.

– Nem, szo ká so san teá zok – Hamish elő ször szó lalt meg

lágy fel földi hang hor do zás sal –, de kávét is iszok, ha úgy

adó dik.

– Mar vin arra gon dol, hogy tej jel és cukor ral issza-e –

vetette közbe John Cartw right, aki meg szokta már, hogy

alka lom ad tán tol má csol nia kell ango lok és ame ri ka iak

között.

– Igen, uram, köszö nöm – felelte Hamish.



Lady Jane kezdte föl fújni magát dühé ben. Mar vin kitöl tött

egy csé sze feke tét, és a nő válla fölött a rend őr nek nyúj‐ 

totta. Alice Wil son ide ge sen fel ka ca gott, majd szá jára

tapasz tott tenye ré vel pró bálta vissza foj tani a neve tést. Lady

Jane hir te len föl rán totta a vál lát, és telibe találta a csé szét.

Kínos csönd tele pe dett rájuk. Hamish föl emelte a csé szét

a föld ről, majd ala po san szem ügyre vette. Hosszan, komo‐ 

lyan nézett Lady Jane-re, aki dia dal ma san állta a tekin te tét.

– Jaj, nyugi már, adják oda az őrmes ter nek a kávé ját –

sóhaj tott fel Amy Roth. Jól kar ban tar tott szőke, hatal mas

boci szem, nagy, puha mell, hihe tet le nül izmos teni sze ző‐ 

csukló.

– Nem – jelen tette ki kono kul Lady Jane, John Cartw right

pedig a jegy ze teit lapoz gatva meg vál tá sért fohász ko dott.

Miért nem képes Hamish egy sze rűen elmenni?

Lady Jane hátat for dí tott a rend őr nek, és úgy meredt Mar‐ 

vinre, mint aki meg tiltja neki, hogy újabb kávét tölt sön. Alice

Wil son keser ves ábrá zat tal figyelte őket. Minek is jött el erre

a för tel mes vaká ci óra? Ren ge teg pénzbe került, sok kal

többe, mint amennyit meg en ged het magá nak.

Bámész ko dás köz ben döb ben ten látta, ahogy az őrmes ter

jóko rát csíp Lady Jane szűk ruhába pré selt üle pébe.

– Meg csípte a fene ke met! – visí tott Lady Jane.

– Én aztán nem – mondta kedé lye sen az őrmes ter. Elsé tált

a fel pap ri ká zott hölgy mel lett, s egy újabb csé sze kávét töl‐ 

tött magá nak. – Fel fődi szú nyo gok lehet tek. Azok nak akkora

foguk nőtt, mint a sár kány gyík nak.

Vissza bal la gott az ablak nál álló karos szék hez, s kávés csé‐ 

szé jét ölel getve helyet fog lalt.

– Írok a fel jebb va ló já nak – motyogta Lady Jane. – Akkor

tölt valaki?

– Sej té sem sze rint önki szol gá lunk, éde sem – felelte ked‐ 

ve sen Amy Roth.

John Cartw right fel fogta, hogy itt nem lesz barát sá gos cse‐ 

ve gés kávéz ga tás köz ben, ezért úgy dön tött, elkezdi az

okta tást.



Beme le gí té sül, aho gyan min dig, a vizek ről mesélt, ame‐ 

lyek ben legyezni fog nak; a nehe zen meg fog ható lazac szo‐ 

ká sa i ról; a köte les sé gek ről meg a tilal mak ról, majd kicsi nej‐ 

lon zacs kó kat osz tott szét, ben nük áttet sző nej lon zsi nór ral.

Már ott tar tott, hogy lehívja Heat hert, szól neki, hiszen be

kell mutat nia a cso port nak az előke meg kö té sét. Ám hir te len

úgy érezte, kép te len volna elvi selni, ha ez a rémes Lady

Jane meg bán taná a fele sé gét. Az elő adás köz ben ugyan

hihe tet le nül csön des volt a nő, de John biz tosra vette, csak

arra vár, hogy ismét léleg zet hez jus son. Inkább egye dül

foly tatja.

– Most elma gya rá zom, hogyan kell meg kötni egy elő két –

vágott hát bele.

– Mi a csuda az az előke? – csat tant fel Lady Jane.

– Az előke – magya rázta John – elvé ko nyodó nej lon da rab,

melyet a legye ző zsi nór hoz csat la koz ta tunk. A kifo gás ta la nul

rög zí tett előke, meg fe lelő dobás sal, szé pen és pon to san a

töké le tes helyre tálalja a legyet. Az elő ké nek a legye ző zsi‐ 

nór hoz csat la kozó vas ta gab bik vége csak egy pici vel kisebb

átmé rőjű, mint a zsi nór. A követ kező rész vala mi vel véko‐ 

nyabb, és így tovább a tipe tig. Most meg kell tanul niuk az

előke köté sét. Az ehhez alkal ma zott cso mót vég cso mó nak

nevez zük. Ha még sosem kötöz tek ezzel a vékony nej lon nal,

nagyon bonyo lult nak fog ják találni. Kör be adok zsi nór da ra bo‐ 

kat, eze ken gya ko rol ja nak.

– Egy hor gász bolt ban már össze sze relve lát tam ilyen

előke izé ket – ber zen ke dett Lady Jane. – Akkor miért kell

elpo csé kol nunk egy töké le tes dél előt töt azzal, hogy ide bent

ülünk és cso mó kat kötünk, akár egy cser kész csa pat?

Heat her vála szolt nyu god tan a küszöb ről, és John meg‐ 

könnyeb bül ten sóhaj tott fel.

– Heat her Cartw right vagyok. Jó reg gelt, min den ki nek. Ön

az elő kék ről kér de zett. A bol tok ban csak ugyan be lehet sze‐ 

rezni csomó nél küli véko nyodó elő ké ket – foly tatta immár a

szo bá ban. – Hét és fél től tizen két láb hosszú ság ban kap ha‐ 

tók. Azon ban rájön nek majd, hogy az előke gyak ran elsza‐ 



kad a tipet fölött, ezért min den kép pen meg kell tanul niuk

össze kötni. Nagyon figyel je nek, most meg mu ta tom, hogyan

kell csi nálni. Őrnagy, maga kime het legyezni a Maragra, ha

akar – fűzte hozzá. – Szük ség te len ezt újra végig ül nie.

– A legye zés ben nincs külö nö sebb gya kor la tom – vála szolt

élén ken az őrnagy. – Min dig akad valami tanul ni való. Mara‐ 

dok egy ideig.

Alice Wil son kín ló dott a kötés sel. Az egyik oldala min dig jó

lett, ám a másik titok za tos módon tüs tént kiol dó dott.

Char lie, a kölyök olyan szé pen kötötte a cso mó kat, mintha

ezzel a tudás sal szü le tett volna.

– Segí te nél? – súgta neki Alice. – Félel me te sen jó vagy.

– Nem, sze rin tem az csa lás – felelte komo lyan a gye rek. –

Ha nem csi ná lod egye dül, sosem tanu lod meg.

Alice siral ma san elvö rö sö dött.

– Majd én meg mu ta tom – szó lalt meg egy kel le mes hang

a lány másik olda lán. Jeremy Bly the együtt érzőn für készte

őt. Elvette tőle a zsi nórt, és neki lá tott a bemu ta tó nak.

Miu tán a cso port jó néhány per cig szösz mö tölt, Heat her

azt mondta:

– Mire hol nap elin du lunk, min den ki nek legyen meg kötve

az elő kéje. Most pedig szí ves ked je nek föl menni a szo bá‐ 

jukba átöl tözni. Fél óra múlva ugyan itt talál ko zunk. John fel‐ 

vi szi önö ket a Marag hoz, és meg mu tatja, hogyan kell dobni.

– Fél óra múlva talál ko zunk – jegyezte meg vidá man

Jeremy. – Ugye, Alice a neve?

A lány tar tóz ko dón bic cen tett.

– Az enyém pedig Daphne – vetette közbe Jeremy mel lett

egy csip ke lődő hang –, netán már el is felej tet ted?

– Hogy is felejt het tem volna? – felelte Jeremy. – Ugyan‐ 

azon a för tel mes vona ton utaz tunk.

Kart karba öltve sétál tak el, és Alice még nyo mo rul tab bul

érezte magát. Egy per cig abban remény ke dett, hogy

Jeremy ben barátra lel, ám ez a félel me te sen trendi Daphne

nyil ván va lóan igényt tart a férfi figyel mére.



Lady Jane fény te len, rosszalló szem mel vizs latta Alice

púder kék orlon nad rág kosz tüm jét.

– Remé lem, hoz tál magad dal meg fe lelő hol mit – mondta

fölé nyes ke dőn. – Ebben a cucc ban elri asz tod a hala kat.

Alice kisi e tett, hir te len nem ugrott be neki sem mi lyen

találó riposzt. Per sze, mire a szo bája magá nyába ért, már

egy csomó jutott az eszébe. Hát igen, ezzel min dig így volt.

Szem ügyre vette magát a hotel szoba hosszú tük ré ben.

Lon don ban annyira klassz nak, olyan sik kes nek lát szott a

nad rág kosz tüm, most viszont csi ri csá ré nak és olcsó nak tűnt.

Az osto ba sá gok, ame lye ket sze re lem ből követ el az

ember, gon dolta sze ren csét le nül, miköz ben régi kord nad rá‐ 

got, kato nai szvet tert meg egy pár gumi csiz mát sze dett elő,

s fel ké szült az átöl tö zés hez.

Alice más kü lön ben Mr. Tho mas Pat ter son-James tit kár nője

volt, aki a Bax ter és Berry export-import vál la lat főköny ve‐ 

lője. Mr. Tho mas Pat ter son-James negy ven egy éves, amo‐ 

lyan sötét típus, jóvá gású és – házas. Alice szen ve dé lye sen

sze rette.

A férfi min dig vic ce lő dött vele, meg bor zolta a haját, és

kert vá rosi kis asszony ká nak szó lí totta, Alice pedig rajongva

vissza mo soly gott rá, s azt kívánta, bár csak sik kes és diva tos

lány vál hatna belőle.

Mr. Pat ter son-James gyak ran céloz ga tott rá, hogy nem bol‐ 

dog a házas sága. Lógatta az orrát, mert Skó ci á ban tölti az

éves sza bad sá gát, mind amel lett kifej tette, hogy ez már

eldön tött tény.

Min denki, aki szá mít, augusz tus ban Skó ci ába megy – álla‐ 

to kat gyil ko lászni, vonta le a követ kez te tést Alice. Ha nem

faj dot mészá rol, laza cot csák lyáz.

Nos, a lány olva sott egy cik ket a The Field ben, és azon‐ 

mód fejébe vette: uta zik. Elkép zelte a döb bent cso dá la tot

főnöke arcán, ami kor lazán elő adja neki, hogyan fogott ki

kegyet len harc után egy közel tíz ki lós halat.

A tizen ki lenc esz ten dős Alice-nek vékony szálú, szép

barna haja és távol ülő barna szeme volt. Titok ban bán kó‐ 



dott kar csú, szinte fiús alakja miatt.

Régeb ben látta Mr. Pat ter son-Jamest egy bögyös sző kébe

karolva, és azon mor fon dí ro zott, vajon a sző ke ség azo nos-e

Mrs. Pat ter son-James szel.

Olyan, mintha nem is a Brit-szi ge te ken volna az ember,

gon dolta a tavon szik rázó nap sü tést szem lélve a lány. A falu

nagyon kicsi, ezek a fura for májú, kite ke re dett hegyek meg

a han gá val tar kí tott mocsár vi dék annyira vad, kiet len és

vég te len.

Talán még egy napot ad ennek az egész nek, azután haza‐ 

u ta zik. Vajon vissza té rí tik a rész vé teli díját? Alice bátor ta lan

lelke meg ri adt az ötlet től, hogy pénzt kér jen vissza. Ilyes mit

biz to san csak a nagyon fara gat lan embe rek tesz nek.

Mr. Pat ter son-James foly ton fara gat lan nak nevezi az

embe re ket.

Hir te len han gos ko dás hal lat szott az alsó terasz felől, majd

a lány tisz tán hal lotta, amint Mr. Mar vin Roth emelt han gon

mér ge lő dik:

– Ha nem fogja be azt a rohadt pofá ját, majd én befo gom.

– Ajtó csa pó dás, utána néma csönd.

Alice az ágyra tele pe dett, egyik lába már a nad rág ban, a

másik még sza ba don volt. Az ame ri kai férfi ak ról alko tott

elkép ze lé seit nagy já ból P. G. Woo de house műve ire ala pozta.

A Mar vin hez hasonló férfiak állí tó lag ked ve sek és figyel me‐ 

sek a fele sé gük kel, még akkor is, ha a bűnö zők tár sa dal mát

gya ra pít ják. Min denki undok ezen a nya ra lá son? És kinek a

szá ját fog ják be? Lady Jane-ét?

Jeremy Bly the ked ves nek tűnt. Viszont a világ Daph néi

örö kö sen les ben áll nak, hogy elhap pol ják a helyes pasi kat.

Vajon Mrs. Pat ter son-James is úgy néz ki, mint Daphne?

Miu tán vég zett az öltöz kö dés sel, Alice méla bú san vizs gál‐ 

gatta kül se jét a tükör ben. A kord nad rág fesze sen simult kes‐ 

keny csí pő jére, a hatal mas kato nai kar di gán elfedte melle

töké let len sé gét. A gumi csizma pedig… nos, az csak gumi‐ 

csizma.



Vékony szálú barna hajára biggyesz tette a gyap jú ból

készült új, barna hor gász ka la pot, majd miu tán nyel vet öltött

a tükör ké pére, kiment a szo bá ból, és lesé tált a lép csőn.

– Ha nem bírom, nem mara dok – motyogta.

Ámu la tára min denki ugyan úgy volt öltözve, mint ő, az

egyet len Lady Jane kivé te lé vel, aki csu pán a bakan csát cse‐ 

rélte le gumi csiz mára, egyéb ként azt a bri cseszt és blúzt

viselte, mely ben a reg geli okta tá son vett részt.

– Fel sé tá lunk a Marag hoz – közölte John Cartw right. –

Heat her elő re megy a kom bi val, ő viszi a boto kat meg az

ebéd cso ma go kat.

A Marag-tó vagy Marag, ahogy a helyiek nevez ték, John

ked venc gya kor ló te repe volt. Szép, csa li tos erdő sze gé lyezte

a kör alakú tavat. Egyik olda lán zubo gó kon cso bo gott le a

kes keny és hosszú loch dubh-i ten ger öbölbe. Bősé ge sen volt

benne piszt ráng, lazac is szép szám mal akadt.

Az őrnagy vidá man lelé pett, hogy a zubogó fölötti

medence csön des, mélyebb vízé ben pecáz zon, míg a cso‐ 

port többi tagja a tó seké lyebb olda lán gyü le ke zett az újon‐ 

nan szer zett hor gász bo tok kal, és inst ruk ci óra várt. Horog

helyett egy szö vet da rab kát tet tek az elő kék végére.

Ekkor fedez ték fel, hogy Lady Jane nem csu pán nyers és

agresszív, hanem elké pesz tően ügyet len is.

Jól le het a Marag csak rövid sétára esett a szál lo dá tól, ő

ragasz ko dott hozzá, hogy autó val men jen, és a tópar ton

tegye le a kocsi ját. Nos, ahogy leto la tott az útról a fűre,

egye ne sen keresz tül haj tott az ebéd cso ma go kon.

Nem volt haj landó oda fi gyelni John pon tos uta sí tá sa ira,

vadul csap ko dott előre-hátra a bot já val, míg nem a zsi nór

Mar vin Roth nyaka köré teke re dett, és kis híján meg foj totta

a férfit. Azután bele gá zolt a vízbe, de nem vette észre a kis

Char lie Bax tert, akit ledön tött a lábá ról, s a gye rek hasra

esett a sár ban.

Char lie elbőgte magát, ám mielőtt még Heat her fel nya lá‐ 

bol hatta és kici pel hette volna, síp cson ton rúgta Lady Jane-t.



– Kinyí rom – motyogta John. – Min den ki nek tönk re te szi a

sza bad sá gát.

– Nyugi… – mondta Heat her – majd én fog lal ko zom vele,

te csak törődj a töb bi ek kel.

Alice nagyon figyelt, miköz ben John Cartw right, immár

kissé remegő han gon, elis mé telte az inst ruk ci ó kat.

– A zsi nór előt tünk van, bal kéz zel lete ke rünk az orsó ról

kábé más fél métert. Föl emel jük a botot, a csuk lót eny hén

rézsú to san tart juk. Gör dü lé keny moz du lat tal kiemel jük a zsi‐ 

nórt, mégis elég erő vel ahhoz, hogy magunk mögé küld jük.

A botot tizen két órá nál meg ál lít juk. A zsi nórt tartó bal kezün‐ 

ket lefelé húz zuk. Mikor a zsi nór egye nes lesz a hátunk

mögött, ügye sen elő re hoz zuk a botot tíz óráig, s hagy juk,

hogy a zsi nór lágyan kite rül jön a vízre. Ó, nagyon jó, Alice!

A lány elpi rult az öröm től.

Heat her mon dott vala mit Lady Jane-nek, aki mél tó ság tel‐ 

je sen elvo nult. Úgy tűnt, a lady pöffesz kedő jelen léte nél kül

simán és vidá man foly ta tó dik a nap. Heat her oda ki ál tott,

hogy vissza megy a szál lo dába újabb ebéd cso ma go kért.

Ege rész ölyv repült el fölöt tük a hal vány kék égbol ton. A tó

sima fel szí nén hatal mas, lila han ga cser jék tanul má nyoz ták

a tükör ké pü ket. Az ingo vá nyos víz tán cot lej tett, ahogy Alice

álmo dozva begya lo golt a mar ka zit ként tün döklő vörös és

arany színű habokba. Dobott, dobott és dobott, míg nem

sajogni kez dett a karja. Heat her vissza jött a friss ebéd del, s

vala mennyien össze gyűl tek a kombi körül, csak Lady Jane és

az őrnagy hiány zott.

Hir te len jé ben csak ugyan nya ra lás volt. Heat her vissza‐ 

hozta a lecsu ta kolt Char lie-t, aki a kombi volán já nak dőlve

elé ge det ten szend vi cset maj szolt.

Egy szer csak meg szó lalt tiszta, magas hang ján:

– Tud ják, nagyon félel me tes az a nő.

Senki nem kér dezte meg: Kicsoda?

Noha egyi kük sem fűzte hozzá a maga lesújtó véle mé‐ 

nyét, össze ko vá csolta őket a Lady Jane iránt érzett ellen‐ 



szenv és az ugyan csak közös elha tá ro zás, misze rint nem

fogja tönk re tenni a vaká ci ó ju kat.

– Nahát, itt van Mac beth őrmes ter – mondta Alice.

A rendőr hóri hor gas figu rája jelent meg a cso port mögött.

– De jól néz nek ki ezek a szend vi csek – jegyezte meg az

eget vizs latva.

– Szol gálja ki magát – mondta meg le he tő sen barát ság ta‐ 

la nul Heat her. – Az ebéd cso ma gok nem annyira drá gák, Mr.

Mac beth.

– Ez igaz – felelte barát sá go san a rendőr. – Öröm mel hal‐ 

lom. Olyan ételt nem fogad nék el, ami sokba kerül.

Alice jól mula tott, mert az őrmes ter egy tele szkó pos pik‐ 

nik po ha rat vará zsolt elő a zub bo nyá ból, és Heat her elé tar‐ 

totta, aki motyo gott vala mit az orra alatt, miköz ben teát töl‐ 

tött a műanyag pohárba.

– Sok bűn ügye biz to san nincs ezen a vidé ken, biz tos úr –

mondta gúnyo san Daphne.

– Aztat nem mon da nám – vála szolta két fa lás nyi son kás

szend vics között Hamish. – För tel me sen gono szok az embe‐ 

rek. Szé gyen és gya lá zat, hogy micsoda része ges ke dés

folyik itt egy szom bat este.

– Foga na to sí tott már valami nagy, mes teri letar tóz ta tást?

– foly tatta Daphne, majd elkapta Jeremy Bly the tekin te tét,

és biz tatta, száll jon be Hamish hec ce lé sébe.

– Dehogy. Nagy mes tert vagy mes tert még nem csíp tem

meg. Hellyel-köz zel néhány segé det.

Amy Roth fel ka ca gott, Daphne pedig mor co san for dult

Hamish hez.

– Maga szán dé ko san ilyen ostoba?

Hamish riadt képet vágott.

– Álmom ban sem jutna eszembe többé, hogy kész akarva

ostoba legyek, kis asszony, már amennyi ben ön is fel hagy

azzal, hogy kész akarva köte ke dik velem.

– A móká nak vége – sut togta Alice-nek Jeremy. – Vissza jött

Lady Jane.



Az asszony csör tetve vágott át az alj nö vény ze ten. Szé les

arca fel he vült, egyik orcá ján kar co lás lát szott. Ám a tekin‐ 

tete dia dal ma san, elé ge det ten csil lo gott.

John Cartw right seb té ben intéz kedni kez dett, hogy dél‐ 

utánra távo labbi hor gász te re pekre köl töz tesse a tanít vá‐ 

nyait. Hor go kat osz tott szét, újabb köté se ket muta tott be:

vég cso mót meg egy nyol cas alak za tot.

Ezút tal még Lady Jane is csönd ben baj ló dott a vékony

damil lal. A kis csa pa tot elkapta a hor gász láz.

– Most cso mó zott elő ké ket kap nak – mondta Heat her –, de

hol nap reg gelre min denki már a saját ja i val jöj jön. Dél után az

Ans teyre megyünk. A hor gász en ge délyt… min den ki nek

adok majd egyet, tart sák a zse bük ben arra az esetre, ha

össze fut nak a hal őr rel. Mar vin és Amy, gon do lom, már

legyez tek az Álla mok ban. Magu kat a felső tere pen fog juk

kirakni. Azt java sol juk, hogy folya ma to san mozog ja nak.

Sose legyez ze nek sokáig ugyan azon a helyen. Ha az előtt

érnek vissza a szál lo dába, mielőtt mi elin du lunk, ellát juk

magu kat deré kig érő gumi csiz má val. Amint a folyó nál

leszünk, John meg én min den ki nek, egyen ként meg mu tat‐ 

juk, mi a teendő. Szük sé günk lesz az autókra. John meg én

magunk kal visszük Alice-t és Char lie-t. Daphne mehet

Jeremy vel, ha jól tudom, a töb bi ek nek van saját kocsi juk.

Látta valaki az őrna gyot?

Lady Jane szó lalt meg.

– A tó túlsó olda lán pecá zott, úgy tett, mintha hor gász

volna. Ez leg alább némi vál to zás ahhoz képest, hogy meg‐ 

játssza a tisz tet és az úri em bert.

– A töb biek men je nek a szál lo dába – mondta sietve John –,

majd én meg ke re sem az őrna gyot.

– Bár csak énve lem jönne! – jegyezte meg Alice-nek

Jeremy.

A lány meg le pet ten nézett rá. Annyira meg szál lottja volt

Mr. Pat ter son-James nek, hogy iga zá ból sosem for dult meg a

fejé ben, hogy más férfi is szép nek talál hatja.



Ami kor Jeremy elin dult Daph né val, Alice titok ban föl mérte

a férfit. Csak ugyan szer fö lött vonzó fia tal em ber volt.

A hangja kel le mes és eny hén fátyo los. Úgy tűnt, neki nem

kell magába foj ta nia és meg rág nia a sza vait, aho gyan Mr.

Pat ter son-James nek. A lány nak kicsit könnyebb lett a szíve,

és aka rat la nul is Jeremy távo lodó hátára mosoly gott.

– Kár a fárad sá gért – szó lalt meg Alice köze lé ben Lady

Jane. – A som er seti Bly the csa lád sarja. Messze fölöt ted áll,

nem gon do lod? Daphne inkább az ő faj tája.

Alice-en keserű harag vett erőt, azt hitte, tüs tént meg ful‐ 

lad.

– Na, men jen a francba! – mondta erős liver pooli akcen‐ 

tus sal.

– Micsoda csaj! – jegyezte meg vidá man Mar vin.

Lady Jane motyo gott vala mit. Alice mintha azt hal lotta

volna: „Meg ke se rü löd még, amit mond tál.” De biz to san csak

kép ze lő dött.

A lány arra szá mí tott, hogy a nap hát ra lévő részére elvá‐ 

laszt ják Jeremy től, ám ami kor elér tek az Ans tey folyó hoz,

mely az egyik részé nél nagy tóvá tere bé lye se dett, Heat her

úgy intézte, hogy Jeremy és Alice men jen ki a csó nak kal. A

töb bi e ket pedig mind két irány ban, jó néhány mér föld nyire

egy más tól helyezte el a part men tén.

Mielőtt meg en gedte volna, hogy Alice beszáll jon a csó‐ 

nakba, Heat her fél órás, kime rítő dobó lec két tar tott. A lány

„kifogta” a kalap ját meg a mögötte lévő bok ro kat, az elő ké‐ 

jét ráte kerte egy fa ága ira, ám aztán tel je sen várat la nul

rájött a dolog nyit jára.

– Ne aggód jék foly ton ami att, hogy a zsi nór gyor san kite‐ 

rül maga mögött – magya rázta Heat her. – Csak arra kon‐ 

cent rál jon, amit mond tam. Most már készen áll az indu lásra.

Jeremy, ön nyil ván va lóan nem elő ször csi nálja ezt.

– Nem, de nagyon ügyet len vagyok – felelte a férfi.

– Vigyék a csó na kot, evez ze nek föl felé, aztán las san csu‐ 

rog ja nak vissza – mondta Heat her. – Laza cot talán nem fog‐ 

nak, de néhány piszt rán got biz to san.



Jeremy gyor san eve zett árral szem ben a folyón, Alice

pedig ide ge sen tar totta föl felé a bot ját, és azon elmél ke dett,

mi a csu dá hoz fog kez deni, ha kifog egy halat. Meleg, nap fé‐ 

nyes dél után volt, úgy érezte, lehúzza őt a fel sze re lés. A

hosszú, zöld hor gász csizma eset len és nehéz, egyik zse bé‐ 

ben hor gász bicska, a másik ban szú nyog ri asztó lapult – alko‐ 

nyat felé ugyanis skót szú nyo gok töme ges táma dá sára lehe‐ 

tett szá mí tani.

A hátán szák lógott egy zsi nó ron, egy mási kon pedig kicsi,

éles damil csi pesz és egy vékony fogó.

A gyapjú hor gász ka lap ján lévő, a méhé sze ké hez hasonló

szú nyog há lót a kalap kes keny kari mája fogta fel, majd

lehúz hatja az arca elé, ha nagyon elszem te le ned nek a szú‐ 

nyo gok.

Jeremy lerakta az eve ző ket.

– Hű, micsoda hőség! Sza ba dul junk meg néhány ruha da‐ 

rab tól!

Alice puly ka vö rös lett. Jeremy per sze arra gon dolt, hogy

néhány meleg hol mit vegye nek le, de a lány abban a kor ban

volt, ami kor min den ero ti kus nak hang zik. Láza san tűnő dött,

vajon pisz kos-e a fan tá zi ája?

Hála isten nek, ami ért elő re látó volt, és a kato nai kar di gán

alá föl vett egy vékony pamut blúzt. Levette a kala pot, majd

a szvet tert is, miu tán kiakasz totta a szá kot, és a csó nak

aljába fek tette. A csi peszt és a fogót azon ban a nya ká ban

tar totta. Heat her ragasz ko dott hozzá, hogy min den kép pen

legyen kéz nél egy damil csi pesz a zsi nó rok elvá gá sá hoz és

egy fogó az üres hor gok sza kál lá nak lenyo má sá hoz.

– Nos – mondta Jeremy –, meg ér kez tünk.

A víz nagyon sima volt, arany lott a nap sü tés ben. Fenyő és

vad zsá lya átható illata áradt a leve gő ben. Alice-en erőt vett

a vágy, hogy fog jon vala mit… Bár mit.

Dobott, és újra dobott, már fájt a karja, ám aztán…

– Kapás van – sut togta. – Ez lazac! Óri á si nak érzem!

Jeremy gyor san föl te kerte a zsi nór ját, és fel emelte a szá‐ 

kot.



– Ne húzza be túl gyor san – mondta. Fogta az eve ző ket,

és fino man meg moz dí totta a csó na kot. Alice botja kez dett

meg haj lani.

– Húzza be még egy kicsit – taná csolta a férfi.

– Jaj, Jeremy! – mondta az izga lom tól kipi rult Alice. – És

most mit csi nál jak?

– Csak nyugi…

Alice kép te len volt várni. Esze lős gyor sa ság gal tekerte az

orsót. Hir te len meg látta a zsi nórt, és kirán totta a víz ből.

Hosszú, zöld hínár tán colt a horog végén.

– Én meg azt hit tem, tíz ki lós laza cot fog tam – szo mor ko‐ 

dott a lány. – Tudja, Jeremy, még min dig reme gek az izga‐ 

lom tól. Ugye, most nagyon pri mi tív nek tart? Úgy értem, ren‐ 

des körül mé nyek között egy légy nek sem tud nék ártani, és

tes sék, most készen áll tam arra, hogy bár mit meg öl jek, ami

ennek a horog nak a végére akad.

– Sze rin tem ön nem is annyira galamb lelkű és ije dős –

felelte Jeremy, köz ben ismét dobott. – Gon dol jon csak

vissza, hogyan tette helyre Lady Jane-t. Hal lot tam ám róla.

– El sem hiszem, hogy ilyet tet tem – felelte elgon dol kodva

Alice. – Soha éle tem ben nem beszél tem még így sen ki vel.

De olyan gyö nyörű volt, ami kor ott ebé del tünk, azt akar tam,

hogy örökké tart son. Aztán hir te len meg je lent ez a gonosz‐ 

kodó baj ke verő. Tudja, elhint cél zá so kat, szinte olyan,

mintha egy től egyig min den ki nek utá na né zett volna indu lás

előtt. Nekem… nekem azt mondta, hogy maga a som er seti

Bly the csa lád sarja. – Alice beha rapta az ajkát. Már-már

azon a pon ton volt, hogy a töb bit is elmondja a férfi nak.

– Csak ugyan? Talán az a fajta nő, aki nem tudja, mihez

kezd jen az ide jé vel. Remé lem, nem kese ríti meg túl sá go san

az őrmes ter éle tét. Alig ha nem bepa na szolja a felet te se i nél.

– Sze gény Hamish!

– Úgy vélem, Hamish nagyon is képes vigyázni magára.

És mit gon dol, melyik rendőr sietne átvenni a poszt ját? Ez a

hely aligha való ambi ci ó zus ember nek.

– Maga mivel fog lal ko zik? – tuda kolta Alice.



– Ügy véd vagyok.

A lány némi csa ló dott sá got érzett. Titok ban abban

remény ke dett, hogy a férfi is amo lyan közép szerű fog lal ko‐ 

zást űz, mint ami lyen az övé.

– És maga? – hal lotta Jeremy kér dé sét.

A férfi rövid ujjú koc kás inget viselt, és elnyűtt, bő fla nel‐ 

nad rá got, mégis volt benne valami válasz té kos ság, a

kényel mes élet meg a pénz fesz te len sége sugár zott belőle.

Hir te len Alice valaki más sze re tett volna lenni, valaki jóval

tekin té lye sebb.

– Főköny velő vagyok a Bax ter és Ber rynél, a City ben. –

Öntu da to san föl ne ve tett. – Fura munka egy nőnek.

– Egy olyan fia tal nőnek, mint ön, biz to san – felelte

Jeremy. – Nem gon dol tam ennyire haladó szel le mű nek ezt a

begye pe se dett céget.

– Ismeri a Bax ter és Per ryt? – kér dezte ide ge sen.

– Az öreg Bax tert isme rem – vála szolta könnye dén Jeremy.

– Apám barátja. Fel tét le nül ugratni fogom a csi nos főköny ve‐ 

lő jé vel.

Alice elfor dí totta az arcát. Hát ide vezet a hazu do zás.

Fölös le ges. Még talál kozni sem lesz bátor sága Jeremy vel a

nya ra lás után.

– Az ön korá ban, ez úgy tíz éve lehe tett – mondta ked ve‐ 

sen Jeremy –, egy bom bázó csaj nak azt mesél tem, pilóta

vagyok…

– Jaj, Jeremy! – sopán ko dott sze ren csét le nül Alice. – Csak

a főköny velő tit kár nője vagyok.

– Köszö nöm – vigyor gott a férfi. – Jó rég volt már, ami kor

valaki meg pró bált impo nálni nekem.

– Ugye, nem harag szik, ami ért hazud tam?

– Dehogy! Hé, azt hiszem, kapása van.

– Való szí nű leg hínár. – Alice fia tal nak, sza bad nak érezte

magát, és könnyű volt a szíve. Mr. Pat ter son-James méla bús

ábrá zata kúszott az elmé jébe, majd elhal vá nyult, és tova‐ 

tűnt, akár a skót köd.



Behúzta a zsi nórt, élvezte, ahogy meg-meg rán dul a bot, s

köz ben arra gon dolt, miként lehet hal nak érezni a lebegő

hínárt?

Valami meg vil lant a len cse barna és arany színű víz ben.

– Piszt ráng! – kiál totta Jeremy. Fogta a szák ját, és

beemelte a halat. – Túl kicsi – mondta fejét csó válva. –

Vissza kell enged nünk.

– Ne bántsa! – vison gott Alice, miköz ben a férfi kisza ba dí‐ 

totta a legyet a hal szá já ból.

– Dehogy, megy vissza az anyu ká já hoz – mondta Jeremy,

és vissza dobta a piszt rán got a vízbe. – Milyen legyet hasz‐ 

nált?

– Gyil kos nim fát.

Jeremy elő vette a műle gyes dobo zát.

– Meg pró bál ko zom vala me lyik kel ezek közül.

Baj tár sias csönd tele pe dett rájuk. A Két Nővér fura for mái

mögött kez dett meg fa kulni a fény. Könnyű szél bor zolta a

vizet, a fod rok lus tán terül tek szét a tavon.

És akkor a han gák közül fel röp pen tek azok a pici skót szú‐ 

nyo gok. Alice arca feke tél lett tőlük. Visí tozva kapott a szú‐ 

nyog há ló já ért, miköz ben Jeremy már sebe sen eve zett a part

felé.

– Gyor san… csak pakol junk be min dent a kocsiba, és

mene kül jünk a bes ti ák tól – mondta.

Alice egy hosszú és ala csony fel épí tésű vala mi nek a fotel‐ 

ülé sébe pat tant bele. Kilőt tek az úton, meg sem áll tak, amíg

jó messzire nem kerül tek a tótól. Jeremy egy törül kö zőt

adott a lány nak, hogy meg tö rölje az arcát.

Alice hálá san mosoly gott rá.

– Mi van Daph né val? Tel je sen meg fe led kez tem róla.

– Én is.

Jeremyre árnyé kot vetet tek az autó köze lé ben álló fák.

Úgy tűnt, a férfi a szá ját nézi, s Alice szíve kala pálni kez dett.

– Itt… Skó ci á ban vette ezt az autót? – kér dezte. – Csak

azért, mert úgy hal lot tam, hogy ön és Daphne vonat tal jöt‐ 

tek fel.



– Így igaz. Apám hasz nálta a kocsit. Tudta, hogy erre

jövök, és ott hagyta nekem Inver ness ben.

– Rég óta ismeri Daph nét?

– Nem. Ő kereste meg Heat hert, mert nem sze re tett volna

egye dül utazni, Heat her pedig írt nekem, hogy haj landó vol‐ 

nék-e csat la kozni Daph né hoz.

Jeremy várat la nul bein dí totta a motort. Alice fölöt tébb

hall ga ta gon ült. Talán meg csó kolta volna, ha ő nem fecseg

szün te le nül arról az ostoba Daph né ról. A lány fel te he tően

vissza ment a szál lo dába, és valami már kás cuc cot vesz föl a

vacso rá hoz. A nya va lyás Daphne!

– A této vá zás sosem tar to zott a hibáim közé – törte meg

végül a csön det Jeremy. – De nem sze re tek ajtós tul ron tani a

házba, és ezzel elszúrni a dol go kat.

Alice nem volt egé szen biz tos benne, mire utalt a férfi –

talán arra, hogy meg akarta csó kolni őt, aztán meg gon dolta

magát? Nem merte föl tenni neki a kér dést, hátha zavarba

jön, és azt feleli, hogy a legye zés ről beszélt.

Ám Jeremy egyik kezé vel hir te len elen gedte a kor mányt,

és meg szo rí totta a lány kezét.

Alice-nek szár nyalt a lelke. Hatal mas bagoly vitor lá zott át

a kanyar gós út fölött. Alat tuk bújt meg a kis falu, Loch dubh.

Serény halász bár kák pöfög tek ki a ten gerre. A tó sima fel‐ 

színe vissza tük rözte a szál loda étter mé nek fényeit. Az autó

gyor san gurult lefelé a völgy esti homá lyába, majd át a régi

„púpos” hídon, mely az Ans tey sebes zubo gói fölött ívelt át,

aztán végig a folyó par ton, el a falu ala csony, fehér házacs‐ 

kái mel lett. A tóban egy fóka pár buk dá csolt és for go ló dott,

akár két Edward-kori öregúr.

Könny szö kött Alice sze mébe, de lopva letö rölte. Túl sok

volt neki az este szép sége. A pénz szép sége, mely a hosszú,

ala csony, drága autó bőr kár pit já ból áradt, és Jeremy arc vi‐ 

zé nek eny hén fűsze res illata elbó dí totta az érzé keit. Mind ezt

akarta. Azt akarta, hogy örökké tart son ez az este. A gyö‐ 

nyörű táj, a gyö nyörű férfi, a gyö nyörű gaz dag ság.



Lady Jane képe nőtt óri á sira a lány lelki sze mei előtt, elta‐ 

karva előle az estét. Ha ez a nősze mély meg pró bálja tönk re‐ 

tenni nekem a dol go kat, kinyí rom – gon dolta vér me sen.

Ám nagyon fia tal volt, követ ke zés képp heves han gu lat vál‐ 

to zá sokra képes, így máris azon kez dett aggódni, hogy mit

visel jen a vacso rá hoz.

Egy órá val később, ami kor belé pett az étte rembe, a

legyes tár sa ság többi tagja – Lady Jane, Char lie meg az

őrnagy kivé te lé vel – már elfog lalta a helyét.

Csa ló dot tan kons ta tálta, hogy csak Jeremy vel átel len ben,

az asz tal túlsó végén van sza bad hely. A férfi Daphne mel‐ 

lett ült, s épp nevet gélt vala min, amit a lány mon dott.

Daphne fekete sifon kok tél ru hát viselt, a deré kig érő kes‐ 

keny kivá gás szív fáj dító bepil lan tást enge dett töké le tes mel‐ 

lére. Hosszú antik fül be va lók lóg tak ter mé sze tes szőke,

harang ala kúra vágott, sely mes hajá nak árnyé ká ban. Több‐ 

nyire mosoly ta lan, erős pofa csontú arcát szem héj fes ték és

piros rúzs tette lágyabbá.

Jeremy jól sza bott, grafit szürke öltönyt viselt, csí kos ing‐ 

gel. A nyak ken dő jét amo lyan kicsi, tömör cso móra kötötte.

Csuk ló ján nehéz arany óra csil lo gott.

Alice azt kívánta, bár csak valami más volna rajta! Az

összes ruhája olcsó nak és ocs mány nak tűnt. Végül egy hal‐ 

vány rózsa szín kas mír kar di gán nál, egy csi nál ta tott blúz nál

meg a Wool worth ban vásá rolt gyöngy sor nál maradt. Szo‐ 

bája társ ta lan sá gá ban elhi tette magá val, hogy úgy fest,

akár egy átla gos kör nyék beli. Most viszont úgy érezte

magát, mint egy lon doni gép írónő, aki hiába pró bál úgy fes‐ 

teni, mint egy átla gos kör nyék beli. Az étte rem ben szer fö lött

meleg volt.

Amy Roth könnyű, lib benő sifon szerű ruhát viselt, merész

kék és zöld szí nek ben, amely csu pa szon hagyta szinte a tel‐ 

jes hátát. Vacsora köz ben Mar vin egy szer végig si mí tott a

fele sége gerin cén, Amy pedig a vál lát meg rántva kun co gott.

Heat her hosszú ruhát vett fel, olyan volt, akár valami

bútor kár pit. Mégis úgy fest, akár egy igazi hölgy, gon dolta



boron gó san Alice. John Cartw right jókedvű volt, és nyu godt.

Két ség te le nül örült, hogy túl van az első nap viszon tag sá‐ 

gain.

A szál loda jó néhány palack cseh szlo vák pezs gő vel járult

hozzá a vacso rá hoz, a cím ké ket diszk ré ten fehér szal vé ták‐ 

kal lep lez ték.

Az enni való pazar volt: főtt lazac finom hol landi már tás sal.

Min denki kez dett ella zulni, s egy kicsit fel ön töt tek a garatra.

Az alko hol tól föl bá to rodva Alice úgy dön tött, elfe lejti

Jeremyt, és a Roth házas pár ral beszél get. Mar vin ról kide rült,

hogy tős gyö ke res New York-i, Amy pedig a Geor gia állam beli

Augus tá ból szár ma zott. Mar vin a har ma dik férje volt – ezt

épp abban a stí lus ban mesélte Alice-nek, aho gyan egy jutá‐ 

nyos áron vett drága ruhá ról beszél nek a nők.

Mar vin halk szavú volt, és udva rias, szer fö lött ked ves a

fele sé gé vel. Olyan, ami lyen nek Alice elkép ze lé sei sze rint

egy ame ri kai férfi nak len nie kell. Már elbi zony ta la no dott,

hogy csak ugyan őt hal lotta-e kia bálni dél előtt, ám raj tuk

kívül nem tar tóz ko dott ame ri kai ven dég a szál lo dá ban.

A parti egyre lár má sabb és vidá mabb lett.

Aztán Peter Frame őrnagy bot la do zott be. Tekin tete üve‐ 

ges volt, resz ke tett a keze. Az egyik szék tám lá jába kapasz‐ 

kodva, esze lő sen nézett a cso portra.

– Hol az a boszor kány? – riká csolta.

– Ha Lady Jane-re gon dol – felelte Heat her –, fogal mam

sincs. Mégis mi tör tént?

– Mind járt elmon dom – vála szolta ijesztő hév vel az őrnagy.

– Este vissza men tem a Maragra, köz vet le nül a víz esé sek

fölé, és fog tam egyet. Egy hét és fél kilós került a hor gomra!

Hosszú csata volt, és a hala mat lebeg tetve pont rágyúj tot‐ 

tam egy ciga ret tára, mikor ez a banya úgy csör te tett arra,

mint valami bika.

„Átme he tek? – kér dezte. – A zsi nórja elállja az utat.”

„Egy óri ási hal van annak a zsi nór nak a végén” – felel tem.

Erre ő: „Ne butás kod jék, nem ácso rog ha tok itt egész éjjel.

Biz to san csak egy kő.”



Mielőtt fel fog tam volna, mire készül, kapta a csi pe szét, és

elvágta a zsi nó ro mat. Elvágta a zsi nó ro mat az az átko zott

szi pir tyó! Az a nagy, kövér, büdös tehén! Meg ölöm! Meg

fogom gyil kolni azt a för tel mes nősze mélyt! Meg ölöm! Meg‐ 

ölöm! Meg ölöm! – A végén már ordí tott az őrnagy.

Döb bent csönd tele pe dett az étte remre, és a néma ság

kel lős köze pén bevi tor lá zott Lady Jane.

Rózsa szín sifon es té lyit viselt, túl sok mas ni val, bodor ral és

fodor ral; az effajta esté lyi ruha volt az anya ki rálynő, Bar bara

Cart land és Danny La Rue ked vence.

– Nocsak, nocsak, mind nyá jan milyen gyá szo sak vagyunk!

– Vidám tekin te té vel kör be pász tá zott a meg üt kö zött tár sa‐ 

sá gon. – Na, mit csi nál jak, hogy fel dob jam a bulit?



Második nap

Majd miként a Föld belső, kanyar gós, szűk ösvé nyeit,

Tisz tít sák meg sós vizek a harag könnyeit.

JOHN DONNE

Alice álmo san ügyet len ke dett, hogy elné mítsa csi pogó úti

órá ját, majd ásí tozva nyúj tóz ko dott. Szo bája szürke fény ben

für dött. Mielőtt ágyba bújt, elfe lej tette össze húzni a füg gö‐ 

nyö ket. Kövér, zsí ros eső csep pek gör dül tek végig az ablak‐ 

üve gen.

Cso dá la tos módon vala hogy egé szen jóra for dult a för tel‐ 

mes első vacsora. Lady Jane átütő sikert ara tott. Mielőtt

ugyanis az őrnagy neki tá madt volna, a Lady olyan túl áradó

őszin te ségi roham mal és ked ves ség gel kért bocsá na tot,

olyan rava szul folya mo dott az őrnagy tiszt és úri em ber stá‐ 

tu sá hoz, hogy a férfi puly ka mérge lecsil la po dott. Ezután

min denki elkezdte jól érezni magát. Lady Jane javas la tára

men tek át vacsora után a tár sal góba, és segí tet tek egy más‐ 

nak meg kötni az elő ké ket. És Lady Jane nevet tette meg a

tár sa sá got kicsit kaján anek do tá i val.

Alice most fel idézte, amint Jeremy szé pen mani kű rö zött

keze az övét súrolta, s a férfi arc vi zé nek illa tát is, mikor az

övé hez hajtva fejét, segí tett neki meg kötni a cso mó kat. A

férfi szem lá to mást nem érdek lő dött már Daphne iránt.

Reg gel újra elmé leti óra lesz, mielőtt hor gászni men nek.

Alice fel ká szá ló dott az ágy ból, az ablak hoz lépett, és kiné‐ 

zett rajta. A kikö tőig sem látott el. Min dent sűrű köd borí tott,

s kitar tóan kopo gott az eső. Talán sze ren csés lesz, és újra

Jeremy vel páro sít ják össze. Becsukta sze mét, elkép zelte ket‐ 

te jü ket, amint a férfi bőr il latú kocsi já ban fogyaszt ják el



hideg ebéd jü ket, s a bepá rá so dott abla kok kizár ják az egész

vilá got.

Gyors zuha nyo zás után kiszedte hajá ból a rózsa szín

műanyag csa va ró kat, és valami stí lu so sabb fri zu rá val kísér‐ 

le te zett, ám megint csak sza na szét állt a haja, mint min dig.

Bána tára a reg ge li nél külön asz ta lok hoz ültet ték őket, őt

oda irá nyí tot ták, ahol az őrnagy már kol bászt fala to zott.

Jeremy az étte rem túlsó végé ben ült Daph né val és Lady

Jane-nel.

Az őrnagy Alice-re pil lan tott, majd papír zi ze gés kísé re té‐ 

ben kinyi totta a The Times múlt pén teki szá mát, s a tár sa‐ 

sági rova tot kezdte tanul má nyozni.

– Esik – kez de mé nye zett élén ken a lány, de az őrnagy

csak fel mor dult vála szul. Talán nem tart érde mes nek rá,

hogy beszél ges sünk, gon dolta ború san Alice.

A helyi ség köze pére állí tott asz tal ról kiszol gálta magát

zab pe hellyel, zsöm lé vel és narancs lé vel, aztán szé gyel lő sen

a halász le gény reg ge lit kérte a ter me tes pin cér nő től, aki

úgy fes tett, mint egy fel földi tehén.

Ami kor kihoz ták a reg ge li jét, Alice této ván pisz kál gatta a

vil lá já val. Sza lonna, tojás és kol bász… a többi étel azon ban

furá nak és ide gen nek lát szott.

– Mik ezek? – kér dezte az őrnagy tól. A férfi nem vála szolt,

így aztán Alice eléggé har sá nyan ismé telte meg a kér dést.

– Bir ka hó lyag, véres hurka meg egy bur go nyás lepény –

vála szolta az őrnagy. – Nagyon finom. Tudja, skót kaja. Én

akkor ismer ked tem meg ezek kel, ami kor elő ször jár tam a

Fel föl dön kato nai kikép zé sen.

– Az SAS-nél szol gált? – tuda kolta Alice.

– Nem. – Az őrnagy nyá ja san elmo so lyo dott. – Az én időm‐ 

ben még nem ala kult meg. Min ket más képp nevez tek.

– Éspe dig hogyan?

– Ezt nem mond ha tom el. Hét pe csé tes titok.

– Ó! – Ez óri ási hatást gya ko rolt Alice-re.

– A nagy műsor javát ter mé sze te sen a regu lá ris had se reg‐ 

ben töl töt tem.



– Műsor…?

– A máso dik világ há ború. Még emlék szem rá, hogyan

vezet tem ki az embe re i met a nor man diai fövenyre. A jen kik

a könnyebb részt kap ták, nekünk hagy ták a szik lá kat. „Ne

fél je tek, fiúk, most elfog juk a frit ze ket!” Ezt mond tam, és

hit tek nekem. Isten áldja a lel kü ket! Meg hal tak volna értem.

Felül múl ha tat lan hűség. Nagyon meg in dító, ez tény.

Alice azt kívánta, bár csak látná őt a mamája. „Igazi régi

vágású úri em ber” – mon daná.

– Mesél jen még! – nógatta csil logó szem mel az őrna gyot.

– Szó val – foly tatta öröm mel az őrnagy –, volt egy idő…

A férfi nak elhalt a hangja, mikor egy hatal mas árnyék

vető dött az asz ta lukra. Alice föl pil lan tott. Lady Jane fény te‐ 

len tekin tete élve zet tel vizs latta az őrna gyot.

– Az összes hős tet tét elme séli Miss Wil son nak? A Salis‐ 

bury-fenn sík tea sátra körül meg ví vott ádáz csa tá kat?

Mégis mi lehe tett ezek ben a meg jegy zé sek ben, ami meg‐ 

iz zasz totta az őrna gyot? Alice egyi kük ről a másikra nézett.

Lady Jane bic cen tett, hal vá nyan elmo so lyo dott, majd távo‐ 

zott.

Az őrnagy követte a tekin te té vel, motyo gott vala mit,

aztán tovább töröl gette hom lo ká ról a verí té ket zseb ken dő jé‐ 

vel.

Char lie Bax ter, a Roth házas pár meg a töb biek már kimen‐ 

tek a tár sal góba. A kan dal ló ban vidá man lobog tak a lán gok.

A ter me tes pin cérnő tén fer gett be, kifőtt tea le ve let, káposz‐ 

ta tor zsát meg szá raz zsem lé ket dobott a tűzre, amely egy‐ 

sze ri ben lehan goló, füs tölgő undor mánnyá lohadt.

Heat her min den ki nek az elő ké jét meg vizs gálta, és meg is

rán totta a cso mó kat. Jó néhány szét ment.

– Bár csak ne mondta volna, hogy meg tudja kötni eze ket

az izé ket, ami kor nyil ván va lóan kép te len rá – zsém belt Lady

Jane az őrnaggyal.

– Min den ki nek saját magá nak kel lett volna meg köt nie –

muta tott rá Heat her.



– Mint egy nya va lyás tanu ló szoba – morogta Lady Jane. –

Nahát, már megint itt jön az a rémes ember!

Mac beth őrmes ter kószált be. Víz csö pö gött fekete köpe‐ 

nyé ről. Levette a kabá tot, a tűz elé gug golt, fél re ge reb lyézte

a szottyos, össze állt ragacs hal mo kat, majd friss tőze get és

rőzsét rakott a kan dal lóba. Aztán Alice mulat sá gára leha salt,

és dühöd ten fújni kezdte a tüzet, míg nem a lán gok fel szök‐ 

tek a kéménybe.

– Ennek a szál lo dá nak nin csen köz ponti fűtése? – Amy

Roth meg bor zon gott. – Miért nem kap csolja be valaki?

– Most pedig sze ret ném, ha ezút tal vala mennyien meg‐ 

pró bál nák jól meg kötni az elő ké ket – hal lat szott Heat her

hangja. Mind annyian morog tak, és vesződni kezd tek a

vékony damil lal.

Mac beth az ablak mel lett álló egyik karos szék hez bal la‐ 

gott. Alice látta, amint a férfi hir te len meg me re ve dik –

szinte olyan volt, akár egy kutya, ami kor állja a vadat. Aztán

talpra ugrott, hóri hor gas, sovány alakja kiraj zo ló dott a

szürke égbolt előtt.

Alice-en erőt vett a kíván csi ság. Óva to san föl állt, és az

ablak hoz ment. Bár mit vagy bár kit látott is a rendőr, a tel jes

figyel mét lekö tötte.

Alice kiné zett az abla kon.

Kar csú, szőke lány szállt ki egy Land Rover ből. Sárga, imp‐ 

reg nált kabá tot és vadász nad rá got viselt, hozzá zöld gumi‐ 

csiz mát. Gyö nyörű arca nyu godt volt, amo lyan neme sen

ová lis. Egy nehéz fonott kosa rat pró bált kiemelni a terep já‐ 

ró ból, de szem lá to mást nem bol do gult vele.

Az őrmes ter olyan gyor san for dult meg, hogy majd nem

fel lökte Alice-t. Magára kapta a köpe nyét, kivi har zott a tár‐ 

sal gó ból, majd egy perc cel később már az ablak alatt tűnt

fel. Mon dott vala mit a lány nak, aki föl ne ve tett rá. Hamish

átha jolt előtte, és kiemelte a kosa rat a Land Rover ből. A

lány bezárta az autót, majd együtt indul tak el. A férfi cipelte

a kosa rat.



Vajon ki lehet? – tűnő dött Alice. Gaz dag nak lát szik azzal a

hűvös „fütyü lök rád” pil lan tá sá val. Kár a fárad sá gért, aho‐ 

gyan Lady Jane mon daná.

– Ez a vacak bigyó önálló éle tet él – hal lat szott Mar vin

Roth hangja.

– Iga zá ból – szó lalt meg Lady Jane – néhány hasz nál ható

rab szolga-mun ka erőre volna szük sé günk. Néhány éhbé rért

dol goz ta tott, kizsák má nyolt mun kásra, nem igaz, Mr. Roth?

– Vigyáz zon a szá jára höl gyem! – csi ko rogta Mar vin Roth.

Döb bent csönd lett.

Ura matyám, miért is pró bál tam egye dül meg bir kózni

ezzel? – gon dolta Heat her. Ez a för tel mes nősze mély örö kö‐ 

sen olyan dol go kat mond, amik az én szá momra ugyan

ártat lan nak tűn nek, ám lát ha tóan ful lán kot döf nek abba az

emberbe, aki nek szánja őket. Piros fol tok van nak a nya kán,

ez rend sze rint magas vér nyo másra utal. Bár csak itt rogyna

össze hol tan!

– Most pedig – mondta fenn han gon, és fölöt tébb meg le pő‐ 

dött, mennyire remeg a hangja – zsi neg da ra bo kat fogok

kiosz tani, és meg ta ní tom önök nek, hogyan kell nyol cast

kötni.

Heat her meg könnyeb bü lé sére a férje lépett be a tár sal‐ 

góba.

– Egy kicsit késés ben vagyunk – mondta John. – Jó volna

elin dulni. Megint adunk nekik boto kat, leg alábbis azok nak,

akik bérelni akar nak tőlünk… Azt hiszem, az őrnagy hozta a

saját ját… Utána fel visszük őket az Alsh felső folyá sá hoz meg

az Alsh-tóhoz.

Alice már a szo bá já ban föl húzta a hor gász csiz mát, és

ellen őrizte, bepa kolt-e min dent a zöld legye zős kabát zse be‐ 

ibe: damil csi pesz, fogó, zseb kés, egy tű a cso mók kiol dá sá‐ 

hoz, és azzal szúrja ki a legyek sze mét is – bol dog volt, ami‐ 

kor kide rült, hogy műle gyek ről van szó. Aztán fejére

biggyesz tette a hor gász ka la pot, és abban a remény ben

indult el lefelé, hogy a töb biek tapasz talt pecás nak gon dol‐ 

ják majd.



A par ko ló ban John tér ké pe ket osz tott szét, elma gya rázta,

hogy az Alsh-tó elég messze van. A kalap já ról víz csö pör gött

az orrára, eső kopo gott a par koló beton ján.

– Ez leg alább távol tartja a szú nyo go kat – jegyezte meg. –

Nos, hogyan is legyen… Jeremy, maga Daph nét viszi.

Alice-nek össze szo rult a gyomra, miköz ben John azzal foly‐ 

tatta, hogy ő vele és Heat her rel meg az ifjú Char lie Bax ter‐ 

rel uta zik. A lány magán érezte Lady Jane tekin te tét, és

dühö sen a hom lo kára rán totta elázott kalap ját.

Az uta zás vég te len nek tűnt. A hegye ket elrej tette a köd.

Az ablak törlő egy hangú züm mö gés sel söpört előre-hátra.

Alice a fiúra pil lan tott. Char lie az ülés távoli szé lén kucor‐ 

gott, a lány nak fogalma sem volt róla, hogyan kell beszélni

egy gye rek kel.

– Jól érzed magad? – kér dezte végül.

Char lie kemény, mérics kélő pil lan tás sal für készte Alice

arcát.

– Nem – felelte kis vár tatva. – Rühel lem azt a ronda, kövér

nőt. Goromba, rossz in du latú és gonosz. Miért is nem hal

meg? Ren ge te gen vesz nek oda a Fel föl dön. Elté ved nek, fáz‐ 

nak, éhez nek és meg hal nak, mert nem talál nak rájuk. Lezu‐ 

han nak a szik lák ról. Vele ez miért nem tör tén het meg?

– Na, na – kor holta őt Alice. – Így nem sza bad beszélni!

Hosszú csönd követ ke zett, majd:

– Tudod, hogy nagyon buta vagy? – kér dezte amo lyan

könnyed, tár salgó stí lus ban a gye rek.

Alice elvö rö sö dött.

– Ne légy szem te len!

– Te vagy szem te len! – felelte a dühbe guruló Char lie. –

Egyéb ként te is ugyan úgy utá lod, mint én.

– Ha Lady Jane-re gon dolsz, rend kí vül pró bára teszi az

ember türel mét – jegyezte meg vas kos válla fölött hát ra pil‐ 

lantva Heat her –, de egy ilyen kis lét számú cso port ban fel‐ 

erő söd nek a hibák. Egy tömeg ben szinte észre sem ven néd

őt.



– Én aztán igen – mondta Char lie, s ezzel tény le ge sen

véget vetett a témá nak, no meg a beszél ge tés nek.

A nagy kombi csúsz kált a maka dám úton, föl-le szla lo mo‐ 

zott a szám ta lan mere dek lej tőn meg hepe hu pán. Alice-nek

már émely gett a gyomra.

Végül a kocsi éles bal kanyart vett, s az eddi gi nél is töb bet

buk dá csolt a sáros föld úton, ahol han ga bok rok súrol ták az

olda lát. Ami kor Alice már kiál tani akart, hogy mind járt

hányni fog, zök kenve meg áll tak. A lány kiszállt, zsib badt

volt, és fázott.

Előtte hosszan terült el az eső víz től meg duz zadt tó, míg‐ 

nem elve szett a köd ben. Nyu ga lom és csönd honolt a tájon,

csak az eső dobo lása hal lat szott. Amint meg ér kez tek a töb‐ 

biek, Heat her és John elkezdte kirakni a hor gász bo to kat.

– Nos, ki akar evezni?

– Én! – kiál totta ritka lel ke se dést mutatva Char lie.

– Akkor lehetsz a ghil lie-m – szó lalt meg Lady Jane. A Fel‐ 

föl dön a ghil lie szol gát jelent. – Itt túl sá go san sok a bokor.

Jobb lesz a tó köze pén.

– Egy kővel a tokás nya kad ban – morogta az orra alatt

Amy Roth. Elkapta Alice bámész pil lan tá sát, és úgy elpi rult,

mint egy kamasz lány.

Igazi hölgy, somo lyo gott magá ban Alice. Fel te szem, már

attól áju lás kör nyé kezi, ha annyit mond: „a fenébe”.

Heat her habo zott. Char lie-t lát ha tóan meg ré mí tette a gon‐ 

do lat, hogy Lady Jane-nel evez zen ki. Más részt viszont a fiú

volt a csa pat egyet len tagja, akit a ladynek eddig nem sike‐ 

rült ter ro ri zál nia, és egy óra múlva úgyis kiment he tik őt a

mar kai közül.

– Remek – mondta. – A Roth házas pár és az őrnagy föl jebb

mehet John nal a tó men tén, és a folyó ban legyez nek. Arra‐ 

felé sebes piszt rángra vagy kis lazacra megyünk, úgy hogy

könnyű botra lesz szük ség.

– És én? – kér dezte Alice.

– Velem jön, majd én elin dí tom – felelte Heat her. – Jeremy,

ön balra indul, Daphne pedig jobbra. Moz gás, ne ácso rog ja‐ 



nak! Csak rövid ideig legye zünk, két óra múlva ugyan itt

talál ko zunk.

Alice, miköz ben össze rak ták a boto kat, egyre-másra

remény tel jes pil lan tá so kat kül dött Jeremy felé. Daphne

műle gye bele akadt a dzse ki jébe, Jeremy pedig nevet gélve

vic ce lő dött a lánnyal, mialatt kisza ba dí totta a hor got.

Alice meg bor zon gott. Az eső vala hogy utat talált a gal lér‐ 

jába.

– Jöj jön! – szólt neki Heat her. – Ne így hozza a bot ját,

Alice! Vagy fel fog nyár salni vala kit, vagy fönn akad egy bok‐ 

ron.

Jeremy bele gá zolt a tóba, s Alice addig nézte őt, míg a

férfit el nem nyelte a köd.

Lady Jane házsár tos hangja hal lat szott a víz fölött:

– Nem tudsz egy kicsit erő seb ben evezni?

Sze gény Char lie!

Alice követte Heat hert a sekély vízbe.

– Azt hiszem, itt, pon to san ezen a helyen – mondta Heat‐ 

her. – Itt pró bál jon meg dobni.

A vizes és elke se re dett Alice hát ra len dí tette a bot ját, az

pedig tüs tént fenn akadt a mögötte lévő bok ron.

– Ne így – magya rázta türel me sen Heat her, miu tán kisza‐ 

ba dí totta a lány hor gát. Hatá ro zot tan meg fogta Alice kar ját,

és olyan szé pen vetette ki a legyet, hogy az fod ro zó dás nél‐ 

kül ért a vízre. – Jó – mor mogta. – Most újra. És megint…

Alice-nek már kez dett fájni a karja. Szit ko zó dott, meg-

meg bot lott, és csúsz kált a víz ben lévő nagy köve ken.

– Én egy kicsit föl jebb pró bál ko zom – mondta ked ve sen

Heat her. – Nagy sze rűen csi nálja. Emlé kez zen rá, hogy tizen‐ 

két órá nál kell meg ál lí ta nia a botot. Jó dara bon sekély a tó,

tehát ha las san eltá vo lo dik a part tól, talán lesz kapása, és

nem koc káz tatja, hogy a horga fönn akad a bokor ban.

Miért nem mon dom meg neki egy sze rűen, hogy soha a

büdös élet ben nem tanu lok meg legyezni, és iga zá ból nem

is érde kel – gon dolta bol dog ta la nul Alice. Jeremy tesz rám.

Én nem tar to zom ide. Aztán még is csak azon kapta magát,



hogy las san tovább megy befelé a tóba, s menet köz ben

kiveti a zsi nórt.

Aztán a damil hir te len meg fe szült.

Alice szíve a tor ká ban dobo gott.

Való szí nű leg egy kő vagy hínár lesz. Elkezdte föl te kerni a

zsi nórt, egyre izga tot tab ban érezte a húzást meg a reme‐ 

gést a damil végén. Piszt ráng szök kent fel a leve gőbe, majd

fejest ugrott a vízbe.

– Segít ség! – kiál totta az izga lom tól kipi rulva Alice. Hát

már sosem jön Heat her? Mi van, ha elve szíti? Azt nem

viselné el. Szinte akkora ősi vadász ösz tön kerí tette hatal‐ 

mába, mint a körü lötte maga sodó hegyek. Behúzta a zsi‐ 

nórt.

– Ez az! – szó lalt meg várat la nul a köze lé ben Heat her. –

Készítse a szák ját!

– Szák. Igen, a szák – motyogta vadul keres gélve Alice, s

a vízbe ejtette a bot ját. Heat her leha jolt és föl emelte.

– Készítse a szá kot! – ismé telte meg Heat her. Alice el

akarta kapni tőle a botot, de attól tar tott, elveszti a halat.

A piszt ráng köze lebb került, ver gő dött, csil lo gott a víz ben.

Alice a hal alá merí tette a hálót, és kiemelte. Ujjongva, egy‐ 

szer s mind szá na lom mal must rálta a halat.

– Jó nagy – jegyezte meg Heat her. – Sze rin tem meg van

három kiló. Finom reg geli lesz belőle. – Kiszedte a hor got a

piszt ráng szá já ból, majd elin dult a part felé.

– Képes meg ölni? – kér dezte a tátogva küsz ködő halat

nézve Alice.

– Hát per sze – felelte Heat her, s las san föl emelt egy

követ. Min den moz du lata komó tos volt, hatá ro zott. – Csak

meg sza ba dít juk a szen ve dé se i től.

Lon don ban mennyire vissza ta szí tó nak tűnik az álla tok

legyil ko lása – gon dolta Alice –, és milyen ter mé sze tes nek itt,

ezen a kiet len vidé ken. Heat her műanyag zacs kóba csúsz‐ 

tatta a piszt rán got.

– Tegye a tás ká jába – mondta a lány nak. – Ideje ebé delni,

úgy hal lom, jön nek vissza a töb biek.



Alice volt az egyet len, aki fogott vala mit, el is hal moz ták

dicsé ret tel, csak Lady Jane és Char lie Bax ter nem gra tu lált

neki. A gye rek kime rült nek tűnt. Heat her sür gött-for gott

körü lötte, bese gí tette a kocsi első ülé sére, és forró teát töl‐ 

tött neki.

– Maga igazi csoda, Alice! – lel ken de zett Jeremy. – Tény leg

tel je sen egye dül fogta ki azt a jószá got?

– Igen, csak ugyan egye dül csi nálta? – fag gatta a lányt

Lady Jane is.

Alice habo zott egy pil la na tig. Heat her viszony lag közel

volt, de remél he tő leg hal ló tá vol sá gon kívül.

– Igen – mondta han go san. – Igen, egye dül.

– Dél után a köze lé ben leszek – vigyor gott Jeremy. – Alig‐ 

ha nem min den sze ren cse magács ká hoz sze gő dött.

Alice örö mét két dolog homá lyo sí totta el egy kicsit. Elő‐ 

ször is a fül len tése, amit Heat her két ség kí vül meg hal lott;

másod szor pedig az, hogy Jeremy és Daphne meg hit ten

ebé delt a férfi kocsi já ban, miköz ben őt Cartw righ ték kom bi‐ 

já nak hátsó ülé sére szám űz ték.

Fölöt tébb pocsék volt az ebéd: hideg és zsí ros, vas tagra

vágott máj krém sze le tek, szik kadt, sárga süte mény meg főtt

tojás. Mind azon ál tal Alice-t magá val ragadta a hor gász láz, s

már alig várta, hogy ismét sze ren csét pró bál jon. Vala hogy

azt érezte, ha sike rül még egy halat tel je sen egye dül kifog‐ 

nia, akkor az iste nek elné zik a hazug sá gát.

Ami kor ismét kiszáll tak a kocsik ból, néhány per cig úgy

tűnt, lőt tek a dél utáni legye zés nek. Föl tá madt a szél,

arcukba csapta az esőt.

– Reg gel az idő já rás-jelen tés ben azt mond ták, később

talán meg eny hül az idő – üvöl tötte túl John az egyre erő södő

szél zúgá sát. – Adhat nánk neki még egy fél órát.

Min denki egyet ér tett, hiszen senki nem akart hal nél kül

haza menni. Ha Alice képes volt fogni egy piszt rán got, akkor

bár ki nek sike rül het. Leg alábbis ez volt az álta lá nos véle‐ 

mény.



– Már jól vagyok – jelen tette ki Char lie, miu tán Heat her

ala po san meg tö rölte a gye rek fürt jeit. – Az a nő… Evezz

erre! Evezz arra! Aztán meg azt mondta… azt mondta…

Mind egy, nem érde kes.

– Csússz be a volán mögé, Char lie! – kérte hatá ro zot tan

Heat her. – El kéne mesél ned, mit mon dott Lady Jane, ami vel

ennyire kibo rí tott. Komo lyan gon do lom.

Char lie azon ban csak meg rázta szá radó, gön dör bozont ját,

és maka csul pis lo gott.

Heat her úgy dön tött, miha ma rabb szót vált a fér jé vel Lady

Jane-ről, ám egy fel dü börgő motor tanú sága sze rint John

már elin dult az őrnaggyal a folyó maga sab ban fekvő részé‐ 

hez.

– Dob ja lak vissza a szál lo dába? – kér dezte a fiút.

A gye rek a fejét rázta.

– Várok a töb bi ek kel, és meg lá tom, javul-e az idő – felelte.

– De csak ha egye dül legyez he tek.

Alice meg fe led ke zett az éle sen vágó eső ről, ami kor

Jeremy olda lán ismét bele gá zolt a tóba. A part ról hal lat szó

pör le ke dés szin tén süket fülekre talált nála, ami kor Heat her

vilá go san közölte Lady Jane-nel, hogy hagyja békén Char lie-

t, és hajt son a kocsi já val a felső tere pek hez, ahol csat la koz‐ 

hat az őrnagy hoz, a Roth házas pár hoz és John hoz.

– Brrr, hideg van – mondta Jeremy. – Hol fogta azt a piszt‐ 

rán got, Alice?

– Pon to san itt – felelte a lány. – Majd meg mu ta tom. –

Vadul dobott, a háta mögött hal lotta csob banni a legyet,

aztán ügyet le nül elő re csapta a zsi nórt. – Fáradt vagyok –

jegyezte meg dur cá san –, és a karom is haso gat. Ezért nem

tudom jól csi nálni.

– Nézze, így kell – magya rázta Jeremy. – Nyissa szét a

lábát. – Alice elpi rult. – A bal láb feje legyen egy kicsit elő‐ 

rébb. Az alkar ját hasz nálva hozza ügye sen a botot a válla

felé, a fel kar ját pedig szo rítsa az olda lá hoz. Ami kor hát ra su‐ 

hint, a zsi nór nak egye ne sen ki kell terül nie, és ami kor rán‐ 



tást érez, tudni fogja, hogy rend ben van a hát ra do bás. Na,

akkor len dítse előre.

Alice zsi nórja úgy pat to gott, akár egy orosz lán sze lí dítő

ostora.

– Biz to san egye dül fogta ki azt a halat? – neve tett Jeremy.

– Igen, biz to san – felelte a hazu gok merev, dühös pil lan tá‐ 

sá val Alice.

– Majd lej jebb pró bál ko zom – vetette oda Jeremy, s már

indult is tovább. – Kíván csi vagyok, vajon Daphne siker rel

járt-e.

Átko zott Daphne! – gon dolta mér ge sen Alice. Min den

ujjon gása elszállt, amint magára maradt az üvöltő szél ben

és eső ben.

Vissza kell sze rez nie Jeremyt!

Fel idézve min dent, amit taní tot tak neki, egyen súlyba

hozta magát a meder csú szós kövein, majd óva to san és szé‐ 

pen Jeremy távo lodó háta felé dobott.

Elkap tam!

– Bocsás son meg, drága Jeremy, de attól tar tok, a hor‐ 

gomra akadt – kiál totta jó han go san.

A sze rel mes regé nyek ben, ame lye ket olva sott, Jeremy nek

most olyas mit kel lene mon da nia neki: „Már régen meg fo‐ 

gott.” Aztán lassú lép tek kel oda sé tál nia hozzá, és izmos kar‐ 

jába vonni őt.

– Ostoba liba! – való já ban ezt mondta Jeremy. – Egy egész

tóból hor gász hat. Jöj jön ide, segít sen kiakasz tani ezt a hor‐ 

got!

Az irulva-pirulva buk dá csoló Alice sze ren csét le nül ara szolt

Jeremy felé. A horog a férfi dzse ki jé nek hátá ban akadt meg.

A lány for dí tott rajta, meg húzta, végül a sza kadó szö vet jel‐ 

leg ze tes hang já nak kísé re té ben sike rült kisza ba dí ta nia.

Jeremy dühö sen for dí totta hátra a fejét.

– Tes sék, nézze, mit csi nált! Tudja mit, csak tartsa magát

jó távol tőlem. – A férfi elma sí ro zott a sza kadó eső ben.

Alice arcán a meg alá zott ság könnyei keve red tek az eső‐ 

víz zel. Sér tett nek, elve szett nek, magá nyos nak érezte



magát. Már fájt az arca, mert örö kö sen ele gáns hang hor do‐ 

zás sal igye ke zett beszélni. Jeremy biz to san sosem visel ke‐ 

dett volna így olyas va la ki vel, aki a saját tár sa dalmi osz tá lyá‐ 

ból való.

Úgy dön tött, hát ra ar cot csi nál, fel adja, és az autó ban

keres mene dé ket, amíg ez a för tel mes hor gász nap véget

nem ér.

Miköz ben Alice a part felé buk dá csolt, hir te len arany színű

lett a tó vize. Szik rázó arany és vörös fény tán colt a tőze ges

fod ro kon. A lány meg for dult, nyu gat felé nézett. Az égbol ton

gyor san tért hódí tott a kék. Éle sen raj zo lód tak ki az ősi,

kicsa va ro dott, fura for májú hegyek. Gyö nyö rűen, fen sé ge‐ 

sen tün dö költ a hanga.

– Alice, Alice! – Jeremy köze le dett fel ka varva a vizet, s egy

nagyon kicsi piszt rán got muta tott fel. – Remek kis lány! –

Sugár zott az arca. – Tud tam, hogy sze ren csét hoz nekem. –

Nagy len dü let tel ölelte magá hoz a lányt, s köz ben fejbe

kólin totta a dög lött piszt ráng gal.

A pokol ból a mennyekbe került Alice vissza mo soly gott a

férfira.

– Men jünk! – mondta Jeremy. – Van egy üveg brandy a

kocsi ban. Tart sunk egy kis szü ne tet, és ünne pel jünk.

Amíg Jeremy elment az ita lért, Alice levette a kalap ját

meg a vizes kabá tot, s mind ket tőt a bok rokra terí tette szá‐ 

radni. Jeremy egy kőre tele pe dett a lány mellé. Oda nyúj totta

a flas kát, és Alice hatal ma sat kor tyolt a bran dyből.

Az ital a gyom rá ból egye ne sen a fejébe szállt. Szé dült a

bol dog ság tól. Túl van nak az első vesze ke dé sen, gon dolta

álmo do zón. Milyen jót fog nak nevetni rajta, miu tán össze há‐ 

za sod tak.

A konyak tól és a nap sü tés től meg má mo ro sodva, vidá man

egyet ér tet tek abban, hogy vissza men nek a tóra, és ismét

sze ren csét pró bál nak. Alice pró bál ko zott. Nagyon kemé nyen

igye ke zett. Bár csak kifog hatna tel je sen egye dül egy halat –

azzal könnyít hetne a lel ki is me re tén.



Ám négy óra kor meg je lent Heat her, s a kocsik hoz hívta

őket. Vissza tér nek a szál lo dába egy újabb legyes okta tásra.

Még Alice is dur cás lett, hiszen olyan volt ez az egész,

mintha megint az isko la pad ban ülne. Miért kell elpo csé kolni

egy töké le tes dél utánt, és egy ápo ro dott leve gőjű szál lo dai

tár sal gó ban ücsö rögni?

Való já ban csak akkor fog ták fel, mennyire fárad tak, ami‐ 

kor John Cartw right bele vá gott a légy kö tés ről szóló elő adá‐ 

sába. A hosszú abla ko kon beáramló meleg nap fény dacára

tüzet gyúj tot tak a kan dal ló ban, a nap su ga rak elhal vá nyí tot‐ 

ták az égő fa láng jait. Az abla kok előtt dongó züm mö gött.

Miköz ben Heat her fürge ujjai bemu tat ták a légy kö tés

művé sze tét, John a vizes-, vala mint a szá raz le gyek jó tulaj‐ 

don sá gait ecse telte. Fon tos Fedező, Kicsi Bordó, Wick man

Ked vence, Fekete Pen nell, Kar di ná lis és hasonló nevek

lebeg tek por sze mek ként az álmo sító leve gő ben.

– Mintha ver seny lo vak len né nek – jegyezte meg álmo san

Jeremy.

Alice úgy érezte, mind járt lecsu kó dik a szeme. Az őrnagy

már aludt, meg-meg rán dult a karos szék ben, akár egy vén

eb; a Roth házas pár egy más nak dőlt a fáradt ság tól, úgy fes‐ 

tet tek, aho gyan a bol dog házas pá ro kat szok ták ábrá zolni a

kan dal ló pár ká nyon sora kozó képe ken; Lady Jane-nek félig le

volt hunyva a szeme, a lus tán nyúj tózó gyí koké ilyen;

Daphne Gore pedig cinó ber vö rösre fes tette a kör meit.

Alice-nek hir te len föl pat tant a szeme. Valami félel met

érzett a helyi ség ben, amo lyan gyű löl kö dés sel elegy félel‐ 

met. Mialatt John álmo sí tón tovább beszélt, Heat her fél be‐ 

sza kí totta a bemu ta tót, hogy átfussa a pos tát. Pufók kezé‐ 

ben egy légi posta-borí té kot tartva, túl sá go san nyu god tan

ült. Föl emelte a tekin te tét, és Lady Jane-re pil lan tott, aki

elmo so lyo dott. Nem volt nyá jas mosoly.

Heat her arca fal fe hér lett. A férje kabát uj jára tette a

kezét, és átadta neki a leve let. A férfi ráné zett, majd bele ol‐ 

va sott, köz ben mogor ván össze szo rí totta az ajkát.



– Az órá nak vége – mondta végül, s valami hát bor zon gató

könnyed sé get szín lelve lerakta a leve let.

– Mi ez az egész? – súgta Alice-nek hal kan Jeremy. – És

miért van olyan érzé sem, hogy ennek köze lehet Lady Jane-

hez?

– Iszunk egyet vacsora előtt, Jeremy? – kér dezte hűvö sen

Daphne.

– Meg hívsz? – kér de zett vissza a férfi, és mosolyra húzó‐ 

dott a szája.

– Mi van? Támo gas sam a férfiak egyen jo gú sági törek vé‐ 

seit? – Daphne bele ka rolt Jeremybe, és együtt hagy ták el a

tár sal gót. Alice földbe gyö ke re zett láb bal állt, és beha rapta

az ajkát.

– Én meg mond tam, hogy csak az idő det vesz te ge ted. –

Lady Jane óri ási tömege hor gony zott le a lány bal olda lán.

Alice-t keserű düh foj to gatta.

– Maga egy för tel mes, kel le met len nősze mély – vicso‐ 

rogta.

Ez szem lá to mást csak fokozta Lady Jane jóked vét.

– Ugyan, ugyan – dorom bolta. – Kis lá nyok nak nem sza‐ 

badna üveg há zak ban kövek kel dobá lóz niuk, és bízom

benne, véget értek már a kődo bá lós idők.

Alice riad tan für készte a nőt. Lady Jane tudja. El fogja

mon dani Jeremy nek. Min den ki nek el fogja mon dani.

Sar kon for dult, futás nak eredt, meg sem állt a szo bá jáig.

Az ágyára vetette magát, és zoko gott, csak zoko gott, míg el

nem apad tak a könnyei. S ekkor esz mélt rá a fel földi

mocsár vi lág meg a hegyek bar bár vadon jára – már tör tén‐ 

tek bal ese tek, itt bármi meg es het. Alice maga elé kép zelte,

amint Lady Jane súlyos teste bele zu han egy laza cosba,

hájas képe élet te le nül mered föl felé a barna tőze ges víz‐ 

ben… és min den átme net nél kül elaludt.

Ami kor fel éb redt, azt hitte, korán van még, hiszen nap pali

fény volt oda kint. Meg fe led ke zett róla, hogy Észak-Skó ci á‐ 

ban nyá ron hosszúak a nap pa lok. Az óra tízet muta tott.



Ijed ten ugrott ki az ágy ból, meg mo sa ko dott és átöl tö zött,

ám amire leért az étte rembe, már befe jez ték a vacso rát,

ezért meg kel lett elé ged nie a bár ban fel szol gált szend vi‐ 

csek kel. Úgy tűnt, már min denki aludni tért. A pul tos

elmondta, hogy a dagadt HAF sétálni ment, és talán a másik

is vele van… az a Lady Akár hogy is hív ják. Alice kíván csian

rákér de zett, mi az a HAF, erre a bár pin cér olyas mit hadart:

„Ezt nem kel lett vóna”, és mér ge sen tovább töröl gette a

poha ra kat.

Char lie Bax ter fale ve le ket dobált a púpos híd ról az Ans‐ 

teybe, s figyelte, mint kava rog nak alá a taj té kos vízbe, majd

jön nek föl ismét a fel színre a ten ger felé vezető, örvénylő

útju kon. Nagy nénje, Mrs. Par ge ter abban a hiszem ben volt,

hogy az ágya biz ton sá gá ban alszik, a fiú azon ban fel öl töz kö‐ 

dött, és kimá szott az abla kon. A mamája levél ben érte sí‐ 

tette, hogy a hét vé gén érke zik. Char lie várta a láto ga tá sát,

egy szer s mind ret te gett is tőle. Még min dig kép te len volt

elhinni, hogy soha többé nem látja viszont az édes ap ját.

Anyja kapta meg a fel ügye le tét az eldur vult váló per ben, és

sza ka dat la nul azt haj to gatta, egy életre eltiltja Char lie-t az

apjá tól. A fiú – ki tudja, miért – szá na lomra mél tón mind ezt

a saját hibá já nak tudta be, mert ha jobb gye rek lett volna,

talán együtt marad nak a szü lei. Char lie leka nya ro dott a híd‐ 

ról, s a szál loda felé indult.

Az ég és a ten ger hal vány szürke volt, éles ellen tét ben a

falu mögött lapuló, fura for májú, fekete hegyek kel.

Char lie végig bak ta tott a kikö tőn, az éjsza kai halá szatra

készülő férfi a kat figyelte. Azt fon tol gatta, meg kér dezi egyi‐ 

kü ket, vajon kime hetne-e vele. Már éppen elve tette az ötle‐ 

tet – hiszen biz to san enge délyt kér né nek a nagy nén jé től –,

ami kor lágy hang szó lalt meg a háta mögött:

– Nem az ágy ban kéne len ned, fia tal em ber?

Char lie fel pil lan tott. A hóri hor gas Hamish Mac beth tor nyo‐ 

sult fölötte a szür kü let ben.



– Éppen haza in dul tam – motyogta a gye rek.

– Akkor egy kis dara bon elkí sér lek. Cso dás az éjszaka!

– Iga zá ból a néni kém nem tudja, hogy ide kint vagyok –

mondta Char lie.

– Nos, ugye bár nem akar juk elszo mo rí tani Mrs. Par ge tert –

felelte nyu god tan Hamish –, de járunk egy kicsit a par ton.

Hamish Mac beth éppen meg for dult, mikor női hang hal lat‐ 

szott a szál loda egyik nyi tott abla ká ból.

– Dobd el azt az átko zott hol mit! Olyan, akár a méreg.

Mrs. Cartw right, gon dolta Char lie. Aztán John Cartw right

hangja hal lat szott:

– Rend ben van. De túl zot tan aggódsz. Kivá gom ezt a

tóba, és akkor talán elal ha tunk.

Gyű rött, kék papír da rab vitor lá zott el Char lie feje mel lett,

majd a part csú szós kövein lan dolt. Apály volt.

A gye rek föl vette a papírt, gyű rött légi pos tai borí ték volt.

– Nem nézünk bele mások leve le zé sébe – mondta komo‐ 

lyan Hamish Mac beth. – Még akkor sem, ha kidob ták a sze‐ 

métbe.

– Nem akar tam elol vasni, csak gyö nyörű bélyeg van rajta.

Oszt rák.

Elha lad tak a Roth házas pár mel lett, akik néhány lépés‐ 

nyire egy más tól gya lo gol tak. Mar vin arca vörös volt, Amy‐ 

nek pedig leko nyult a szája sarka.

– Helló! – köszönt Mar vin eről te tett mosollyal.

– Cso dás esténk van – jegyezte meg a rendőr.

Az ame ri kai házas pár foly tatta útját, Char lie pedig seb té‐ 

ben zsebre vágta a leve let.

Ami kor elér tek a fiú nagy nén jé nek házá hoz, a gye rek szé‐ 

gyen lő sen meg kér dezte:

– Beme he tek? Tudom, hogyan jus sak be a házba anél kül,

hogy föl éb resz te ném a néni ké met.

Hamish Mac beth bólin tott, mind azon ál tal a kert ka pu nál

várt, amíg a fiú el nem tűnt a ház olda lá nál.

Aztán haza battyo gott, ahol a kutyája, Mackó ned ves

üdvöz lés ben része sí tette. Hamish szó ra ko zot tan simo gatta



az állat durva bun dá ját.

Volt valami ebben a legyes cso port ban, ami nyug ta la ní‐ 

totta.



Harmadik nap

Nyel ved ártal ma kon elmél ke dik,

s olyan mint az éles olló, te álnok ság nak mes tere!

Zsol tá rok könyve 52:4
[3]

Alice-nek sike rült opti mista han gu latba hoz nia magát, bár

reg gel hat kor szo rongva ébredt. Fel öl tö zött, majd neki vá gott

a szál loda mögötti domb ol dal nak.

Könnyű, fátyol szerű köd lepett be min dent, har mat csep‐ 

pek kel gyön gyözte a magas füvet és a vad zsom bort, szét te‐ 

rült a tó fod ro zódó sely mén, s ott lebe gett a göcsör tös tör‐ 

zsű vén fenyők, a kale dó niai erdő utolsó marad vá nyai

között. Alice lassú lép tei nyo mán vad já cint resz ke tett,

mókus nézett rá kíván csian, majd fel ira mo dott egy fára.

A lány egy szik lára tele pe dett, és komo lyan beszélt a saját

fejé vel. Az ifjú kori vétke, ami a fia tal ko rúak bíró sá gára jut‐ 

tatta, olyasmi volt, amit rég elte me tett az idő. Ugyan már az

édes anyja liver pooli szom szé dai aligha emlé kez nek rá. Erről

a dolog ról Lady Jane biz to san nem tud hat. A helyi lap ban

lehoz ták egy apró bekez dés ben, a máso dik oldal alján – az

újsá got 8000 pél dány ban ter jesz tet ték. Annak ide jén, azt a

kis bekez dést olvasva, úgy érezte, őrajta van a világ sajtó

szeme és füle. Most azon ban idő sebb volt, böl csebb, és

tudta, hogy egy fikarc nyit sem érde kelte a médiát. Pokoli, ha

ilyen hiper ér zé keny az ember! A leg cse ké lyebb meg jegy‐ 

zésre is rög tön azt kép zeli, hogy min den fé lét beszél nek róla.

És külön ben is, ki az a Lady Jane? Csak valami ostoba,

gonosz kodó, elé ge det len házi asszony. Jeremy mesélte, hogy

Lord John Win ters fele sége volt, egy lob ba né kony kép vi se lőé

a Wil son-kor mány zat ban, akit két hónap pal azután vitt el a



szív in fark tus, hogy kimond ha tat lan szol gá la ta i ért főrendi

címet kapott.

Aztán ott volt Daphne Gore. Alice iri gyelte a fia tal nő nyil‐ 

ván való gaz dag sá gát és hűvös nyu gal mát. Még Lady Jane

sem tudott fogást találni rajta. Ő, Alice azon ban nem enged‐ 

heti meg, hogy a saját ostoba szno biz musa az útjába áll jon –

el fogja csá bí tani Jeremyt ettől a lány tól. Más kü lön ben, ha

bele gon dol, Lady Jane Jeremyt sem hec celte. Talán ez az,

amit a pénz meg az elit iskola nyújt az ember nek: kemény

pán célt.

John Cartw right a ret te gés isme ret len érzé sé vel ébredt. Per‐ 

sze min den egyes hor gász tan fo lyam kez de te kor volt némi

lám pa láza, de ehhez már hoz zá szo kott, és min dig hamar el

is múlt, csu pán a szé dítő öröm maradt, hiszen azért fizet tek,

hogy meg ossza mások kal a hob bi ját és szen ve dé lyét: a hor‐ 

gá szást.

Most pedig Lady Jane olyan fenye ge tően tűnt fel, akár egy

kövér vihar felhő a lát ha tá ron.

Talán túl sá go san komo lyan veszi ezt az egé szet, de iga zá‐ 

ból sem ő, sem pedig Heat her nem végezte valami reme kül

a dol gát ezen a héten. Szo kás sze rint nagyobb gond dal fog‐ 

lal koz nak a cso port juk kal, ala po sab ban tanít ják meg őket a

dobásra, az előke köté sére meg a légy kö tésre, vala mint az

ügyes lazac szo ká sa ira. Ám ezút tal mind ket ten már annak is

örül tek, hogy az embe re ket, akik rájuk bíz ták magu kat, kivit‐ 

ték a vízre, mintha elhes se getné a fenye gető lég kört, ha a

lehető leg tá vo labb helye zik el őket egy más tól. És nem

tehet tek sem mit – tör vé nye sen nem –, hogy meg véd jék

magu kat Lady Jane-től. Választ hat tak: imád koz nak vagy

meg ölik. John azon ban nem hitt Isten ben, és vissza ri adt az

erő szak nak még a gon do la tá tól is. Teg nap este Lady Jane

elbű völő volt a vacso rá nál, és szem lá to mást jól érezte

magát. Talán apel lál hatna a jóin du la tára… Már amennyi ben

van neki.



Már osz la do zott a köd a tó fölött, mikor a cso port össze‐ 

gyűlt a tár sal gó ban. Forró napot ígér tek. Alice kék-fehér

pamut blúzt viselt, és rövid fehér sor tot, amely fölöt tébb elő‐ 

nyö sen mutatta meg hosszú, kar csú lábait. Olcsó, túl édes

par fü möt spric celt magára, s ez izgatta Jeremy orrát. Az

olcsó illa to kat viselő nők sok kal inkább meg kö ze lít he tők, a

gar zon la ká sok szét zi lált fla nel ágy ne mű jé nek emlé két idé zik

fel. Alice a cso mó kö tés gya kor lá sára össz pon to sí tott, vékony

szálú, bor zas barna haja a hom lo kába hullt. Jeremy oda‐ 

ment, és leült mellé a szó fára. Olyan közel húzó dott hozzá,

hogy combja a lány csu pasz láb szá rá hoz ért. Alice elpi rult,

keze meg re me gett egy kicsit.

– Cso dá san fest ma reg gel – mor molta Jeremy, és könnye‐ 

dén meg érin tette a lány tér dét. Alice abban a gyö nyörű pil‐ 

la nat ban döb bent rá, hogy a térde is képes elpi rulni.

– Mennyire örü lök, ha olyan fia tal em ber rel talál ko zom, aki

szóló lányok után jár – jegyezte meg Lady Jane, csak úgy

bele a vak vi lágba. – Én azok közé a régi vágású asszo nyok

közé tar to zom, akik bűn nek tart ják a házas ság tö rést. A

követ kező leg rosszabb dolog a cse lé dek elcsá bí tása.

E fen sőbb sé ges meg jegy zést a jelen lé vők több sége elen‐ 

gedte a füle mel lett, viszont fur csa hatást tett Jeremyre és

Daphne Gore-ra is. A férfi las san elvette kezét Alice tér dé ről,

szinte moz du lat lanná der medt. Daphne leej tette a kávés‐ 

csé szét, és elká rom kodta magát.

– Abból nem sül ki semmi jó – foly tatta Lady Jane. – Ismer‐ 

tem lányo kat, akik spa nyol pin cé rek kel szök tek meg, és

bolon dot csi nál tak maguk ból, vala mint fia tal em be re ket, akik

fér je zett mixer nő ket csá bí tot tak el. Gusz tus ta lan!

Hosszú csönd lett. Daphne ria dalma túl sá go san nyil ván‐ 

való volt, Jeremy pedig mér ges nek tűnt.

– Ter mé sze te sen akad nak köz tünk olya nok – szó lalt meg

Mac beth őrmes ter a maga lágy, fel földi hang ján –, aki ket

éppen ség gel a koruk és a kül se jük óv meg a test bűne i től.

Ön nem így mon daná, Lady Jane?

– Engem pró bál inzul tálni, biz tos úr?



– Nem én! Még ha meg is for dulna a fejem ben, az szinte

lehe tet len volna…

Lady Jane hatal mas mell kasa szinte fel fú vó dott a vékony,

cso ko lá dé barna selyem blúz alatt. Olyan, mint Hulk, gon dolta

Alice. Bár me lyik pil la nat ban zölddé vál to zik, és szét rob ban.

– Ha nem vol nék tuda tá ban a csa ládi körül mé nye i nek,

már mint annak, hogy mennyire sze gé nyek – foly tatta Lady

Jane –, elven ném a ked vét a kávé hap po lás tól. Hat kis test‐ 

vér, aki ket támo gatni kell, igaz? Meg az idős szü lő ket Ross

and Cro mar tyban. Mek kora könnyel mű ség közép ko rúan gye‐ 

re ke ket világra hozni! Tudja, akár retar dál tak is lehet nek.

– Inkább legye nek retar dál tak… bár nem azok, mint sem

ostoba, kövér, meddő közép korú boszor kánnyá vénül je nek,

mint ami lyen maga – felelte ked ves mosollyal Hamish.

– Ezt még meg em le geti! – riká csolta Lady Jane. – Maguk

nem tud ják, ki vagyok? Nem tud ják, mek kora hatal mam

van?

– Nem – vágta rá kere ken Amy Roth. – Nem tud juk.

Lady Jane kitá totta, majd azon mód be is csukta a szá ját,

akár egy partra vetett piszt ráng.

– Így igaz, szí vem – mondta Mar vin Roth. – Maga sér te get‐ 

het, gorom bás kod hat, de akkor sem fog elcse szerin teni

sem mit. Meg ke se rít heti mások éle tét a bur kol tan becs mérlő

céloz ga tá sa i val, én azon ban tős gyö ke res New York-i vagyok,

Amy pedig egy igazi Blan c hard Augus tá ból, és a geor gia-i

Blan c hard csa lád nál tökö seb be ket sehol nem talál.

Lady Jane fura vál to zá son ment keresz tül. Egyik perc ben

még úgy fes tett, mintha néhai férje sor sára jutna, a követ‐ 

ke ző ben már nyoma sem volt düh től vöröslő ábrá za tá nak,

hanem ked ve sen for dult Amy hez.

– Ez komoly? – kér dezte negé de sen. – Egy szü le tett Blan c‐ 

hard?

– Igen, asszo nyom – felelte büsz kén Mar vin Roth. – Amy

régi, jómódú csa lád sarja, akár a Rocke fel le rek.

– Kérem, legye nek szí ve sek… – kiál totta John Cartw right. –

Enged je nek beszélni, külön ben sosem kezd jük el ezt a



napot.

Fél körbe húz ták a szé ke ket. Heat her kite kert egy vetí tő‐ 

vász nat, majd neki állt össze rakni egy kis dia ve tí tőt.

– Vetí tett álló ké pek? – hor kant fel Lady Jane.

John arcá nak bal olda lán meg rán dult egy izom, de a férfi

hatá ro zot tan foly tatta elő adá sát. Dia ké pe ken mutatta be,

hogy néz nek ki a laza cok, mikor a ten ger ből föl felé halad nak

a folyón, milye nek ívás kor, végül a ten ger felé ván do roló

iva dé ko kat.

– Ennek az isko lá nak az árai nagyon mél tá nyo sak –

mondta. – Nagyon mél tá nyo sak – ismé telte hatá ro zot tan,

miu tán Lady Jane bosszú san fújt egyet. – A jobb minő ségű

laza cos terü le tek szi go rúan kar ban van nak tartva, és rend‐ 

sze rint csak méreg drá gán lehet ott hor gászni. Laza cot

legye zés sel fogunk, külö nö sen a kis mé re tű e ket, még pe dig

közön sé ges piszt ráng bot tal. Azok, akik rend sze re sen hor‐ 

gász nak lazacra, a fel sze re lé sük közt tar ta nak hosszabb

boto kat is, néme lyi ket két ke zes dobásra ter vez ték, továbbá

nagyobb orsó kat, nehe zebb zsi nó ro kat, vas ta gabb elő ké ket

és jóval nagyobb legye ket, mint ami lyen nel piszt rángra

men nek.

– Ha tisz tes sé ges kor mány volna hatal mon – sza kí totta

félbe Lady Jane –, annak a That cher nősze mély nek a dik ta‐ 

tú rája helyett, akkor min denki fog hatna laza cot, még a köz‐ 

em be rek is.

John fel só haj tott, és intett Heat her nek, cso ma golja össze a

vetí tőt. Ők imád ták a sut her landi tájat, és álta lá ban gyö‐ 

nyörű, szí nes diák kal szokta befe jezni az elő adá sát folyók ról,

hegyek ről és tavak ról. Ám úgy érezte, a jelen bagázsra nem

érde mes elpo csé kolni ezt a szép sé get.

– Ma a Sut her land felső folyá sá nál legye zünk. Heat her

majd kiosztja a tér ké pe ket. A folyó nak azon a részén kicsik a

meden cék, könnyű legyezni ben nük, köze lebb is van nak

egy más hoz, és nin cse nek meg eről te tően távol az úttól. Nyá‐ 

ron a halak nem tud nak átjutni a Sut her land-víz esé sen,

ezért kon cent rá lód nak a felső terü le tekre. A tér ké pü kön be



van jelölve a Lassú Medence. Ez egy nagyon jó, csön des

vizű, mély tar tó me dence, külö nö sen magas víz ál lás ide jén,

olyan kor a jobb part ján érde mes legyezni. Heat her meg én

magunk kal visszük Alice-t és Char lie-t, a töb biek pedig jöj je‐ 

nek mögöt tünk, mint eddig.

Pom pá san meleg nap volt, még Char lie is levet kőzte meg‐ 

szo kott tar tóz ko dá sát, és vidá man fütyö ré szett, miköz ben a

hatal mas kombi ide-oda farolt a fel földi utak haj tű ka nyar ja i‐ 

ban. Útköz ben kato nai repü lő gép dübör gött át a fejük fölött.

Olyan ala cso nyan szállt, hogy majd meg sü ke tül tek.

– Jaguár! – mondta Char lie.

John a rádió gomb ja i val bab rált. Fül sértő kelta sira tó ének

hasí tott a csöndbe. John újra pró bál ko zott: kelta.

– Ango lul semmi nincs? – tuda kolta Alice, aki a rádi ó ból

hal lat szó ért he tet len nyelv hal la tán még inkább elvágva

érezte magát a civi li zá ci ó tól.

– She’s got a tic ket to ride – böm bölte a Beat les, mire

mind nyá jan nevet tek, és velük éne kel tek.

Volt valami a rek kenő nap sü tés ben meg a tiszta leve gő‐ 

ben, ami től a Lady Jane-félék apócska ponttá zsu go rod nak a

hori zon ton. Alice most nagyon is meg ér tette, miért kép zel‐ 

ték haj dan az embe rek ijesz tő nek az éjsza kát a maga

gonosz teremt mé nye i vel. Csu pán azt saj nálta, hogy a nagy

kombi cso mag tar tó já ban el lehe tett fek tetni a hor gász bo to‐ 

kat. Vidá mabb lett volna, ha a kocsi nyi tott abla kán kikan di‐ 

kálva világgá kür tö lik, hogy ő egy igazi, profi lazac hor gász.

Egy hasz ná la ton kívüli kőbá nyá ban par kol ták le a kocsi kat.

Lady Jane görög halász ka la pot viselt, a fej fedő amo lyan her‐ 

maf ro dita kül sőt köl csön zött húsos, csőr orrú arcá nak.

John szét te rí tette a tér ké pet a motor ház te tőn, majd

párokba osz totta a tár sa sá got. Daphne és Lady Jane a Nyu‐ 

godt Meden cé nél hor gá szik, az remek tar tó me dence, és

meg mond ták nekik, hogy a felső része bővizű, ott a leg jobb.

Az őrnagy és Jeremy a Lassú Meden cé ben pró bál sze ren‐ 

csét, a Roth házas pár az Ezüst Par ton, Alice és Char lie pedig



a She i lin gen. Heat her az utób bi ak kal megy, John pedig az

őrnaggyal és Jeremy vel.

Alice egé szen addig legye zett, amíg Heat her be nem

jelen tette az ebéd szü ne tet. Elkapta a lányt a hor gász láz,

egyet len egy szer sem gon dolt Jeremyre.

Ebéd nél derült ki, hogy Lady Jane és az őrnagy hiány zik.

Jeremy azt mesélte, hogy a hely béli ghil lie Loch dubh-ból fél‐ 

re vonta az őrna gyot, és mon dott neki vala mit, mire az

össze pa kolt, majd vele együtt távo zott. Daphne mor co san

azt mondta, hogy Lady Jane olyan osto bán dobta ki a zsi nór‐ 

ját, hogy attól még egy bálna is meg ri adt volna. Aztán sze‐ 

ren csére eltűnt.

Lady Jane hiá nya pezs gő ként dobta fel a tár sa ság han gu‐ 

la tát. Heat her viszont házi készí tésű kol bá szos hasé val, bur‐ 

go nyás pité vel és gyü mölcs ke nyér rel javí totta fel a szál loda

ebéd cso mag ját. Az utóbbi tete jén bősé ge sen volt vaj és

eper dzsem. Alice repe sett a bol dog ság tól, ami kor meg látta,

hogy Daphne puly ka vö rösre sült a napon, az ő bőre ugyanis

szép arany barna lett. Könnyű szél legyezte az arcu kat, és

Jeremy azzal az ötlet tel tette töké le tessé Alice nap ját, hogy

a dél után további részé ben vele hor gá szik.

Egy idő múlva Jeremy java solta, hogy pihen je nek egyet.

Alice a víz part ján a rugal mas han gára heve re dett, és ábrán‐ 

do san szem lélte a kék eget.

– Mi a véle mé nye Lady Jane-ről? – kér dezte várat la nul

Jeremy.

Alice fél könyökre támasz ko dott.

– Nem is tudom – felelte óva to san. – Úgy vélem, ő egy

más fajta hor gá szat csín ját-bín ját tanulta meg. Sze rin tem

tudja, hogy min den ki nek van valami csont váz a szek ré nyé‐ 

ben, ezért csak úgy talá lomra dobja be a meg jegy zé seit, és

addig figyel, amíg nem látja, hogy valaki a hor gára akad.

Mint ma reg gel maga és Daphne ese té ben. Bár mire utalt is

azzal a cse léd meg spa nyol pin cér meg jegy zé sé vel, vég te le‐ 

nül kibo rí totta önt és Daph nét.



– Badar ság – vágta rá Jeremy. – Én Daphne miatt borul tam

ki. Lát tam, hogy a meg jegy zés célba talált.

Hiszen már azelőtt mér ges vol tál, gon dolta Alice.

– Sze rin tem ez a nősze mély szimp lán őrült. Az a halan‐ 

dzsa a hatal má ról merő osto ba ság. Csu pán egy tized rangú

mun kás párti főrend özve gye, semmi több. Még csak nem is

szár ma zik jó csa lád ból. Teg nap este fel hív tam apá mat.

Annyit mon dott, hogy a nő Marie Phipps lánya, aki Lord

Chal cont nak volt a tit kár nője… és a sze re tője. Marie kény‐ 

sze rí tette a lor dot, hogy írassa be Jane-t egy svájci fel sőbb

lány is ko lába. Tudja, Mr. Phipps sosem léte zett.

– Úgy érti, a Lady tör vény te len gye rek? – álmél ko dott

Alice. – Ez óri ási! Leg szí ve seb ben a képébe vág nám.

– Az isten sze rel mére, eszébe ne jus son! – for tyant fel

Jeremy. – Vissza ha rapna, akár egy vipera.

– De hiszen azt mondta, nem bír sem mi lyen hata lom mal.

– Nincs sem mi lyen hatalma – javí totta ki auto ma ti ku san

Jeremy, és Alice egy kurta pil la na tig utálta ezért a férfit. –

Pusz tán arról van szó, hogy talán jelöl te tem magam kép vi‐ 

se lő nek, és nagyon vigyá zok arra, hogy ne sze rez zek ellen‐ 

sé ge ket.

– Maga cso dá la tos volna – súgta Alice. Nahát, Jeremy akár

minisz ter el nök is lehet, elvégre Mag gie That cher sem élhet

örökké.

– Mókás, érdek lődő kis terem tés maga – mondta Jeremy.

Elő re ha jolt, és szá jon csó kolta a lányt, amo lyan hatá ro zott,

mégis kama szos öle lés sel. – Na, men jünk hor gászni! –

Vigyor gott.

Alice kóvá lyogva gázolt bele a She i ling vizébe. Lába reme‐ 

gett, a szé dítő izga lom tól hábor gott a gyomra. Épp az imént

csó kolta meg Nagy-Bri tan nia leendő minisz ter el nöke. „No

com ment” – mondta a lár mázó saj tó sok nak, ami kor gyor san

bevo nult a 10-es számú házba. Vajon Diana her cegnő hol

vásá rolja a kalap jait? Fel tét le nül meg kell tud nia.

Nap sü tés, test edzés és ábrán do zás a dicső ség ről. Alice

gyak ran gon dolt vissza erre a dél utánra, mint élete utolsó



arany ko rára.

Leme nő ben volt a nap a hegyek mögött, s afféle két di‐ 

men ziós dísz letté vál toz tatta az ormo kat. Kakukkfű-, zsá lya-

és fenyő il lat ter jen gett a tiszta leve gő ben.

Alice örö mére Daphne enyhe nap szú rást kapott, és Heat‐ 

her vissza vitte a szál lo dába. Így a lány Jeremy vel utaz ha tott

haza.

Nincs is érzé kibb annál, mint egy pom pás, gyors autó,

ame lyet egy pom pás, gaz dag férfi vezet a fel földi esté ben.

Alice ábrán dos nak és sze xi nek érezte magát. A lemenő

nap fel-fel vil lant a fák és bok rok között, a messzi észak

sápadt arany ra gyo gá sá val. A fű vég te le nül zöld volt ebben

az esti fény ben, ebben a ragyo gás ban. Zöld, akár a mesék,

zöld és arany, akár Soha or szág. A lány már értette, miért

hisz nek a fel földi embe rek a tün dé rek ben.

A falu előtt Jeremy lelas sí totta az autót, mert a magas,

szőke nő, akit Alice az őrmes ter rel látott, gya lo golt felé jük

hosszú lép tek kel az úttest szé lén, két ír far kas ku tyát

vezetve pórá zon.

– Ő Mac beth őrmes ter éle té nek sze relme – mondta a lány

bol do gan, hogy plety kál hat egy kicsit.

– Kár a fárad sá gért – felelte derű sen Jeremy, és tudta nél‐ 

kül Lady Jane-t idézte. – Ő Pris cilla Hal bur ton-Smy the, James

Hal bur ton-Smy the ezre des lánya. A múlt héten lát tam a

fény ké pét a Country Life-ban. A Hal bur ton-Smy the csa ládé a

leg több föld ezen a vidé ken.

– Ó! – mondta Alice, s némi rokon sá got érzett a falu rend‐ 

őré vel. – Talán a lány is sze reti őt.

– Annyira nem lehet ostoba – jelen tette ki Jeremy. – Itt

még nekem sem volna esé lyem.

– Az embe rek szár ma zása olyan sokat jelent magá nak? –

kér dezte hal kan Alice.

– Dehogy – felelte dere kas véde ke zés sel a férfi, elvégre

poli ti kus nak készült. – Véle mé nyem sze rint az effajta dolog

osto ba ság. Egy hölgy az hölgy, nem szá mít a csa ládi hát‐ 

tere.



Alice ragyogó mosolyt kül dött a férfi felé, aki vissza mo‐ 

soly gott rá, s köz ben arra gon dolt: ez a lány csak ugyan szép

kis terem tés.

A nap épp eltűnt a hori zont ról, mikor behaj tot tak Loch‐ 

dubh-ba. Alice fohász ko dott, hogy Jeremy állítsa meg az

autót, és újra csó kolja meg őt, de a férfi szem lá to mást elme‐ 

rült a saját gon do la ta i ban.

Mire meg ér kez tek a szál lo dá hoz, a hor gász tár sa ság többi

tagja Peter Frame őrnagy körül cso por to sult, aki büsz kén

tar tott magasra egy jókora laza cot, Heat her pedig fény ké‐ 

pezte őt. Még két hatal mas lazac hevert a föl dön, műanyag

zacs kó ban, az őrnagy lábá nál.

– Hát ezt meg hogy a csu dába csi nálta? – tuda kolta az

őrna gyot hátba vere getve Jeremy. – Hé, annak a fic kó nak

hiány zik egy darab az olda lá ból!

– Attól tar tok, ott tép tem ki belőle a hor got, öre gem –

felelte az őrnagy –, annyira izga lomba jöt tem.

– A min de nit! Bár csak magá val let tem volna – mondta

Jeremy –, de azt hit tem, vala merre más felé ment. Így volt?

Az őrnagy az orra mellé tette az ujját.

– Pszt, erről egy szót se.

– Vigyük a hala kat a mér leg hez, és rög zít sük a fogást a

nap ló ban – java solta ragyogó ábrá zat tal John. A fény kép be

fog kerülni a helyi lapokba meg a hor gász ma ga zi nokba.

Imádta, mikor a diák jai jó fogást csi nál nak, és ekkora sze‐ 

ren cséje még sen ki nek nem volt.

Vala mennyien vár ták az estét, utó végre eljött az idő, ami‐ 

kor Lady Jane garan tál tan a leg jobb for má ját hoz hatja.

Abban marad tak, hogy nyolc kor talál koz nak a bár ban, és

koc cin ta nak az őrnagy lazac fo gá sára.

Alice ren ge te get dol go zott a kül se jén. Egyet len szép kis es‐ 

té lyit vásá rolt egy ele gáns „Segít sük az idő se ket” bolt ban,

May fa ir ben. Noha a ruhák hasz nál tak, a java részét alig

visel ték, és a kis es té lyi is olyan volt, mintha új lenne. Fekete

selyem bár sony ból készült, mély dekol táz zsal. A szűk szok‐ 



nya mind két olda lát comb kö zé pig fel slic cel ték. Nagyon

komoly darab volt.

Végre elké szült, ráadá sul fél órá val koráb ban. Ez alka lom‐ 

mal eldön tötte, adni fog a meg je le nésre. A tűsarkú, vékony

pán tos fekete szan dál meg nö velte a magas sá gát, no meg az

önbi zal mát is. A hotel szoba árnyalt fényé ben légi es nek és

sik kes nek lát szott a tükör képe.

Alice épp elfor dult a tükör től, ami kor Lady Jane tüs kés

meg jegy zé sei moraj lot tak fel az agyá ban. Hasz ta lan lett

volna más ként értel mez nie: a Lady fogta magát, és elin dult,

hogy mind egyi kük ről meg tud jon vala mit. Jeremy arról

sosem sze rez het tudo mást. Nagy-Bri tan nia jövendő minisz‐ 

ter el nö ké nek nem lehet olyas va laki a fele sége, aki nek pri u‐ 

sza van. Csak hogy Lady Jane vala mit Jeremy ről is tudott.

Talán elcsá bí tott egy szol gá lót? Mind amel lett ez fel ső osz‐ 

tály beli bűn, követ ke zés képp bocsá na tos, gon dolta sze ren‐ 

csét le nül a lány. Leült az ágy szé lére, s remény te le nül

nézett maga elé.

Milyen töké le tes volna vissza menni Mr. Pat ter son-James‐ 

hez, beadni a fel mon dá sát, majd közölni vele: „Jeremy Bly‐ 

the-hoz megyek fele sé gül… tudja, a som er seti Bly the csa‐ 

lád ból.” Anya és apa Liver pool ban, velük is meg kéne bir‐ 

kóz nia. Alice a kicsi, leve gőt len, kopott, de kényel mes laká‐ 

sára gon dolt. Jeremy oda be nem teheti a lábát. Anya és apa

majd fel uta zik Lon donba az eskü vőre.

Csak hogy Alice és az álmai között ott állt Lady Jane. A

lányt bete mette a Jane Win ters iránt érzett gyű lö let hul‐ 

láma. Pri mi tív, nyers gyű lö let volt.

Nyolc óra tíz! Gyöt rődő pil lan tást vetve az uta zó órára, fel‐ 

ug rott.

A bár zsú fo lá sig tele volt, ami kor Alice meg je lent a szí nen.

– Iste nem, a víg özvegy – mondta Lady Jane, fakó tekin tet‐ 

tel mérics kélve Alice fekete bár sony ru há ját.

A hor gász tár sa ság az ablak nál fog lalt el egy asz talt, ahol

az őrnagy vidá man töl tö gette a pezs gőt. Alice belé pője

dugába dőlt, hiszen a férfi éppen azt ecse telte, hogyan ért



par tot az első lazac, és vala mennyien csüng tek min den sza‐ 

ván.

– Szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen – jegyezte meg

Lady Jane.

– Pedig két ség te le nül igaz – felelte hábo rí tat lan jókedv vel

az őrnagy. – Itt vagyok én, és itt van nak a halaim. Az összes

a szál loda mély hű tő jé ben várja, hogy meg füs töl jék. Apropó,

Alice, az ön piszt rángja is ott van. Miért nem fogyasz totta el

reg ge lire?

– Magá ban és Alice-ben nagyon sok a közös – mondta

nyá ja san Lady Jane. – Már látom, hogy a hét végére az a

szál lo dai mély hűtő dugig lesz olyan halak kal, ame lye ket

egyi kük sem fogott ki.

A tár sa ság úgy tett, mintha meg sem hal lot ták volna Lady

Jane meg jegy zé sét.

– Mesélje el, őrnagy, pon to san hol fogta eze ket a laza co‐ 

kat – kérte Jeremy.

– Igen, mondja csak el! – vissz han gozta Daphne. – Nem

fair önma gá nak meg tar tani egy ilyen kin cses bá nyát. – Az

őrnagy neve tett, és meg rázta a fejét.

– Ó, majd én elmon dom maguk nak – szó lalt meg Lady

Jane. Virág min tás pizsa mára hajazó nad rág kosz tü möt viselt,

vala mi kor a múlt szá zad har min cas éve i ben volt divat ban.

Zsém bes, leko nyuló szá ját tűz pi ros rúz zsal emelte ki. – Nem‐ 

ré gi ben beszél tem Ian Mor ri son nal, a ghil lie-vel. Az a drága

ember fel ön tött a garatra, és elme sélte, hogyan is fogta

maga eze ket a hala kat.

Kínos csönd tele pe dett a tár sa ságra. Az őrnagy egyik

kezé ben pezs gős üveg gel, a másik ban pohár ral állt. Az

ostoba mosoly ráfa gyott a képére.

– Gon do lom, mehe tünk vacso rázni – jelen tette be fenn‐ 

han gon Heat her.

– Helyes, men jünk – csat la ko zott lel ke sen az őrnagy.

Vala mennyien föl áll tak, Lady Jane azon ban, arany színű

papu csát hin táz tatva vas tag láb fe jén, ülve maradt.



– Frame őrnagy egy ál ta lán nem hor gászta ki azo kat a

hala kat – mondta han go san és tagol tan. – Ian Mor ri son föl‐ 

vitte őt az Ans tey felső, csen des vizű meden cé i hez. Az egyik

ilyen meden cé ben csap dába esett három lazac, a hőség ben

ugyanis hir te len apadni kez dett a folyó víz szintje. Már hal do‐ 

kol tak az oxi gén hi ány tól. Az egyik félig kilát szott a víz ből, s

egy sirály bele csí pett az olda lába. Nem a ked ves őrnagy

kép ze let beli horga szag gatta ki azt a darab kát a lazac ból.

Liba sor ban vonul tak be az étte rembe, nem néz tek egy‐ 

másra, nem néz tek az őrnagyra. Alice-nek már elege volt.

Az őrnagy mellé tele pe dett le.

– Egy szót sem hiszek el ebből – mondta meg pas kolva a

férfi kezét. – Az a rémes nősze mély találta ki az egé szet.

Az őrnagy mere ven mosoly gott a lányra, és áll ha ta to san

itta a pezs gő jét.

Char lie Bax tert is meg hív ták a mai vacso rára. A bár ban

nem volt ott, követ ke zés képp nem tudott az őrnagy meg alá‐ 

zá sá ról. Ám amint végig must rálta az arco kat, tüs tént neki lá‐ 

tott az evés nek, hogy a lehető leg gyor sab ban eltűn hes sen a

szín ről.

Lady Jane bele kez dett az immár szo ká sos esti anek do tá‐ 

zásba, miköz ben a töb biek gyű löl ködő pil lan tá so kat vetet tek

rá.

Amit az őrnagy tett, nem is volt annyira vészes, Alice véle‐ 

ke dése sze rint nagyon is oko san cse le ke dett. A maga részé‐ 

ről biz to san vakon meg es kü dött volna rá, hogy ő fogta ki a

laza co kat.

Heat her Cartw right nyo mo rul tul érezte magát. Már elpos‐ 

tázta a helyi lapok nak meg a hor gász ma ga zi nok nak a képe‐ 

ket, ame lye ket John gyor san elő hí vott a saját labor juk ban.

Heat her nem tudta, melyi kü ket sze retné inkább eltenni láb

alól: Lady Jane-t vagy az őrna gyot. Ami kor úgy tűnt, hogy az

őrnagy lehen gerlő fogást csi nált, Heat her és John meg‐ 

könnyeb bül ten sóhaj tott fel. Lady Jane most már semmi

olyat nem mond hat, ami rosszul érint hetné őket. Ez volt a

leg cso dá la to sabb rek lám a hor gász is kola szá mára. Csak‐ 



hogy az ostoba, hiú őrnagy most egye ne sen Lady Jane

kezére ját szott. Én csak elvi se lem vala hogy, gon dolta Heat‐ 

her, de ha bármi tör ténne a hor gász is ko lá val, abba John

bele halna.

– Azon a véle mé nyen vagyok, hogy ezek az elöl deszka,

hátul léc nők, akik ruhá kat mutat nak be, nagyon osto bák –

mondta Lady Jane. – Emlék szem, a Hart nell-kol lek ció bemu‐ 

ta tó jára men tem, és per sze ott volt a meg szo kott, élet te len

ábrá zatú manö ken csa pat, akik a sze zon kre á ci óit vonul tat‐ 

ták fel. A tár salgó annyira meleg és leve gőt len volt, hogy

mind annyian félig alud tunk, ők meg csak foly tat ták a fel vo‐ 

nu lást, és azon a ször nyű dél-lon doni első bálozó han gon

nya fog ták: „Good woodba”, „Escottba” és így tovább, aztán

bema sí ro zik ez a lány, és azt mondja: „Cowesba”… Na per‐ 

sze, a jacht must rára. Mind nyá jan majd’ szét rob ban tunk a

neve tés től. – Lady Jane egy maga neve tett teli torok ból,

vidá man.

Mar vin Roth lógó orral azt kívánta, bár csak meg je lenne az

a vörös hajú falusi zsaru. Úgy tűnt, senki más nak nincs

bátor sága lego rom bí tani Lady Jane-t. Ha őróla, Mar vin Roth‐ 

ról tudna vala mit, hát sok sze ren csét hozzá, de a zsa ru nak

tett meg jegy zése, misze rint „hatalma van”, eléggé

aggasztó. Mégis miféle hatalma?

Zsa ro lás, gon dolta hir te len Mar vin Roth. Ez az. És azzal

szem ben tehe tet len volna. Ha New York ban len né nek, más‐ 

ként áll ná nak a dol gok. Ott min dig akad valaki, akit föl lehet

bérelni az efféle ala kok eltün te té sére, mint Lady Jane…

Ámbár hal lotta, hogy már a jó öreg New York ban sem úgy

men nek a dol gok, mint a het ve nes évek ele jén, mikor a

helyi maffia egy ezre sért elin té zett bár kit. Bár csak ő maga

intéz hetné! Mi volna, ha egy sze rűen meg pró bálná lefi zetni a

nőt, mielőtt még az rászállna. Amy nek sosem sza bad meg‐ 

tud nia. Amy az ő tró fe ája. Annak érde ké ben, hogy elvál jon

attól a kis kurva első fele sé gé től, egy vagyont fize tett ki, de

Amy Blan c hard elnye rése min den pénzt meg ért. Tisz tá ban

volt vele, hogy Amy vér mes remé nye ket fűz hozzá a poli ti‐ 



kai szín té ren. Ter mé sze te sen tudott vagy sej tett vala mit az

ő kétes múlt já ról, de Lady Win ters bár mi féle meg kör nyé ke‐ 

zé sét titok ban kell tar ta nia. Amy nek, úgy mond, acél vé nái

van nak, és a férfi tudta, meg vetné őt, ami ért meg pró bálja

maga mellé állí tani Lady Jane-t.

Mar vin meg si mo gatta kopasz fejét, s a szeme sar ká ból

Lady Jane-re nézett. Nem, asszo nyom. Azon a napon, ami kor

hagyom, hogy egy magad fajta vén tyúk elcsessze a mun ká‐ 

mat, nos, akkor meg csó kol ha tod a seg ge met a Macy’s kira‐ 

ka tá ban – gon dolta.

Végre befe je ző dött a rémes vacsora. Alice nyug ta lan kéz‐ 

zel simít gatta le a fekete bár sonyt, és remény kedő pil lan tás‐ 

sal Jeremyre mosoly gott. A férfi této ván ráné zett, majd

várat la nul Daphne Gore-hoz for dult.

– Gyere! – mondta Daph né nak. – Beszél nünk kell.

Alice sze mét elho má lyo sí tot ták a könnyek. Ret ten tően

fáradt volt. Nem oda tar to zó nak, ide gen nek, magá nyos nak

érezte magát. Mikor elha ladt a bár előtt, látta, hogy iszo‐ 

gató, nevet gélő ven dé gek kel van tele, akik nem a hor gász is‐ 

kola tanu lói vol tak. Habo zott, bátor sá gért áhí to zott, hogy

bemen jen, és csat la koz zék hoz zá juk. Arra vágyott, hogy leg‐ 

alább egyet len bókot kap jon a ruhá jára – úgy talán kicsi vel

kevésbé érezné sze ren csét len nek magát.

Hamish Mac beth őrmes ter a kert ka pu nak dőlt, s a tó túl part‐ 

ján álló szál loda fényeit nézte. A csir ké ket meg a libá kat már

meg etette, kutyája béké sen hor tyo gott – a cipő jén terült el,

akár egy láb törlő.

Ciga ret tára gyúj tott, hát ra tolta a sap ká ját. Nem volt bol‐ 

dog, ami meg le he tő sen szo kat lan lel ki ál la pot nála. A nap nak

ezt a sza kát ked velte a leg job ban.

Be kel lett ismer nie: Lady Jane kihozza a sod rá ból. Nem

tet szett neki, hogy az a hájas nősze mély kite re geti a csa‐ 

ládja dol gait. Még akkor sem, ha nincs sem mi féle szennyes,

amit ki lehetne tere getni.



Hamish Mac beth nek csak ugyan három fivé rét és három

húgát kel lett támo gat nia. Ő maga egy évvel a szü lei házas‐ 

ság kö tése után szü le tett, azután hosszú űr követ ke zett,

majd Mr. és Mrs. Mac beth három fiút és három kis lányt pro‐ 

du kált olyan gyors egy más után ban, amennyire az fizi ka i lag

lehet sé ges. Sok kelta csa lád ban ter mé sze tes nek vet ték,

hogy a leg idő sebb fiú egé szen addig nőt len marad, míg a

sor ban a követ ke zők képe sek ellátni önma gu kat. Hamish

tuda to san válasz totta a nem éppen ambi ci ó zus falusi rendőr

pályát, az ugyanis lehe tővé tette, hogy a fize tése javát

haza küldje. Ügyes orv ha lász volt, így rend sze re sen utat

talál tak a vad hús- és laza c aján dé kok a szü lei tanyá jára,

Ross and Cro mar tyban. A csir kék révén kapott cse kélyke

tojás pénzt szin tén haza küldte. Aztán ott volt még az az

összeg is, melyet a leg jobb hegy fu tá sért kapott a Strath‐ 

bane-i Fel földi Játé ko kon. Hamish immá ron ötö dik éve, soro‐ 

zat ban nyerte meg a pénz összeg gel járó díjat.

Apja tanya bérlő létére nem kere sett ele get ahhoz, hogy

mind a hat kis gye re két eltartsa. Hamish a maga alkal maz‐ 

kodó, jó ter mé sze té vel elfo gadta a sor sát, aho gyan szinte

min den mást is.

Az utóbbi idő ben mégis azon kapta magát, hogy egy kicsi‐ 

vel több pénzt sze retne a zse bé ben tudni, bár az okát még

nem akarta beis merni.

Amit azon ban beis mer he tett: aggo da lom mal töl tötte el a

hor gász is kola jelen legi osz tá lya. Hamish kör ze té ben a bűn‐ 

ügyek rend sze rint a bigá mi áig vagy az alka lom szülte,

szom bat esti leré sze ge dé sig ter jed tek. A leg több falusi

viszályt per le ke dés nél kül intéz ték el, mond juk úgy, a

Hamish-féle dip lo má cia segít sé gé vel. Az ő éle tét ugyan nem

kese rí tette meg az orv va dász ban dák kegyet len ke dése,

ámbár biz tos volt benne, hogy ennek is eljön az ideje. Új

lakó te le pet épí tet tek a falu szé len. Ez is amo lyan őrült terv

volt, mikor a szo ci á li san leg dur vább ele me ket kisza kít ják a

városi nyo mor ne gye dek laká lyos zajá ból, és átte le pí tik a

vég ze te sen kiet len Fel földre. Hamish eze ket a lakó te le pe ket



az olyan vad orzó ban dák meleg ágyá nak tekin tette, akik

dina mit tal hoz zák fel színre a laza cot, egy más sal pedig

borot vá val meg bicik li lánc cal hada koz nak.

A csont ja i ban érezte, hogy ezzel a legyes cso port tal baj

lesz. Úgy dön tött hát, ideje meg tudni vala mi vel töb bet Lady

Jane-ről.

Átros tálta elméje irat szek ré nyét, mely külön böző bará tok

és roko nok nevé vel, címé vel meg tele fon szá má val volt tele.

Miként a leg több fel föl di nek, Hamish nek is sza na szét szó ród‐ 

tak a világ ban a roko nai.

Aztán eszébe jutott a másod-uno ka test vére, Rory Grant,

aki a Daily Recor der nél dol go zott, a Fleet Streeten. Hamish

bebattyo gott a házba, és R beszél ge tést kért.

– Mac beth őrmes ter vagyok, Loch dubh-ból. Naggyon fon‐ 

tos tör té ne tem van Rory Grant szá mára – mondta nyo ma té‐ 

ko san, mert az újság tele fon köz pon tosa vona ko dás jeleit

mutatta, hogy ők fizes sék a hívást. Ami kor végre kap csolta

Roryt, Hamish rész le tes leírást adott Lady Jane Win tersről,

és köze lebbi ada to kat kért a nőről.

– Át kell néz nem a könyv tárt, és cik ke ket kell keres nem…

– mondta Rory. – Bele tel het némi időbe. Majd vissza hív lak.

– Ugyan dehogy – felelte gond ta la nul Hamish. – Nem én

fize tem a hívást, úgy hogy tar tom a vona lat, és mialatt te

keres gélsz, én meg iszom egy sört.

– Egész sé gedre!

Hamish, füle alá szo rítva a tele font, egy üveg sört halá‐ 

szott elő a leg alsó fiók ból. Nem sze rette a hideg sört, külön‐ 

ben is, ame ri kai fil me ken nőtt fel, melyek ben a főhős min dig

az író asz tala fiók já ból vett ki egy palac kot, és nem tudott

betelni a bol dog ság gal, hogy ő is meg te heti ugyan ezt, még

akkor is, ha meleg sör, nem pedig whisky volt az üveg ben.

Nyitva hagyta a rend őr ségi iroda ajta ját, s egy kíván csi

tyúk totyo gott be, majd fel re pült az író gép tete jére, és

érdek lődő gyöngy sze mé vel mére gette Hamisht.

Várat la nul Pris cilla Hal bur ton-Smy the jelent meg az ajtó‐ 

ban. Egy pár lőtt fajd him bá ló dzott a kezé ben, és meg mo so‐ 



lyogta a lát ványt: Hamish jókora boka ci pős lába az író asz ta‐ 

lon, a férfi egyik mar ká ban sörös üveg, a másik ban tele fon,

előtte pedig egy tyúk.

– Úgy látom, épp a falu bűnö ző jét hall ga tod ki – mondta

Pris cilla.

– Én aztán nem – felelte Hamish. – A lon doni uno ka test vé‐ 

remre várok, hogy vissza jöj jön a tele fon hoz néhány élet be‐ 

vá góan fon tos infor má ci ó val.

– A tyúkra gon dol tam, te buta, vic ce lek. Hoz tam neked

faj dot.

– Fel vol tak lógatva?

– Nem. Teg nap lőt tem őket. Miért kér de zed?

– Ó, semmi-semmi. Naggyon ked ves tőled, Pris cilla.

Hamish csa ládja ugyanis nem sze rette a faj dot, s az

őrmes ter azt szá mol gatta, milyen hamar sike rül het bejut nia

Ulla poolba, ahol min den két sé get kizá róan jó árat kap a faj‐ 

do kért vala me lyik hen tes től. Ha fris sek, van még rá néhány

napja. Hamish nek nem volt mély hű tője, csu pán a fri zsi der‐ 

ben az a kis rekesz, ám azt szín ül tig tele rakta vásá rolt kész‐ 

étel lel.

Fel állt – úgy meg ri asz totta a tyú kot, hogy az kot ko dá‐ 

csolva elre pült –, majd kihú zott egy szé ket Pris cil lá nak.

Figyelte a lányt, miköz ben leült. Bézs színű selyem blú zát

kord nad rág jába betűrve viselte, dereka kar csú volt, melle

maga san álló és kemény. Arany színű haj kere tezte sápadt,

ová lis arcát, melyet fekete pil lák kal sze gé lye zett vilá gos kék

szem pár men tett meg a szín te len ség től. A férfi meg kö szö‐ 

rülte tor kát.

– Nem hagy ha tom itt a tele font, de találsz egy üveg sört a

kony há ban, a hűtő szek rény ben.

– Azt hit tem, nem sze re ted a hideg sört – szólt vissza Pris‐ 

cilla, miköz ben a rövid elő szo bán keresz tül a kony hába

ment.

– A ven dé gek nek tar tok egy hide get – kiál totta utána

Hamish, miköz ben csen des vágyó dás sal arra gon dolt, hogy

kife je zet ten a lány ked vé ért tartja ott azt az üveg sört, még‐ 



pe dig attól a nap tól fogva, ami kor négy hónap pal ezelőtt,

elő ször nézett be hozzá egy kisebb fajta orv va dász ügy ben.

– Remé lem, nincs újabb gond – fűzte még hozzá Hamish,

ami kor a lány vissza tért a habzó ital lal. – Remé lem, nem

valami bűn tény hozott ide.

– Nem, arra gon dol tam, talán örül nél néhány madár nak a

fazékba. – Pris cilla hát ra ha jolt, keresztbe vetette a lábát, s a

moz du lat tól meg fe szült comb ján az anyag. Hamish félig

lehunyta a sze mét. – Vol ta képp mene kü lök – foly tatta a lány.

– Papa a leg ré me sebb, leg bosszan tóbb, leg unal ma sabb fic‐ 

kót hozta föl Lon don ból. Hozzá akar adni fele sé gül.

– És hoz zá mész?

– Dehogy, te buta rendőr. Hát nem az imént mond tam,

hogy bosszantó frá ter? Figyelj, film ve tí tés lesz a falu há zán.

A máso dik elő adás tíz óra kor kez dő dik. Nem köp né nek be,

ha elmen nénk?

Hamish mosoly gott.

– Bill Haley és a Comet lesz a Rock around the clock ban.

Azt hiszem, jóval azelőtt mutat ták be, mielőtt te meg szü let‐ 

tél, kis lány.

– Remek! Mehe tünk is, miu tán beszélsz azzal, aki vel tele‐ 

fo nálsz, bárki legyen is az.

– Nem hin ném, hogy Hal bur ton-Smy the ezre des örülne,

ha a lánya a hely béli faka bát tal menne moziba.

– Úgy sem tudja meg.

– Nem vagy még elég régen a Fel föl dön. Adj neki egy

napot, adjál egy hetet, és itt min denki tudni fog min dent.

– Hiszen a papa sen ki vel nincs beszélő viszony ban a falu‐ 

ból.

– A cse lé de tek, Maisie film őrült. Ő ott lesz. Elmondja a

többi szol gá ló nak, az a him lő he lyes komor nyi ko tok, Jenkins

pedig majd köte les sé gé nek érzi, hogy tájé koz tassa a gaz dát.

– És ez izgat téged?

– Nem külö nö seb ben – vigyor gott Hamish. – Ó, Rory, hát

itt vagy! – mondta immár a kagy lóba, és figyel me sen fülelt.



Pris cilla a férfi arcát nézve elő ször fedezte fel, milyen

macs ka szerű Hamish mogyo ró barna szeme.

– Kösz, Rory, ez naggyon érde kes – szó lalt meg ismét

Hamish. – Meg lep, hogy nem igen tud ják róla ezt a dol got.

A tele fon ban ismét fecse gett a hang.

– Kösz – mondta bána to san Hamish –, talán a követ kező

néhány nap ban még be fogok szá molni neked egy gyil kos‐ 

ság ról. Nem, Rory, csak vic cel tem. – Ami kor Hamish izga tott

volt, kiej tése szi sze gő sebbé és fel föl di e sebbé vált.

Lerakta a kagy lót, és a sem mibe bámult.

– Mi volt ez az egész? – kér dezte kíván csian Pris cilla.

– Pletyka egy plety kás ról – felelte Hamish, és föl állt.

– Várj, máris bezá rok, Hal bur ton-Smy the kis asszony, és

mehe tünk is. Majd vala me lyik nap mesé lek neked erről.



Negyedik nap

Elő ször is, ami kor nagy hal lal ját szol, maradj nyu godt.

PETER WHEAT: The Obser ver’s Book of Fly Fish ing
[4]

Fölöt tébb csüg gedt tár sa ság talál ko zott reg gel a tár sal gó‐ 

ban. Heat her Cartw right lát ha tóan elve szí tette ren dít he tet‐ 

len nyu gal mát. Pufók arcát az aggo da lom rán cai baráz dál‐ 

ták. Hangja reme gett, ami kor meg kérte őket, hogy fog lal ja‐ 

nak helyet.

Lady Jane nem volt jelen, de mintha min denki össze rez‐ 

zent volna, ami kor valaki belé pett a helyi ségbe. John Cartw‐ 

right fáradt han gon közölte, hogy úgy érzi, nem tanul ták

meg vala mennyien a helyes dobást, ezért hát ra vi szi őket a

pázsitra, és bemu ta tót tart. A férfi tekin tete az őrnagy felé

for dult – már a nyel vén volt a szo ká sos meg jegy zés, misze‐ 

rint a tapasz tal tak elő re me het nek –, de vala mi ért nem tudta

rávenni magát, hogy bár mit is mond jon.

Vacogva áll ták őt körül a hideg, ködös reg geli leve gő ben,

miköz ben bemu tatta a töké le tes dobást. John bele me le ge‐ 

dett a témába, de kis számú közön sége ide ge sen izgett-moz‐ 

gott, egyik lábuk ról a másikra áll tak.

Végül Johnra is átra gadt a nyug ta lan ság, és fel só hajtva

abba hagyta az okta tást.

– Elég volt belő lem – mondta. – Az Ans tey felső sza ka sza i‐ 

hoz megyünk. Majd hagyok üze ne tet a por tán Lady Jane-

nek. Nincs értelme zavarni őt, ha sokáig alszik.

Akár csak előző nap, a ködön kez dett átha tolni a meleg

nap fény.

– Nem legye zésre való idő – jegyezte meg az őrnagy jól

infor mál tan, s Alice csak iri gyelni tudta, ami ért ilyen gyor san

össze szedte magát a meg aláz ta tása után.



– Én sze re tem a nap fényt – mondta a lány, és önkén te le‐ 

nül hoz zá fűzte: – Remé lem, Lady Jane nem buk kan fel, hogy

tönk re te gye.

– Érzé sem sze rint nem fogunk talál kozni vele – felelte

vidá man az őrnagy.

Mintha vala mennyien ugyan azt érez ték volna, kez dett

jobb ked vük kere kedni. John Cartw right a fele sé gére mosoly‐ 

gott, és meg szo rí totta a kezét, miköz ben föl felé haj tott a

kanyar gós úton a folyó hoz.

– Azt hiszem, túl sokat szo ron gunk a miatt a nő miatt –

súgta Heat her nek. – Ne aggódj, gon dos ko dom róla, hogy ne

bosszant son többé ben nün ket.

Alice meg könnyeb bül ten sóhaj tott fel. Cartw righ ték nyil‐ 

ván va lóan közölni fog ják Lady Jane-nel, hogy távoz zék.

Char lie-ra vigyor gott, ám a fiú nak fal fe hér volt az arca.

Beteg nek tűnt, és elfor dí totta a fejét.

A lány vál lat vont. A nap fény megint csak elhal vá nyí totta

az éjszaka aggo dal mait. Haj la mos volt elfo gadni, hogy nincs

esé lye Jeremy nél. Hadd legyen hát Daph néé. Semmi

értelme küz deni érte. Ő majd élvezi a test edzést meg a

tájat. Gon do la tai ismét vissza tér tek Mr. Pat ter son-Jamesre.

Biz to san nagy benyo mást tesz majd a férfira, ami kor mesél

neki a vaká ci ó já ról.

Ami kor azon ban kiszállt az autó ból, és arra várt, hogy

Heat her oda adja a hor gász bot ját, ter mé sze te sen azt

kívánta, bár csak Jeremy csat la kozna hozzá, aho gyan a

minap.

Csak hogy John Cartw right, a Lady tar tós távol lé té ben,

ismét for mába len dült, s úgy dön tött, marok nyi csa pa tá nak

kijár a tisz tes sé ges okta tás. Beje len tette hát, hogy meg mu‐ 

tatja nekik, hogyan kell laza cot fogni. Mihelyt vala mennyien

föl sze rel kez tek, sie tős lép tek kel az élen haladt a folyó mel‐ 

lett kanyargó ösvé nyen. Alice a férfi mögött bot la do zott,

érezte, amint verí ték cso rog az arcán. Lent, a mere dek part

alján taj ték zott és hab zott az Ans tey. Néhol kecses ezüst tör‐ 

zsű nyír fák, éger- és mogyo ró bok rok fog ták el a kilá tást.



Aztán a követ kező kanyar ban ismét elő tűnt a hanyatt-hom‐ 

lok a ten gerbe siető folyó. Jobb felől kusza erdő kapasz ko‐ 

dott föl a hegy ol da lon.

Mar vin Roth átka rolta a neje vál lát, hogy segít sen neki.

– Nem túl élő tan fo lyamra akar ta lak elhozni – mondta.

Amy lerázta magá ról a férfi kar ját, és hosszú, spor tos lép‐ 

tek kel haladt tovább az ösvé nyen. Mar vin této vá zott, levette

a sap ká ját, végig si mí tott kopasz kopo nyá ján, majd vissza‐ 

tette a sap kát, s a nő után sie tett.

– Mi tör tént önnel ma dél előtt, Ms. Alice? – Jeremy hangja

hal lat szott a lány háta mögül. – Nem jár nekem egy mosoly?

Ne feledd, semmi értelme – kor holta magát indu la to san

Alice. Han go san ezt mondta:

– Semmi másra nincs ener giám, csak igyek szem lépést

tar tani. Nagyon meleg van. Nem gon dol tam volna, hogy a

skót Fel föl dön ennyire meleg lesz.

– Meg esik néha – felelte Jeremy, immár utol érve a lányt.

Nya ká nál nyi tott, kék pamut in get viselt. Olyan kéket, akár

az égbolt. Tiszta vászon, arc szesz és férfias verí ték szaga

volt. Fris sen lesült, nap bar ní tott bőre kiemelte kar órája

súlyos arany szí ját. Alice erős elha tá ro zása kez dett meg‐ 

gyen gülni.

– Mi a véle mé nye az őrna gyunk aprócska trükk jé ről? –

foly tatta Jeremy. – Nem iga zán tisztre vagy úri em berre valló

visel ke dés, aho gyan a mi Lady Jane-ünk rámu tatna.

– Sze rin tem ért hető volt – felelte Alice. – Biz to san iszo nya‐ 

tos kísér tés lehe tett a hazug ságra. Csak gon dol jon bele,

hogyan ára doz nak a férfiak kocsik ról, lovak ról meg… hajók‐ 

ról. Két ség te le nül haj la mo sabb egy úri em ber a hazug ságra,

ha sport ról van szó.

Fölöt tébb kemény pil lan tást vetett Jeremyre. Józa nab bik

esze meg pró bálta elűzni a férfit, ám Jeremy csak annyit

érzett, hogy a lány már nem rajong érte, s ezt kissé rossz

néven vette.

– És ön nem hazu dott magá nak? – gúnyo ló dott. – A mi

plety ká sunk azzal vádolta meg, hogy fül len tett a hal ról,



ame lyet állí tó lag kifo gott.

Alice sze mét elön töt ték a könnyek.

– Maga rémes! Hogyan vádol hat engem ilyes mi vel?

– Hé, las san a test tel! – Jeremy meg fogta a lány kar ját. –

Fölös le ges így dühbe gurul nia.

– Nem tudom, mi ütött belém – mondta Alice, kéz fe jé vel

dör zsöl getve a sze mét –, talán ez a Jane nevű nősze mély az

oka. Örö kö sen rossz in du latú meg jegy zé se ket hint el.

– Tudja – felelte Jeremy, és meg fogta Alice kezét –, nem

hiszem, hogy valaha is viszont lát juk. Sze rin tem vette az

adást, és távo zott. Sen ki nek nem lehet annyira vas tag

bőre… Két ség kí vül fel fogta, hogy ki nem áll hat juk.

Meg szo rí totta a lány kezét. Alice áll ha tat lan lelke szár‐ 

nyalt, tel je sen meg fe led ke zett a Jeremy vel kap cso la tos elha‐ 

tá ro zá sá ról, amely gyor san az égbolt felé szök kent, és azon‐ 

mód nyoma is veszett.

Miu tán leg alább egy mér föl det kapasz kod tak föl felé, s

Amy Roth han go san és tisz tán azzal fenye ge tő zött, hogy

részé ről ennek a nap nak annyi, és vissza megy a szál lo dába,

John végre meg állt.

– Itt most leme gyünk a Vadőr Meden cé hez – jelen tette be

–, és legye nek nagyon csönd ben.

A meden cé nek azon az olda lán, ahol áll tak, a kusza alj nö‐ 

vény zet átadta helyét egy lapos kövek ből álló perem nek,

amely kinyúlt a víz fölé. A medence vize úgy örvény lett és

for tyo gott, akár egy boszor kány üstje.

Öröm volt nézni, aho gyan John dobott. Per ge tett a víz

fölött, s a légy kecse sen lan dolt a fel szí nen. Egy sze ri ben

elkapta a legye zés láza, és meg fe led ke zett tanít vá nya i ról.

Hir te len ezüst pik ke lyek vil lan tak fel, s egy lazac szök kent a

leve gőbe. Alice izga tot tan csapta össze a kezét, mire min‐ 

denki lepisszegte.

Most az egész cso port épp olyan feszül ten figyelt, mint az

okta tó juk. Ám ami kor John dobott, Char lie meg csú szott, és

majd nem bele esett a vízbe. Heat her fel ki ál tott:

– Vigyázz! – És elkapta a fiú kar ját.



John meg for dult, látni akarta, hogy a gye rek biz ton ság ban

van, és hagyta a zsi nór ját buk dá csolni a víz ben. Amint meg‐ 

győ ző dött Char lie épsé gé ről, tüs tént vissza for dult. Suhin tott

a zsi nór ral, s a botja máris kez dett meg haj lani.

– Elka pott egyet! – sut togta az őrnagy.

– Nem tudom, sze rin tem egy szikla – motyogta John. Más

szögbe moz dult, és meg pró bálta fel te kerni a zsi nórt. Valami

súlyos volt a végén, ami vonag lott és for gott.

Sebe sen kez dett verni John szíve. Ter mé sze te sen ha nem

szikla, akár egy elsüllyedt faág is lehet, amely össze vissza

forog a taj té kos víz ben. Hát rálva a szik lás part felé for dult,

ahol a cso port ácsor gott. A perem alatt tiszta és csön des

volt a víz.

John újra föl te kert a zsi nór ból. Vala mennyire lany hult az

izgalma, ahogy a hor gára akadt tár gyat elmoz dí totta a

habzó víz ből a sekély részbe. Egy farönk lesz – gon dolta.

És akkor Daphne Gore, a rend sze rint hűvös, hig gadt sá gát

meg őrző Daphne sikol tozni kez dett. Éles, rémült siko lyok

szag gat ták a szép fák, éne kes ma da rak s a taj té kos víz erdei

nyu gal mát.

Alice a szik la pe rem szé lén állva lené zett az alatta ara nyo‐ 

san csil logó vízbe, és Lady Jane meredt vissza rá.

Las san a fel színre emel ke dett Lady Jane Win ters püffedt,

eltor zult arca. Nyelve kiló gott, két kidül ledt szeme az arcok

gyű rű jére meredt.

– Biz to san meg ütötte a fejét, és bele esett – súgta Jeremy‐ 

hez bújva Alice.

John bele gá zolt a vízbe, föl rán totta a tes tet, majd nagy

loccsa nás kísé re té ben elen gedte. Kré ta fe hér arc cal for dult

Heat her hez.

– Hívd Mac bet het! – mondta. – Hívd a rend őr sé get!

– De nem csak elesett? – kér dezte Heat her épp olyan

sápad tan, mint a férje.

John a Lady nya kára muta tott.

– Hor gász zsi nór van a nyaka körül, meg foj tot ták. És nézd!

– muta tott Lady Jane lábára.



– Jaj, iste nem – ször nyül kö dött Alice –, lán cot kötöt tek a

lábára.

– Önma gá nak is csi nál hatta – jegyezte meg elfe hé re dett

ajak kal Amy Roth. – Segíts, rosszul vagyok.

– Hívd már a rend őr sé get, a francba! – ordí totta John. – És

vidd innen azt a gye re ket! A töb biek marad ja nak ott, ahol

van nak.

– Gyil kos ság tör tént, jobb lesz, ha vala mennyien itt mara‐ 

dunk – szó lalt meg magá hoz szo rítva a fele sé gét Mar vin.

– Ne butás kod jék! – felelte Heat her. – Erős ember kel lene

ahhoz, hogy legyűr jön egy olyan nőt, mint Lady Jane, és

meg fojtsa egy hor gász zsi nór ral. Men jünk, Char lie, elvisz lek

a nagy né néd hez, aztán ide ho zom Mac beth őrmes tert.

– Vigye tek a parancs nok hoz! – mondta Daphne, és kun‐ 

cogni kez dett.

– Leál lí taná őt valaki? – könyör gött Amy.

– Szedje össze magát, Daphne! – csat tant fel John Cartw‐ 

right.

– Hig gad jon le! – sür gette az őrnagy.

Daphne hir te len leült, arany ciga ret ta tár cát vett elő, kiha‐ 

lá szott belőle egy szá lat, de resz ke tett a keze, és a ciga ret‐ 

ták kiszó ród tak a szik lára.

Jeremy leha jolt, hogy segít sen neki. Tekin te tük talál ko zott,

s egy hosszú pil lan tá sig egy másba kap cso ló dott.

– Men je nek fel a domb te tőre, ott vára koz za nak! – ren del‐ 

ke zett John. – Én itt mara dok a holt test tel.

Alice, Jeremy, Daphne, az őrnagy, vala mint Mar vin és Amy

Roth elin dult az ösvé nyen. Addig halad tak cso port ban a

felső úton, míg nem az szé les irtásba tor kollt. Szót la nul lete‐ 

le ped tek a földre. Peter Frame őrnagy elő vett egy pakli ciga‐ 

ret tát, és kör be kí nálta.

Mar vin szó lalt meg első ként:

– Min dig is tud tam, hogy az a spiné egy ünnep rontó –

mondta bána to san –, de hol tan még réme sebb, mint élet‐ 

ben. Ter mé sze te sen meg gyil kol ták.



– Hát, közü lünk senki nem tette – mondta Alice. Igye ke‐ 

zett bát ran beszélni, a hangja azon ban reme gett, és liba bő‐ 

rös kar ját dör zsöl gette.

– Úgy vélem, az a fajta nő volt, akit bárki meg öl he tett –

jegyezte meg erőt le nül Amy Roth. – Gaz dag volt? Talán egy

rokona követte ide, és eltette láb alól.

– Iste nemre, azt hiszem, igaza van – szólt közbe élén ken

az őrnagy. – A hol tak ról jót vagy… de fölöt tébb vissza ta szító,

pimasz nősze mély volt. Gon dol ja nak csak bele, hogyan

szállt rá vala mennyi ünkre. Magá tól érte tődő, hogy évek óta

ugyan így visel ke dett mások kal is.

– Fel té te le zem, a vaká ci ónk nak vége – mondta Daphne,

aki újra a nyu godt önmaga volt. – Úgy értem, mi lesz most

velünk?

– Nem fog ják Mac bethre bízni. Gyil kos sá got nem – felelte

Jeremy. – Valami nagy ku tyát kül de nek ide. Gon do lom, majd

fel ve szik a val lo má sun kat, föl ír ják az ott honi címe ket, aztán

elen ged nek.

– Ez annyira igaz ság ta lan – nya fogta Daphne. – Épp ami‐ 

kor kezd tem bele ta nulni ebbe a legye zésbe. Tud ják, biz to san

érez tem, hogy ma lesz a nap, ami kor fog ha tok vala mit.

Min denki helyes lően nézett Daph néra. Nem csu pán a gyil‐ 

kos ság tra gé di ája hozta őket össze, hanem az a meg szál lott‐ 

ság is, amely olyan régi, ami lyen a világ: az ölés csá bí tása.

– Nos, én kifi zet tem ezt a hetet, és el is várom, hogy meg‐ 

kap jam a tel jes értékű szol gál ta tást – mondta az őrnagy –,

vagy kény te le nek lesz nek vissza adni a pén ze met. Amint az

a sem mi re kellő falusi zsaru föl ve szi a val lo má sun kat, én már

itt sem vagyok. Legye zés sel fogom töl teni a nap hát ra lévő

részét, és amennyi ben John Cartw right nem haj landó rá, én

bár me lyi kü ket magam mal viszem diá kom ként, föl téve, ha

elfo gad nak.

– Első nek jelent ke zem – lel ke se dett Jeremy, a töb biek

pedig bólo gat tak. Az lehet, hogy az őrnagy a fen sé ges

lazac fo gá sá ról hazu dott, viszont két ség te le nül gya kor lott

hor gász. Az ő zsi nórja sosem akadt fel a bok rok ban, maga



kötötte a műle gyeit, jó néhány ott kér ke dett rikító szí ne i vel

a kalap ján.

– Nekem meg for dult a fejem ben, hogy kinyí rom – mondta

várat la nul Alice. – Örü lök, hogy meg halt, ugyan ak kor bűn tu‐ 

da tom is van. Úgy érzem, kíván tam a halá lát.

Döb bent csend lett.

– Nos – szó lalt meg feszé lye zet ten Jeremy –, legyünk

őszin ték. Azt hiszem, vala mennyien ugyan így érez tünk.

– Én nem – mondta Amy Roth. A szem héja sar ká nál szinte

kele ti e sen meg fe szült a bőr. – Min ket, Blan c har do kat nagyon

kemény fából farag tak.

– Na, mesél jen – vetette közbe nyer sen Daphne. – Mesél‐ 

jen a nya va lyás régi ültet vény ről meg az ura sá gok ról és a

rab szol gák ról. Mesél jen bár mi ről a vilá gon, csak a gyil kos‐ 

ság ról ne beszél jünk.

– Ha goromba lesz, akkor nem – felelte Amy. A férje vál‐ 

lára haj totta a fejét, s nyug ta tá sul a kezét kereste.

– Nem állt szán dé kom ban, és tény leg hal lani sze ret nék

róla. Csak amo lyan Elfújta a szél-féle hely színre tudok gon‐ 

dolni, ahol min den nő kri no lint visel és men tás üdí tőt iszik.

Amy föl ne ve tett.

– Akár hiszi, akár nem, többé-kevésbé így volt. Ter mé sze‐ 

te sen az a fajta élet már rég elmúlt, ami kor én még kicsi

gye rek vol tam. Apám játé kos volt, az igazi, hagyo má nyos

déli érte lem ben. Lás suk csak, a Blan c hard-udvar ház amo‐ 

lyan hatal mas, kocsi szín szerű hely volt, pon to san olyan,

mint a fil men. Gyar mati stí lus ban épült, osz lo pos hom lok zat‐ 

tal, körös-körül szé les veran dák kal. Zöld zsa lu gá te res, pad‐ 

ló vi asz- és leven du la szagú hűvös szo bák, virá gok min de nütt

– mesélte Amy, s ahogy bele me le ge dett a témába, déli

akcen tusra vál tott. Ren de sen könnyed, majd hogy nem bos‐ 

toni akcen tus sal beszélt. – És a régi sé gek… Állí tom, több

Chip pen dale meg egyéb hogy is hív ják volt ott, mint egy elő‐ 

kelő angol ház ban. Éve ken keresz tül impor tál tuk eze ket.

– Figyel je nek! – az őrnagy amo lyan „halga, ki közelg” stí‐ 

lus ban tette kezét a fülé hez. A leg több gesz tusa szín pa dias



volt.

Heat her jelent meg, nyo má ban Mac beth őrmes ter rel. A

rendőr szo ká sos fekete egyen ru há ját viselte, mely kifé nye‐ 

se dett a hor dás tól. Levette sap ká ját, haja tűz vö rö sen fény‐ 

lett a napon. Hami sí tat lan fel földi vörös volt, ami oly kor

mintha bíbor szín ben ját szana.

– Csak leme gyek, és vetek egy pil lan tást a holt testre –

mondta sze lí den. – Dél utánra meg ér kez nek a detek tí vek

Strath bane-ből, de nekem kell biz to sí ta nom, hogy ne nyúl ja‐ 

nak sem mi hez. Ha meg ten nék, hogy itt vár nak, egy kurta

perc múlva itt vagyok, és föl ve szem a val lo má so kat.

Most csönd ben vára koz tak. Min denki gyom rá ban for má‐ 

lódni kez dett a féle lem kis cso mója. Már épp kel le me sen

kép te lenné vált ez az egész, most viszont a falusi rendőr

képé ben, aki oda lent a víz nél a test fölé hajolt, vissza tért

hoz zá juk a való ság.

Fon tos kodó emberke rob bant be a tisz tásra, mér ge sen

nézett körül.

– MacAr thur dok tor – mondta Heat her –, majd én lekí sé‐ 

rem. Mr. Mac beth van most a holt test tel.

– Az ügyész már úton van Strath bane-ből – mondta az

orvos –, de én ugyan úgy elvé gez he tem az elő ze tes vizs gá la‐ 

tot. Mac beth gyil kos ság ról beszél, de az az ember hetet-

havat össze hord. A nőnek akár a saját damilja is a nya kára

csa va rod ha tott, úgy esett a folyóba.

– És lán co kat kötött a lábára, hogy elsüllyed jen? –

jegyezte meg epé sen Mar vin Roth.

– Hm, mit mond? Jobb, ha megyek és meg né zem.

Az orvos eltűnt Heat her rel. A cso port megint csak várt.

– Éhes vagyok – szó lalt meg Alice. – Túl rémes volna, ha

vissza men nék a kocsik hoz, és ennék vala mit?

– Inkább vár jon – java solta az őrnagy –, már nem tart hat

túl soká.



Mégis egy örök ké va ló ság nak tűnt. Hal lot ták a jövés-

menést. A nap maga san állt az égen, a csen des, zöld tisz tá‐ 

son szú nyo gok züm mög tek, tán col tak.

Aztán Hamish Mac beth buk kant fel. Indu la tos nak, komor‐ 

nak lát szott.

– Vala mennyien vissza me gyünk a szál lo dába – közölte. –

Ezt az ösvényt lezá rom, amíg meg ér kez nek a nagy fő nö kök.

Majd a hal őrök őrköd nek addig.

Alig egy perc cel koráb ban min denki úgy érezte, bár mit

meg adna azért, hogy mozog has son, most azon ban fur csa

vona ko dás lett úrrá raj tuk, mert volt valami, ami vel előbb

vagy utóbb mind nyá juk nak szembe kel lett néz nie, és mind‐ 

egyi kük húzta-halasz totta azt a per cet.

A hotel tár sal gó já ban gyűl tek össze. Mac beth őrmes ter

komo lyan vizs latta őket.

– Az igaz gató a ren del ke zé semre bocsá totta a recep ció

mel letti kis szo bát, úgy hogy egyen ként fogom sorra venni

önö ket. Maga az első, Mr. Cartw right.

– Én is jövök – vágta rá Heat her.

– Arra semmi szük ség – felelte könnye dén a rendőr. – Erre,

Mr. Cartw right.

Heat her reme gett az aggo da lom tól, ami kor helyet fog lalt.

Úgy nézett ki, mint egy anyuka, aki elő ször viszi inter ná‐ 

tusba leg ki sebb gyer me két.

John követte Hamish Mac bet het a kicsi, sötét helyi ségbe,

mely nek egy ütött-kopott író asz tal, néhány régi irat szek rény

és két szék alkotta egy szerű beren de zé sét. Hamish az író‐ 

asz tal mögé tele pe dett, John pedig a szem közti szé ken fog‐ 

lalt helyet.

– Akkor hát – kezdte egy hatal mas jegy zet fü ze tet elő va rá‐ 

zsolva a rendőr – bele vá gunk. A dok tor gya núja sze rint Lady

Jane egész éjszaka a víz ben volt. Mikor látta őt utol jára?

– A vacso rá nál teg nap este – felelte John. – Az őrnagy

lazac fo gá sát ünne pel tük.

– Inkább mon da nám „meg fo gás nak” – morogta Hamish. –

És ugyan azt a ruhát viselte, amely ben hol tan talál ták?



– Igen… vagyis nem. Nem. Virá gos nad rág kosz tüm volt

rajta teg nap este, olyan… alkalmi szan dál lal. Ami kor… ami‐ 

kor meg lát tuk őt a víz ben, mintha a szo ká sos hor gá sz öl tö zé‐ 

két viselte volna.

Hamish jegy ze telt, majd föl pil lan tott.

– Tisz tá ban volt Lady Jane fog lal ko zá sá val?

– Fog lal ko zás? – kér dezte John. – Nem tud tam, hogy dol‐ 

go zott.

– Jó. Ezt majd későbbre hagy juk. A fele sége tudta, miféle

mun kát végez Lady Jane?

Izzad ság csil lant meg John felső ajka fölött. Csend volt.

Hamish türel me sen meg is mé telte a kér dést.

– Nem – felelte John hir te len és hara pó san. – Ugyan már,

Mac beth, mi ez az egész? Hiszen mind ket tőn ket ismer. Úgy

gon dolja, az egyi künk ölhette meg a nőt?

– Ezt nem az én tisz tem meg ál la pí tani – mondta Hamish –,

de sosem jutok el ahhoz a sze mély hez, aki elkö vette a gyil‐ 

kos sá got, ha nem zárom ki azo kat, akik nem követ ték el.

Szó val, mit csi nált teg nap késő este?

– Mennyire későn?

– A hotel sze mély zete akkor látta Lady Jane-t utol jára,

ami kor fél tizen egy kor fel ment a szo bá jába.

– Én lefe küd tem aludni – felelte John –, Heat her úgy szin‐ 

tén. Nagyon kime rítő napunk volt.

– Akad olyan a cso port ban, aki fel te he tően gyű lölte Lady

Jane-t?

– Dehogy! Mind nyá jan imád tuk – gúnyo ló dott John. – Jósá‐ 

gos ég, ember, hasz nálja az eszét! Senki nem ked velte, még

maga sem.

– Lady Jane-nek meg volt az a rossz szo kása, hogy örö kö‐ 

sen meg jegy zé se ket tett. Magá nak mon dott vala mit?

– Konk ré tan sem mit, csak úgy álta lá ban kötöz kö dött.

– Aha. Nos, pil la nat nyi lag ennyi meg te szi. Ha volna szí ves

bekül deni Mrs. Cartw righ tot.

Ami kor John belé pett a tár sal góba, Alice ide ge sen kun‐ 

cogva épp azt mondta:



– Csak gon dol ja nak bele. Biz to san közü lünk ölte meg

valaki. Úgy értem, ez nyil ván való…

Tes sék, kimond ták, sza vakba öltöt ték; pedig ezt a gon do‐ 

la tot tar tot ták eltö kél ten távol maguk tól, ami óta csak fel fe‐ 

dez ték Lady Jane holt tes tét.

– Téged akar látni – szólt oda John a fele sé gé nek. Miköz‐ 

ben az ajtót tar totta Heat her nek, hal kan hoz zá fűzte: – Azt

mond tam, nem tud tuk, mivel fog lal ko zott Lady Jane.

Nyílt a tár salgó ajtaja, kis ter metű nő robo gott a helyi‐ 

ségbe, Char lie-t von szolta maga után. Az asszony idom ta lan

púder kék ruhát viselt, és lát ha tóan aggó dott.

– Mrs. Bax ter vagyok, Tina Bax ter – jelen tette be, majd

fölöt tébb kidül ledő kék sze mé vel kör be pász tázta a hely sé‐ 

get. – Csak ma érkez tem. Sze gény kisfiam! – Át akarta ölelni

Char lie-t, de a gye rek meg hát rált az anyai sze re tet eme

nyil vá nos kimu ta tása elől.

– Távol kel lene tar ta nia ettől a fiút – jegyezte meg John. –

Szük ség te len volt ide hoz nia.

– Nagyon is szük ség volt rá – felelte Tina Bax ter. – Nekem

azt mond ták, a rend őr ség az egész hor gász osz tályt ki akarja

hall gatni, és az én kicsi fia mat senki nem fogja egy csomó

kér dés sel meg ré mí teni.

Aztán a válá sá ról beszélt a tár sa ság nak, arról, hogy

milyen nehéz sé gek kel jár föl ne velni egy fiút, és hogy Char lie

meg írta neki, milyen otromba, gonosz nő volt Lady Jane.

Egyre ért he tet le nebb ára dat ban ömlöt tek az asszony ból a

sza vak.

Aztán hir te len elhall ga tott, és tátott száj jal meredt az

ajtóra. Hamish felet te sei meg ér kez tek Strath bane-ből.

A magas, tes tes férfi, aki két so ros szürke öltönyt viselt,

Blair nyo mozó főfel ügye lő ként mutat ko zott be. Két másik

detek tív volt vele, Jimmy Ander son és Harry McNab. Az

előbbi sovány volt és inas, gya nakvó kék szem mel, az

utóbbi ala csony és zömök, a haja fekete, sötét szeme vize‐ 

nyős.



– Melyi kük vezeti ezt az isko lát? – tuda kolta Mr. Blair. Erős

glas gow-i akcen tus sal beszélt.

– Én – felelte John. – Mac beth őrmes ter épp a fele sé gem‐ 

mel beszél.

– Hol?

– Oda bent – mondta John. – Bekí sé rem önö ket.

– Szük ség te len – morogta Blair –, majd bemu tat ko zunk.

Hamish fel állt, mikor a három férfi belé pett a kis iro dába.

Heat her hálá san lelé pett a szín ről.

– Mac beth, ugye? – kér dezte Blair, és lete le pe dett a

székbe, amely ből Hamish az imént állt fel.

– Zaf tos ügy. Nem egé szen a maga súly cso portja. A fiúk

és a hely szí nelő csa pat most fésü lik át a terü le tet. Jól csi‐ 

nálta, hogy rávette az őrzésre a hal őrö ket.

Hamishre mosoly gott, várta a hálál ko dá sát a bókra, de az

őrmes ter egy kedvű ábrá zat tal nézett vissza rá. Blair bosszú‐ 

san vonta össze a szem öl dö két.

– Nos, igen. Fel té te le zem, vala mennyien tud ják, hogy itt

kell marad niuk, amíg meg nem győ ző döm róla, hogy nem

ennek az isko lá nak vala me lyik tanu lója az elkö vető. Még

hogy iskola! Ennyi pénz meg hűhó csak azért, hogy kifog ja‐ 

nak egy halat.

– Azt hiszem, közöl nöm kel lene velük, hogy pil la nat nyi lag

nem hagy hat ják el Loch dubh-t – mondta Hamish. – Nin cse‐ 

nek tele pa ti kus képes sé geik.

– Ebből elég! – csat tant fel Blair. – Mielőtt még behí vom a

töb bi e ket, maga sze rint mi moti válta a gyil kos sá got?

– Úgy gon do lom, köze volt Lady Jane mun ká já hoz – felelte

las san Hamish.

– Munka, miféle munka?

– Lady Jane Win ters való já ban Jane Max well volt, a Lon don

Eve ning Star rovat ve ze tője.

– Az a szenny lap! Mégis, mi olyan rémes abban, ha valaki

rovat ve zető?

– Érte sü lé seim sze rint a nő arra spe ci a li zá ló dott, hogy

olyan helyekre ment vaká ci ózni, ahová kis lét számú cso por‐ 



tok ban utaz tak a bri tek. Min dig kiásott valami szennyest a

tár sa ság tag ja i ról, ugyanis azt sze rette bizony gatni, hogy

min den ki nek van egy csont váz a szek ré nyé ben. Érkez tek

pana szok a média ta nács hoz, de túl sá go san nép szerű a

rovata. Az embe rek csak fal ták, azt hit ték, velük ez sosem

tör tén het meg. Talán valaki a cso port ból ismerte a rova tot,

bár azt a tényt, hogy Lady Win ters való já ban Jane Max well,

szi go rúan titok ban tar tot ták.

– És akkor maga hogyan derí tette ki ezt a tit kot? – kér‐ 

dezte a falusi rendőr hóri hor gas alak ját vizs latva Blair.

– Meg van nak a magam mód sze rei, Wat son – vigyor gott

Hamish.

– Nem tűröm a fel földi arcát lan sá got – vicso rogta Blair. –

Hon nan tudta meg?

– Van egy roko nom, aki a Fleet Streeten dol go zik.

– És ebből a hor gász ba gázs ból ki tudott arról, hogy a nő

Jane Max well?

– Fogal mam sincs – felelte türel me sen Hamish. – Épp

akkor lát tam hozzá, hogy kide rít sem, ami kor ön meg ér ke‐ 

zett. John Cartw right tal már beszél tem, épp akkor sza kí tott

félbe, ami kor Mrs. Cartw right kihall ga tá sát foga na to sí tot‐ 

tam.

– Mielőtt fog lal koz nék a töb bi ek kel, jó lesz elren dez nem a

magam és az embe reim elszál lá so lá sát. Én itt szál lok meg,

de a stáb nak ez egy kicsit drága. Öt rend őrünk fésüli át a

bok ro kat a hely szí ne lők kel. Lát tam a rend őr őr sét. Nagyon jó

kis hely. Akad ott üres ágy egy vagy két ember nek?

– Nincs helyem. Az egyet len ágy az enyém, a másik háló‐ 

szo bá ban nin csen fek hely. Ott a kerti szer szá ma i mat tar tom,

meg a csir ke tá pot és a műtrá gyás zsá ko kat…

– Jól van, jól van, kímél jen meg a vidéki élet rész le te i től. –

Blair átha tóan nézett Hamishre, aki ked ve sen mosoly gott rá.

Egy ügyű – gon dolta Blair. Nem csoda, ha lera gadt itt.

Az író asz talra tette húsos kezét, és barát sá go san nézett

Hamishre.



– Úgy gon do lom, maga túl sá go san tapasz ta lat lan az efféle

főben járó bűn ügyek ben – mondta. – Az őrsön lévő iro dá ját

fog juk hasz nálni, átko zott legyek, ha kifi ze tem a szál lo dai

tele fon ára kat. Már így is ki kell har col nom a költ ség té rí té se‐ 

met. Maga csak lássa el a szo ká sos teen dőit, a nyo mozó

mun kát pedig hagyja ránk. Vala mennyien kipró bált embe rek

vagyunk.

Hamish bam bán nézett a főfel ügye lőre. Alig néhány perce

azon tűnő dött, hogyan marad hatna ki az ügy ből. Meg ne hez‐ 

telt a főfel ügye lőre meg a haver ja ira, és nem akart a sar kuk‐ 

ban kos latni. Most azon ban, mivel közöl ték vele, hogy tartsa

távol magát, égető vágy támadt benne, hogy fel de rítse, ki

gyil kolta meg Lady Jane-t.

– Akkor lelé pek – mondta.

Blair figyelte a távozó Hamisht, és szo mo rúan csó válta a

fejét.

– Sze ren csét len fló tás, soha éle té ben nem kel lett még

igazi mun kát végez nie, és ahogy eze ket a fel föl di e ket isme‐ 

rem, amennyire csak lehet, kitér előle – mondta. – Küldd be

az ame ri kai házas párt, McNab! Tipi kus turis ták, a leg oko‐ 

sabb, ha tőlük sza ba du lunk meg elő ször.

Hamish a par ton őgyel gett, álmo dozva szem lélte a tavat. A

kora esti nap sü tés arannyal árasz totta el az öblöt. Egy fóka‐ 

pár hen ger gő zött lus tán, aranyló kis hul lá mo kat keltve,

melyek a jach tok fehér s a halász ha jók zöld-fekete tör zsét

nyal dos ták.

Amint meg látta Pris cilla Hal bur ton-Smy the ele gáns alak ját

köze ledni, hir te len a félénk ség meg a vágy ele gye lett úrrá

rajta. Meg állt, a föveny fölötti mohás kőre könyö költ.

A lány lelas sí tott mel lette.

– Mi ez az egész? – kér dezte Pris cilla. – A domb ol dal hem‐ 

zseg a városi zsa ruk tól, műanyag zacs kókba rak nak ezt-azt.

– Lady Jane Win terst meg gyil kol ták.



– Hal lot tam vala mit erről. Ugye, ő volt az a nagy da rab,

kövér, undok nő?

– Aha, mond hatni.

– És ki tette, Holmes?

– Gőzöm sincs, és a strath bane-i detek tí vek jósze ri vel azt

mond ták, men jek haza csir két etetni.

– Ennek örül nöd kéne. Úgy értem, sosem tar toz tál kife je‐ 

zet ten a világ élmun ká sai közé.

– Hát ezt meg hon nan tudod, Pris cilla? No, nem mintha a

hét min den nap jára jutna nekem egy gyil kos ság.

– El kell ismer ned, mikor a papa beszélni akar veled a

vad or zók ról vagy bár mi ről, soha nem vagy ott, ahol len ned

kéne. Mond tam is papá nak, hogy ne zak las son a vad or zók

miatt, hiszen magad is közé jük tar to zol.

– Nem szép dolog ilyet mon dani.

– Csak vic cel tem. Tény leg meg aka rod találni a gyil kost?

Szük sé ged van egy Wat sonra? Majd a nyo mod ban járok, és

azt mon do ga tom: Iste nemre, ön egy géni usz! Hát erre meg

hogy a csu dába jött rá?

– Úgy vélem, azt fogom csi nálni, amit mond tak, és nem

leszek útban – felelte közö nyö sen Hamish.

– Vic ces, én azt hit tem, majd’ meg halsz, hogy te magad

derítsd fel az ügyet. Ó, az a fel földi kíván csi ság! – Pris cilla

csa ló dott nak tűnt.

– Aha, szó val… – kezdte Hamish, majd hir te len meg élén‐ 

kült a tekin tete. Mrs. Bax tert és Char lie-t látta kijönni a szál‐ 

lo dá ból.

– Kikér de zed őket? – tuda kolta a férfi tekin te tét követve

Pris cilla. – Meg hall gat ha tom?

– Ugyan már. A kölyök nek van egy érde kes bélyege, arra

sze ret nék vetni egy újabb pil lan tást.

– Hamish Mac beth, te remény te len vagy.

A férfi hamis ká san elvi gyo ro dott.

– Nem tud tam, hogy valaha is remé nye ket fűz tél volna

hoz zám, Miss Hal bur ton-Smy the. – Föl tolta hom lo kán a sap‐ 

ká ját, zsebre vágta a kezét, és elin dult Bax te rék felé.



Pris cilla bosszú san követte őt a tekin te té vel.



Ötödik nap

A töké le tes ség eléré sére nagyon könnyű taná csot adni, de

több nyire meg va ló sít ha tat lan.

MAXWELL KNIGHT: Madár ker tész ke dés

Alice kap kodva látott hozzá az öltöz kö dés hez, bár csak reg‐ 

gel hét óra volt. Meg akart szökni a szál lo dá ból, mielőtt még

a tudó sí tók és fotó ri por te rek ismét meg ost ro mol ják őket.

Foko za to san szi vá rog tak be, késő estére egész regi ment lett

belő lük: kíván csis kodó arcok serege. Alice agyá ban óri á sira

nőtt az a ser dü lő kori bűn tény. Ha Lady Jane ki tudta derí teni,

akkor ezek az embe rek is képe sek lesz nek rá. Ren des körül‐ 

mé nyek között oda lett volna az öröm től, hogy a fény képe

benne lesz a lapok ban. Most azon ban emész tette a sötét

múltja. Jeremy külö nö sen ked ves és barát sá gos volt vele

teg nap este. Még csak rá sem fog nézni többé, ha meg is‐ 

meri múltja sötét pont ját, az egy szer biz tos. Az őrnagy üvöl‐ 

tö zött a szál lo da igaz ga tó val a saj tó sok miatt, s az igaz gató

vona kodva bár, de kitil totta őket. Tor kig volt azzal, hogy egy

gyil kos ság kap csán ismer jék meg a szál lo dá ját. Bosszú sága

eny hí té sét attól a jelen tős mennyi ségű pénz től remélte,

melyet a saj tót kép vi selő urak elköl te nek a bár ban. De nem

csu pán az őrnagy panasz ko dott, hanem az évente vissza‐ 

térő ven dé gek is. Így aztán a ripor te re ket meg a fotó so kat a

falu ban szál lá sol ták el, több sé gü ket az öböl túlsó végén lévő

pan zi ó ban.

Alice már távo zó ban volt a szo bá já ból, ami kor meg csör‐ 

dült a tele fon. A készü lékre meredt, majd oda sza ladt, és föl‐ 

vette a kagy lót. Anyja izga lom tól met sző hang ját hal lotta a

vonal ban.



– Mi ez az egész, drá gám? A neved sze re pel a reg geli

lapok ban. Még csak nem is emlí tet ted, hogy ilyen helyre

mész. Réme sen aggó dunk.

– Min den rend ben, anya – felelte Alice. – Nekem ehhez

semmi közöm.

– Tudom, drá gám, de a nőnek, akit meg öl tek, a fény képe

benne van az újsá gok ban, itt járt a múlt héten, és kér de zős‐ 

kö dött. Azt mondta, fia tal lányok ról ír cik ket, akik Lon donba

köl töz tek, és ennek a lépés nek az oka i ról.

Nyil ván Heat her től kapta meg vala mennyi ünk címét – gon‐ 

dolta Alice, és fáj dal ma san össze szo rult a szíve. Nekem is

elküldte a név sort.

Az ide ges ség től szinte kia bálva kér dezte:

– Meg tu dott vala mit arról, hogy bíró ság előtt áll tam?

– Soha nem vol tál bíró ság előtt, drá gám.

– De igen. Nem emlék szel? Akkor tör tént, ami kor betör‐ 

tem Mr. Jenkins abla kát, és elvitt a fia tal ko rúak bíró sá gára.

– Ja, az. Arról nem kér de zett, és két lem, hogy a kör nyé ken

bárki emlé kezne egy ilyen buta kis ügyre. Várj csak, a nő

beszélt Mag gie Har ri son nal is.

Alice erő sen mar kolta a kagy lót. Mag gie Har ri son éve kig a

rivá lisa volt. Ha Mag gie-nek bár mi lyen mocs kos dolog

eszébe jut ha tott volna vele kap cso lat ban, min dent elme sélt

volna, ehhez nem fér semmi két ség.

– Ott vagy? – kér dezte pana szo san az anyja. – Nyil vá nos

fül ké ből hív lak, és fogy az apróm. Vissza tudsz hívni?

– Nem, anya, men nem kell. Nem lesz semmi bajom.

– Vigyázz magadra! Nem tet szik, hogy ilyen embe rek kel

jársz össze. – Bon tott a vonal.

Alice las san tette helyére a kagy lót, s kar di gán jába törölte

nyir kos tenye rét. Hát most már sem mit sem írhat meg Lady

Jane.

A lány sar kon for dult, és kisza ladt a szo bá ból.

Oda kint a szál loda előtt nagy csep pek ben szi tált az eső.

Alice gyors pil lan tást vetett a víz partra. Attól ret te gett,

hogy egy les ben álló ripor ter lecsap rá, ám amed dig ellá tott,



nép te len volt min den. A lány habo zott. Talán jobb lett volna

a szál lo dá ban marad nia. Onnan most kitil tot ták a saj tót,

akkor meg mi értelme kime rész kedni? Viszont a féle lem,

hogy bárki – főleg Jeremy – tudo mást sze rez a múlt já ról, az

őrü letbe ker gette. A házak ból fa füstje, kát rány, sza lonna,

füs tölt hal és erős tea kel le mes szaga sod ró dott felé. Mac‐ 

beth őrmes ter házá hoz köze ledve látta, amint a kert jé ben

állva a csi bé ket eteti. A férfi a lép tek zajára meg for dult, hal‐ 

vá nyan elmo so lyo dott.

– Vége a kín val la tás nak? – kér dezte.

– Annyira nem volt vészes – felelte Alice. – Én tény leg

nem tud tam, hogy az a för tel mes nősze mély újság író volt,

és azt hiszem, elhit ték nekem.

– Épp teázni készül tem. Meg kí nál ha tom egy csé szé vel?

– Igen – felelte hálá san Alice, és arra gon dolt, hogy Mac‐ 

beth mennyire nem tűnik rend őr nek. Haja don főtt volt, régi

kato nai szvet tert és kifa kult far mer nad rá got viselt. A főfel‐ 

ügyelő vilá gossá tette, hogy a falusi rend őr nek semmi dolga

a nyo mo zás sal. Mr. Mac beth biz to san kihozta a sod rá ból,

mert a lány nak eszébe jutott, hogy a fel ügyelő fölöt tébb

barát ság ta la nul beszélt erről. Blair meg kér dezte, ész lelt

vagy hal lott-e valami szo kat lant, ami a gyil kos ságra utal ha‐ 

tott, mire ő a fejét csó válta, de meg je gyezte, ha eszébe jut

valami, majd elmondja Mac beth biz tos úrnak, és Blair akkor

sava nyúan közölte, hogy az őrmes ter nem vesz részt a gyil‐ 

kos sági nyo mo zás ban.

Alice követte Hamisht a hosszú, kes keny kony hába, ahol

egy asz tal állt az ablak nál. A lány kíván csian nézett körül.

Ren det len ség volt, mégis tisz ta ság. Maga zin hal mo kat, por‐ 

ce lánt, régi tanyasi esz kö zö ket, Vik tó ria kora beli babá kat és

ren ge teg lek vá ros üve get látott.

– Áru hal mozó vagyok – mosoly gott Mac beth. – Igen, azt

gon do lom, hogy vala mi nek pusz tán attól föl megy az ára, ha

csak úgy itt tar tom. För tel me sen érzem magam, ami kor

kido bok vala mit. Tejet és cuk rot?

– Igen, kérek – felelte Alice.



A férfi adott neki egy csé szét, majd lete le pe dett mellé az

asz tal hoz, és ötka nál nyi cuk rot szórt a saját teá jába.

– Úgy nézek ki, mint egy gyil kos? – kér dezte feszül ten

Alice.

– Azt hiszem, egy gyil kos néz het ki úgy is, mint bárki más

– felelte nyu god tan a rendőr. – Szó val, ez a Lady Jane… Meg‐ 

döb ben tett, mennyi mun ká jába került azok után kutatni,

akik részt fog nak venni a hor gász tan fo lya mon. Ön hon nan

tudta, kik lesz nek ott?

– Ó, ez egy szerű. Heat her vala mennyi ünk nek elkül dött

egy lis tát a nevek kel meg a címek kel, még pe dig abból a

meg gon do lás ból, hátha kap cso latba tudunk lépni vala ki vel,

aki a kör nyé kün kön lakik, és eset leg együtt utaz ha tunk fel.

Jeremy ennek köszön he tően uta zott együtt Daph né val.

Azelőtt nem ismer ték egy mást. – Alice skar lát vö rös lett, s a

csé szé jére szö gezte a tekin te tét.

– Aha. Rólam és a csa lá dom ról pedig biz to san akkor derí‐ 

tett ki dol go kat, miu tán ide ér ke zett – jegyezte meg Hamish.

– Mind össze néhány embert kel lett csak meg kér dez nie a

falu ban. A Fel föl dön sem mit nem lehet titok ban tar tani.

– Bár csak sose jött volna ide! – fakadt ki Alice. – Tönk re‐ 

tette az éle te met.

– Csak ugyan, és hogyan csi nálta?

Egyre áll ha ta to sab ban esett az eső, s a zsú folt konyha

meleg volt, békés. Alice nagyon vágyott rá, hogy lete gye a

ter hét.

– Ha egy fia tal em ber érdek lő dik egy lány után – kezdte,

de nem nézett a férfira –, maga sze rint az a fia tal em ber ott‐ 

hagyná ezt a lányt, ha kide rülne róla, hogy elkö ve tett vala‐ 

mit… Nos, valami tör vény el le nes dol got művelt gye rek ko rá‐ 

ban?

– Az a fia tal em ber től függ. Amennyi ben Mr. Jeremy Bly the-

ról van szó…

– Hát ész re vette? Nagyon ked ves velem. – Alice levette a

sap ká ját, és hát ra dobta bor zas haját, mivel amo lyan vég zet

asszo nya gesz tus nak tar totta a moz du la tot.



– És az elkö ve tett bűnön is múlik – foly tatta Hamish. –

Tegyük fel, ha meg mér gezte az édes any ját, vagy…

– Nem, semmi ilyesmi – felelte Alice. – Nézze, kábé annyi

idős lehet tem, mint Char lie, ami kor pusz tán dac ból betör‐ 

tem egy tég lá val Mr. Jenkins abla kát. Undok öreg em ber volt,

az utcánk ban lakott. A többi lány hec celt fel. Szó val az öreg

föl je len tett, és bíró ság elé vitt. Csak figyel mez te tést kap‐ 

tam, anyá nak meg kel lett térí te nie az ablak árát, és a helyi

újság ban lehoz tak néhány sort az egyik oldal alján. Úgy

értem, ostoba kis ügy volt, tény leg az, de egy olyan férfit,

mint Jeremy, zavarná ez a dolog? Tudja, ret ten tően ambi ci ó‐ 

zus és… nos, azt ter vezi, hogy indul a par la menti válasz tá‐ 

so kon, és… és… Nahát, most, miu tán elmond tam magá nak,

ébre dek rá, hogy a semmi miatt aggód tam. El kel lett volna

mon da nom neki. Ami azt illeti, jó lesz, ha én mon dom el,

mielőtt valaki más teszi meg. Hogy fog nevetni rajta!

– Ha ez annyira fon tos, Ms. Wil son – mondta Hamish,

miköz ben töl tött még magá nak teát –, én úgy gon do lom,

sen ki nek sem szük sé ges beszél nie erről. Véle mé nyem sze‐ 

rint Mr. Bly the amo lyan sznob, és ha nem nya ralna éppen…

nos, ren des körül mé nyek között nem érdek lődne ön iránt…

Alice talpra ugrott.

– Maga a sznob! – mondta. – És goromba is. Majd én meg‐ 

mu ta tom magá nak. Tüs tént elme sé lem Jeremy nek, és ami‐ 

kor Mrs. Bly the leszek, majd vissza szívja, amit mon dott.

– Ahogy tet szik. – Hamish meg vonta a vál lát.

Alice bevágta maga mögött a kony ha aj tót, és kisza ladt a

ház ból. Hamish átkozta magát, ami ért ennyire ügyet len volt.

A lány Ann Gran tre emlé kez tette. A fia tal nő Loch dubh-ban

nevel ke dett, és nem volt egy szép ség. Két évvel ezelőtt

gyak ran lát ták őt az egyik flan cos nya ra ló ven dég gel. Min‐ 

den hová furi kázta a lányt a kocsi ján, és már nagy, fényes

eskü vő ről szólt a pletyka. Ám a nya raló eluta zott, Ann pedig

bele be te ge dett, vörösre sírta a sze mét. Aztán várat la nul

össze pa kolt, és egy roko ná hoz uta zott Glas gow-ba. A falu

plety ka fész kei azt ter jesz tet ték, hogy abor tu sza volt, és



utca lány lett belőle. Hamish azon ban a roko na i tól hal lotta,

hogy a lány gép író ként dol go zik egy glas gow-i iro dá ban, és

kije len tette, hogy soha többé nem akarja látni Loch dubh-t,

sem a szü leit, mert ha a csa ládja nem lenne ilyen „egy‐ 

szerű”, akkor az udvar lója fele sé gül vette volna.

Rémes dolog a szno biz mus, gon dolta szo mo rúan Hamish.

Képes kis híján meg ölni fia tal lányo kat. Vajon gyil kol nak is

miatta? Ezt a kér dést bizony érde mes min den oldal ról meg‐ 

vizs gál nia.

Alice egé szen a szál lo dáig futott, ott egye ne sen föl Jeremy

szo bá já hoz. Ököl lel verte az ajtót, míg nem foj tott kiál tást

hal lott:

– Nyitva, a für dő szo bá ban vagyok.

A lány belökte az ajtót. Talán a gyil kos ság őrjí tette meg

egy kicsit, talán túl sokáig élt fan tá zia vi lág ban, de a követ‐ 

kező tet tét azzal indo kolta, hogy bebe szélte magá nak, össze

fog nak háza sodni, vagy kény te le nek lesz nek össze há za‐ 

sodni, amennyi ben intim kap cso la tot léte sít a férfi val. Lezse‐ 

ren besé tált a für dő szo bába, s a kád szé lére ült.

– Helló, drá gám – mondta.

Jeremy sebe sen maga elé húzott egy hatal mas szi va csot,

amely a füge fa le vél sze re pét töl tötte be, majd anél kül, hogy

Alice-re nézett volna, óva to san azt kér dezte:

– Ittál? Vala mennyi ün ket meg rá zott ez a gyil kos sági ügy,

de…

Alice, mint akit főbe kólin tot tak, vissza tért a való ságba.

– A háló szo bá ban várom – mondta léleg zet után kap‐ 

kodva. – Vala mit muszáj elmon da nom.

Ide ge sen ült az ablak mel lett álló fek hely szé lén, s a füg‐ 

göny zsi nór ral bab rált, miköz ben azt kívánta, bár csak ne lett

volna ennyire merész.

Jeremy a dere kán cso móra kötött fehér törül kö ző vel került

elő, egy másik kal a haját szá rí totta. Alice elfor dí totta az

arcát, zavar tan gyű rö gette tenye ré ben a zseb ken dő jét.



– Na, most ismét önmaga – jegyezte meg Jeremy. – Oda‐ 

bent egy per cig azt hit tem, meg fog erő sza kolni.

– Ne gúnyo lód jék raj tam – mondta Alice, s arra gon dolt,

bár csak ne tűnne ennyire elé ge dett nek és közö nyös nek a

férfi. Mi van, ha mégis Mac beth nek lesz igaza?

De ha össze há za sod nak, talán kide rül het ez a kínos ügy.

Jobb most elmon dani neki. És Alice így is tett. Egy sze rűen

bele vá gott a tör té ne tébe az ele jén, és foly tatta egé szen a

végéig.

Miköz ben beszélt, újra ott volt azon a poros udva ron, azon

a forró nyári napon, mikor az asz falt meg ol vadt az uta kon.

Még emlé ke zett a szé gye né ben zokogó any jára. Fel tudta

idézni saját meg szé gye nü lé sé nek éme lyítő érzé sét.

Ami kor befe jezte, feszé lye zet ten pil lan tott Jeremyre. A

férfi figyel me sen, komo lyan tanul má nyozta az arcát. Vol ta‐ 

képp azon tűnő dött, elmondja-e a saját bűnös tit kát, ugyan‐ 

ak kor ész re vette, hogyan feszül a lány pici, feszes mel lén a

kis lá nyos blúz. Iste nem, milyen rég óta nem… Aztán itt van

ez a féle lem és aggo da lom a gyil kos ság miatt. Igen, meg ér‐ 

tette, miért ret te gett Alice attól, hogy Lady Jane kinyom tatja

azt az apró gye rek kori osto ba sá got. Nem járta meg ő maga

is a pok lok pok lát, hogy meg pró bálja befogni a nő szá ját? Az

órára pil lan tott: fél kilenc. Egy ital hoz még túl korán van,

viszont a másik nyug ta tó hoz egy ál ta lán nincs.

Leült Alice mellé az ágyra, s a még min dig ned ves tes té‐ 

hez vonta a lányt.

– Nem okoz ez gon dot neked? – sut togta Alice.

– Ter mé sze te sen nem – felelte a lány haját simo gatva

Jeremy. Verí ték szaga volt az ide ges ség től, erős és fanyar,

mely a leven du la il latú hin tő por ral keve re dett. Meg fogta

Alice egyik kicsi mel lét, és ciró gatni kezdte.

A lány bele bor zon gott. Nem volt szűz, a kíván csi ság és ital

hatá sára vesz tette el két éve az ártat lan sá gát egy kocsi

hátsó ülé sén, valami parti után. A srác nevére már nem is

emlé ke zett. Fájó, deg ra dáló élmény volt, a fiú pedig nehéz

és amo lyan vul gá ris fajta.



Hosszú út áll még a femi nis ták előtt, mielőtt az Alice-féle

lányok nál leesik a tan tusz. Mikor a férfi szája mozogni kez‐ 

dett az övén, a lány egyet len gon do lata ez volt: „Ha lefek‐ 

szem vele, fele sé gül kell ven nie.”

Ahogy ott feküd tek az ágyon, egy más hoz pré se lődve, és

Alice meg sza ba dult a ruhá i tól, az az idi óta kíván sága

támadt, hogy Jeremy talán visel hetne vala mi lyen stá‐ 

tusszim bó lu mot, mond juk az arany kar órá ját. Mire a túlon túl

rövid elő já ték nak vége volt, s Alice-t az ágyba dön gölte a

zihálva eről ködő férfi súlya, min den éppen olyan fáj dal mas‐ 

nak és deg ra dá ló nak tűnt, mint annak ide jén az autó hátsó

ülé sén. Alice azt kívánta, hogy Jeremy sies sen, és legye nek

túl rajta. Ott volt az orgaz mus félel me tes hatalma. Mégis mi

az? A férfi nyil ván va lóan várta, hogy vele tör tén jen valami.

Eksz tá zis ban sikon gató nők ről olva sott, de ha sikí tana, még

bero han ná nak az embe rek, mert azt hin nék, újabb gyil kos‐ 

ság tör tént.

Jeremy néma sá gát hor kan tá sok, nem pedig sze rel mes

sza vak sza kí tot ták meg. Végül, mikor a lány azt hitte, már

nem bírja tovább, a férfi ráom lott. Alice hosszan, meg‐ 

könnyeb bül ten sóhaj tott. Ekkor Jeremy puszit nyo mott a

fülére, és azt kér dezte:

– Neked is jó volt? – Elé ge dett ség nek értel mezte a lány

sóhaj tá sát.

– Sze ret lek, Jeremy – sut togta a férfit átka rolva Alice, és

magá hoz ölelte a sport ko csik, drága ruhák, a kul tu rált

beszéd, no meg a par la menti kép vi selő vízi ó ját.

– Csak ugyan? – Jeremy fel kö nyö költ. – Ez ked ves. – Meg‐ 

pu szilta a lány orrát, majd a fene kére csa pott. – Ideje fel öl‐ 

tözni. A min de nit, de éhes vagyok!

Alice föl nya lá bolta a ruháit, és besi e tett a für dő szo bába.

Miu tán lezu ha nyo zott és fel öl tö zött, job ban érezte magát.

Reg geli sze ret ke zés. Milyen elő kelő, milyen cso dá la to san

deka dens.

A szá ját rúzsozta, ami kor Jeremy az ajtón keresz tül beki a‐ 

bált.



– Az étte rem ben talál ko zunk. Igye kezz!

Alice keze ide ge sen meg rán dult, össze is kente az arcát.

Egy papír zseb ken dő vel törölte le a rúzst, aztán kiro hant.

Remélte, még eléri a férfit, de az már távo zott.

Ami kor kilé pett a folyo sóra, két szo ba lány pisz kos ágy ne‐ 

műt gyö mö szölt egy fede les kosárba. Kíván csian pil lan tot tak

rá.

– Jó reg gelt! – köszönt Alice, s olyan kemé nyen nézett

mind ket tő jükre, mintha pro vo kálná őket, hogy adja nak han‐ 

got erkölcs te len gon do la ta ik nak.

A hor gász tár sa ság egy nagy asz talt ült körül a távoli

sarok ban, mintha az igaz ga tó ság úgy dön tött volna, karan‐ 

ténba teszi őket. A Roth házas pár volt ott, Daphne, az

őrnagy és Jeremy. Char lie a nagy nén jé nél reg ge li zik, de hol

van nak Cartw righ ték?

– Nem tudom – vonta meg a vál lát Daphne. – Sze rin tem

nagyon is itt kel lene len niük, hogy oda ad ják a vissza té rí tést.

Told ide a lek várt, Jeremy drá gám.

Alice fel vonta a szem öl dö két. Ideje benyúj tani a köve te lé‐ 

sét. A Jeremy mel lett álló székre csusszant, s az asz tal alatt

meg szo rí totta a férfi kezét. Ben ső sé ge sen mosoly gott rá.

– Az evés hez mind két kezemre szük sé gem van, Alice –

jegyezte meg mor co san Jeremy. – A lány elkapta a kezét.

Daphne kun co gott.

Heat her és John Cartw right éppen sült sza lon nát evett és

teát ivott Hamish kony há já ban. Azt mond ták, épp csak erre‐ 

felé jár tak.

Heat her ösz tön zé sére beszél tek az őrmes ter rel. Elvégre

Hamish kép vi selte a tör vényt, és bár alig lehe tett a tör vé‐ 

nyes ség tán to rít ha tat lan őré nek nevezni, mégis olyan hely‐ 

zet ben volt, hogy érte sül he tett a nyo mo zás állá sá ról.

– Remé lem, ez nem fogja tönk re tenni a hor gász is ko lát –

szo mor ko dott John.



– Nem hin ném – felelte Hamish, miköz ben ügye sen meg‐ 

for dí totta a bacont a ser pe nyő ben –, fel téve per sze, ha meg‐ 

ta lál ják a gyil kost. Köz be ve tő leg, ez csak von zóbbá teszi a

helyet.

– Engem sok kolt, ami kor Blair meg mondta, hogy Lady

Jane csak ugyan az a för tel mes újság írónő volt.

Hamish hát tal állva, szót la nul mun kál ko dott a tűz he lyen.

– És ezt azelőtt nem tud ták? – kér dezte végül.

Némi csönd volt, majd John szó lalt meg:

– Ter mé sze te sen nem. Ha tud tuk volna, nem enged jük

meg, hogy eljöj jön.

– Aha, de miu tán meg ér ke zett, akkor sem derült ki? – kér‐ 

dezte Hamish. Ismét csend követ ke zett. Az őrmes ter meg‐ 

for dult, egyik kezé ben egy sze let bacont tar tott.

– Nem, nem tud tuk – mondta hatá ro zot tan Heat her.

Hamish gon do san és las san kiemelte a bacont a ser pe nyő‐ 

ből, s egy tányérra helyezte. Kikap csolta a gázt, föl emelte a

tűz hely mel lől a teás csé szé jét, majd csat la ko zott az asz tal‐ 

nál Heat her hez és John hoz.

– Tör té ne te sen tudo má som van arról, hogy kap tak egy

leve let Auszt ri á ból. Tudja, maga kidobta az abla kon. Azt

remélte, a tóban lan dol. Csak hogy apály volt, és a Char lie

gye rek föl szedte, mert a bélyeg föl kel tette a figyel mét. Ren‐ 

des körül mé nyek között nem olva som el senki leve lét, de

ami kor gyil kos ság ról van szó, nos, nin cse nek külö nö sebb

aggá lyaim. Egy baráti pár küldte maguk nak Auszt ri á ból,

akik síp an ziót vezet tek, amíg Lady Jane oda nem uta zott

vaká ci ózni.

– Nincs joga elol vasni egy magán le ve let! – kiál totta John.

Hamish fleg mán nézett rá.

Heat her meg fogta John kar ját.

– Semmi értelme – mondta fárad tan. – Tud tuk. Ret teg‐ 

tünk. Ez az iskola az éle tünk. Évek kemény mun ká já val épí‐ 

tet tük fel. Arra gon dol tunk, az a nő el fogja venni tőlünk.

– Viszont a síház ban lévő pár ról kide rült, hogy nem egy‐ 

más, hanem más-más házas tár sai – hang sú lyozta Hamish. –



Azt mond ták, a Lady Jane kel tette nyil vá nos ság csak azért

tette tönkre őket, mert Mr. Ber gen, az intéz mény tulaj do‐ 

nosa éve ken keresz tül nem fize tett fele ség tar tást. Maguk

ket ten biz to san nin cse nek ilyen hely zet ben. Ami kor rájöt tek,

hogy mivel keresi a kenye rét, nem lett volna jobb nyíl tan és

Lady Jane előtt elmon dani a ven dé ge ik nek?

– Erre nem gon dol tam – motyogta sze ren csét le nül John. –

Akkor már azt is tud hatja, hogy talál koz tam Jane-nel azon az

estén, ami kor meg öl ték. Vacsora után föl men tem a szo bá‐ 

jába.

– És?

– Egy sze rűen kine ve tett. Azt mondta, az effajta legye ző‐ 

hor gá szat ezek ben a vizek ben olyan, mint a fogoly- vagy a

szar vas va dá szat… A gaz da gok sportja, és ő azt akarja

illuszt rálni, hogy az ilyen vaká ci ó kon részt vevő embe rek

tár sa dalmi tör te tők, akik meg ér dem lik, hogy a helyükre

tegyék őket.

– Uram atyám – jegyezte meg teá ját kever getve Hamish

–, kom mu nista volt?

– Nem tar tom való szí nű nek, hogy a kom mu nista párt

tagja lett volna, ha erre gon dol – felelte John. – Való szí nű leg

meg akarta gyö törni az embe re ket. Olyan volt, mint egy zsa‐ 

roló, aki élvezi a hatal mát. Skó ci á ban úgy mon da nák, az

egész világ ellen volt.

– Kije len tette, hogy azért jött ide, mert tönkre akarja tenni

a hor gász is ko lát?

– Ennél szűk sza vúbb volt, de erre készült.

– És maga pon to san mit mon dott, John?

– Elme sél tem, milyen kemé nyen dol goz tam ennek az isko‐ 

lá nak a fel épí té sén, és könyö rög tem, hogy ne árt son neki.

Neve tett, és azt mondta: „Kívül tága sabb.” Erre én… erre

én…

– Igen? – csa pott le rá sze lí den Hamish.

– Mondd el! – kérte Heat her.

– Azt kia bál tam, hogy meg fogom ölni – sut togta John. –

Üvöl töt tem. Muszáj beszél nem erről Bla ir nek… Azt hiszem,



Jeremy meg hal lotta.

– Mr. Bly the? Miért hal lotta volna meg? A szom széd szo bá‐ 

ban lakik?

– Nem, oda kint volt a folyo són, ami kor távoz tam.

– Mité vők legyünk, Mr. Mac beth? – rimán ko dott Heat her.

– Úgy vélem, el kéne mon da nia ezt Mr. Bla ir nek. Ha léte‐ 

zik valami, ami egy Blair-féle nyo mo zót, ami azt illeti, bár mi‐ 

lyen nyo mo zót gya nak vóvá tesz, az az, ha rájön, ha valaki

eltit kol vala mit. A ket te jük múlt já ban nincs olyan sötét folt,

amit Lady Jane le akart lep lezni?

Mind ket ten a fejü ket ráz ták.

– És attól a rövid idő től elte kintve, ami kor Mr. Cartw right

azzal a nővel volt, az egész éjsza kát együtt töl töt ték?

– Miért kérdi? – Heat her fal fe hér lett.

– Azért – felelte türel me sen Hamish –, mert bár me lyik

rossz in du latú zsa ru nak meg for dul hatna a fejé ben, hogy az

egyi kük talán kiosont, és eltette láb alól a nőt, de az is lehet,

hogy mind ket ten.

– Jobb lesz, ha indu lunk – mondta Heat her. – Üze nem Mr.

Bla ir nek, hogy fel visszük az osz tályt legyezni a Maragra.

Elég közel van. Úgy kell foly tat nunk, mintha mi sem tör tént

volna.

Miu tán távoz tak, Hamish, aki már hal lotta az utcai fron ton

lévő iro dája felől a han go kat, kezé ben egy csé sze teá val

oda őgyel gett.

– Nem kéne magá nak egyen ru há ban len nie? – dör mögte

Blair, aki Hamish asz tala mögött ült, olda lán a két nyo mo zó‐ 

val.

– Egy perc – felelte könnye dén Hamish.

– És meg mond tam, hogy tartsa távol magát az ügy től.

Cartw righ té kat lát tam távozni.

– Igen.

– Nos, mit mond tak el maguk tól?

– Pusz tán annyit, hogy tud nak vala mit, ami ről nem szá‐ 

mol tak be önnek, és most úgy gon dol ják, kel lett volna. Ja,

meg azt is, hogy fel vit ték az osz tályt a Maragra. Az nagyon



közel van, tehát könnyű szer rel oda me het, és bár me lyi kük kel

talál koz hat.

– Az iste nit! Hát nem fog ják fel, hogy ez egy gyil kos sági

nyo mo zás?

– Talál tak valami nyo mot? – tuda kolta Hamish.

– Csak egyet. Ha olyan lett volna az idő, mint ma, talán

töb bet is talál tunk volna, de a föld java része keményre szik‐ 

kadt. Az ügyész ségi jelen tés sze rint a nőt vala hol más hol

foj tot ták meg, aztán húz ták ide a cser jé sen keresz tül, végül

bedob ták a folyó egyik meden cé jébe.

– És mi az a nyom?

– Csak egy fény kép darab kája – felelte McNab, mielőtt

még Blair leál lít hatta volna. – Épp csak egy kicsi sza kadt le a

felső sar ká ból. Tes sék.

A nyo mozó egy csi pesszel fogva oda nyúj totta a fekete-

fehér fotó darab ká ját. Hamish óva to san vette át tőle. Egy nő

feje búb ját látta, leg alábbis gya ní totta, hogy nőé, mert vala‐ 

mi lyen csil logó dísz volt rajta, egy tiara szé lé hez hasonló. A

hát tér ben lévő pla ká ton ez a szö veg rész lát szott: VÁSÁ ROLJ

BRIT…

– Ez lehetne akár vásá rolj brit ter mé ket – mondta Hamish

–, ami azt jelenti, hogy a hat va nas évek ben készült a fel vé‐ 

tel, ami kor Wil son azt a Vásá rolj brit ter mé ket-kam pányt haj‐ 

totta! Követ ke zés képp ez kizárja a hor gász cso port fia ta labb

tag…

– Hall já tok a szu per de tek tí vet? – gúnyo ló dott Blair. – Ezt a

követ kez te tést kerek két másod perc alatt levon tuk. Miért

nem indul el, és deríti fel, hogy kifosz totta-e valaki a sze gé‐ 

nyek per se lyét vala me lyik temp lo muk ban. Kész röhej,

mennyi temp lom van egy ilyen fikarc nyi kis helyen.

Hamish meg for dult, hogy elpo rosz kál jon.

– És vegye föl az egyen ru há ját! – üvöl tötte Blair. – Tehát –

mondta aztán már a tanú val lo má so kat lapoz gatva – ezek

alap ján vala mennyien ártat la nok. De egyi kük oly annyira félt

attól, hogy Lady Jane lehoz vala mit róla az újság já ban, hogy

meg ölte a nőt. Szó val, nógas sa tok min den kit, aki vel teg nap



tele fo non beszél te tek, és sür ges sé tek meg őket. Ez vonat ko‐ 

zik a Roth házas pár hát te rére is. Néz ze tek utána, jött-e telex

az FBI-tól. Derít sé tek ki, volt-e vala me lyi kük nek dolga a

rend őr ség gel, ámbár azt hiszem, ehhez mélyebbre kell

ásno tok.

Hamish átöl tö zött, s immár egyen ru há ban beis merte a

tükör ké pé nek, hogy ő, Hamish Mac beth irtó dühös. Való já‐ 

ban nem is emlé ke zett rá, volt-e ennyire dühös egész

kényel mes éle té ben. Úgy dön tött, addig foly tatja a beszél‐ 

ge tést a hor gász is kola diák ja i val, amíg valaki el nem árulja

magát. Ő ugyan nem esik pánikba pusz tán azért, mert ez

egy gyil kos sági nyo mo zás. Min den bűnöző egy forma, legyen

szó isko lai lopás ról vagy szar vas orv va dá szat ról a hegyek‐ 

ben. Beszél get tél, kér dé se ket tet tél fel, fülel tél, figyel tél és

vára koz tál. A pokolba Bla ir rel! Majd ő fel megy a Marag hoz,

és kide ríti, mit kere sett Jeremy a Lady szo bája előtt.

Ami kor Hamish távo zott a hátsó ajtón, akkor lép tek be az

újság írók a rend őr ősre az utca felőli olda lon. Loch dubh-t leg‐ 

alább más nap reg ge lig meg kí mé lik a főcí me ik től, ide egy

nap késés sel érkez nek az újsá gok.

Egy közön sé ges vagy „kerti gyil kos ság” ese tén az újság‐ 

írók leg fel jebb két napig lóg tak volna ott. Ám ennek az áldo‐ 

zat nak nemesi címe volt, a gyil kos ság hely színe pedig

nagyon távol esett az iro dá juk tól. Kiszál lási költ ség gel járt,

így aztán vala mennyien igye kez tek annyira elnyúj tani az

ott-tar tóz ko dást, amennyire csak lehe tett. Per sze Lady Jane

közü lük való volt, és Hamish már egy ideje meg ta nulta Fleet

Street-i roko ná tól, hogy a sajtó nem olyan, mint a rend őr‐ 

ség: őket hír hed ten nem érdekli semmi, ami a közü lük való‐ 

val tör té nik, hacsak nem plety ka szin ten.

Fül ledt meleg volt, s noha az eső elállt, min de nen vas tag

köd ült, fel hők ben raj zot tak a szú nyo gok. Hamish szú nyog ri‐ 

asztó stif tet vett ki a zub bony zse bé ből, és bedör zsölte vele

az arcát meg a nya kát.

Ami kor fel ért a Marag hoz, a hor gász is kola tanu lói ott szor‐ 

gos kod tak. Mind egyi kük arcát szú nyog háló védte, úgy fes‐ 



tet tek, mintha egy régi kato nai dzsun gelfilm ben let tek

volna.

Hamish az alig kive hető ala ko kat pász tázta. Heat hert és

Johnt inkább a hoz zá értő dobá suk, mint sem a kül se jük alap‐ 

ján szúrta ki, Char lie-t pedig a mérete okán, és azért is, mert

az anyja ott ült egy közeli szik lán. A szú nyo go kat hes se‐ 

getve nézte a fiát, mint aki arra szá mít, hogy bár me lyik pil‐ 

la nat ban elvon szol hat ják a gye re két a bör tönbe. Az őrmes‐ 

ter oda ment a nőhöz.

– Sze rin tem ez nevet sé ges! – tört ki Mrs. Bax ter, amint

meg látta őt. – För tel mes az idő, az egész tan fo lya mot fel

kéne osz latni, és haza kül deni az embe re ket.

– Nagyon bol dog nak tűn nek – felelte Hamish.

– Én ezt nem értem – nya fogta a nő. – Ezek a Cartw righ‐ 

ték azt java sol ták, hogy pró bál ják meg úgy foly tatni a tan fo‐ 

lya mot, mintha mi sem tör tént volna, mire ők kapva kap tak

az aján la ton, pedig alig egy perc cel koráb ban még azzal

fenye ge tőz tek, hogy vissza ké rik a pén zü ket. Rög tön haza

akar tam vinni az én Char lie-mat, de ellen sze gült. Épp olyan,

mint az apja. – Két hatal mas önsaj ná lat-könny csepp jelent

meg Mrs. Bax ter sze mé ben, de sietve fel itatta a zseb ken dő‐ 

jé vel. – Sosem lett volna sza bad ilyen messzire elen ged nem

Char lie-t. Abban a pil la nat ban, amint meg kap tam a leve lét,

már ültem is fel a vonatra.

– Aha, és mikor érke zett?

– Már elmond tam a rend őrök nek. Köz vet le nül a ször nyű

gyil kos ság után érkez tem Loch dubh-ba.

– Akkor hogyan lehet sé ges, hogy Mrs. McP har son oda lent

a pék ség ben már az előző este látta önt?

– Az nem én vol tam. Valaki más nak kel lett len nie.

– Tudja, Blair ellen őrizni fogja a buszo kat és így tovább –

jegyezte meg Hamish. – Min dig jobb elmon dani az iga zat.

Ha nem teszi, az olyan, mintha rej te getne vala mit. Ön tudta,

hogy Lady Jane újság író volt?

Mrs. Bax ter némán ült, ned ves zseb ken dő jét gyű rö gette.

Eső csep pek csöp pen tek le via szos vá szon hajós ka lap já ról.



– A szom szé da ink nál kér de zős kö dött – felelte végül hal‐ 

kan. – Sosem jöt tem ki velük, tudom, hogy min dent elme sél‐ 

tek neki a válá som ról. Mégis, mi egy válás? Min den évben a

brit lakos ság fele elvá lik. Nincs miért szé gyen kez nem emi‐ 

att, és ezt meg is mond tam neki.

– Beszélt Lady Jane-nel?

– Hát, fel hív tam, mielőtt vonatra ültem – felelte sze ren‐ 

csét le nül Mrs. Bax ter –, és közöl tem vele, ha bár mit ír az én

Char lie-mról, akkor…

– Meg öli?

– Dühé ben annyi min dent hord össze az ember, amit nem

gon dol komo lyan – mondta daco san Mrs. Bax ter. – Sze ren‐ 

csét len ügy ez. Tud róla, hogy az a detek tív, McNab teg nap

este a házunk ban járt, és Char lie hor gász zsi nórja felől

érdek lő dött?

– Nem, nem tud tam. Meg vagyok döb benve.

– Hát, legyen is. Egy kis gye re ket gya nú sí tani!

– Engem nem ez döb ben tett meg, hanem a tény, hogy

nem azon nal, nem koráb ban ellen őriz ték min den ki nek a hor‐ 

gász zsi nór ját. Hiány zott vala kié?

– Fogal mam sincs, ezt magá nak kéne tud nia. Min den ki től

vet tek ujj le nyo ma tot is.

A szeme sar ká ból Hamish egy fehér rend őr ségi autót

látott las san befor dulni a tónál. Gyor san a fák mögé lépett,

hogy ne lás sák meg, majd hal kan elin dult a faluba vezető

egyik nyúl csa pá son. Jeremy vár hat.

Egye ne sen a szál lo dába ment, és meg kér dezte az igaz ga‐ 

tót, Mr. John sont, hová tűn tek az újság írók, mert arra szá mí‐ 

tott, hogy oda fent lesz nek a tónál, és az iskola tanu lóit fény‐ 

ké pe zik.

– Valami óri ási, Has fel met sző Jack-típusú gyil kos ság rob‐ 

bant ki Lon don ban – felelte Mr. John son –, ezért a leg töb ben

hanyatt-hom lok haza ro han tak. Az orszá gos lapok tudó sí tói

min den kép pen. Ez itt kis falat ahhoz képest. Tete jébe Blair

meg kérte a hal őrö ket, hogy zár ják le a Marag hoz vezető



magán utat. A pasas gyű löli a médiát. Meg oldja nekünk ezt a

gyil kos sá got, Mr. Mac beth?

– Aha, talán – vigyor gott Hamish. – Valami remény egy kis

kuta ko dásra Lady Jane szo bá já ban?

– Blair ter mé sze te sen lezár atta, senki sem mehet be. Ez

rend őr ségi parancs.

– Én vagyok a rend őr ség, abból nem lesz baj, ha engem

been ged.

– Gya ní tom. Akkor jöj jön velem. De azt hiszem, job ban

tenné, ha min dent úgy hagyna, aho gyan van. Úgy érzem,

Blair nem ked veli magát.

Hamish követte az igaz ga tót az eme letre és végig a hotel

folyo sóin.

– Az összes szoba terv raj zát elkér ték – szólt hátra Mr.

John son –, nem tudom, mit vár nak ettől, hiszen állí tó lag oda‐ 

fent a hegyen foj tot ták meg a nőt az éjszaka kel lős köze pén,

nem messze attól a hely től, ahol bedob ták a meden cébe.

Talál tak valami fény kép da ra bot is, és Blair min den ki nek

levette az ujj le nyo ma tát, egé szen az utolsó szo ba lá nyig.

Per sze a fény ké pen nem vol tak ujj le nyo ma tok, aho gyan a

lán con sem, ame lyet a nő láb szá rán talál tak. Mintha bár mi‐ 

nek is értelme volna, miu tán ennyi időt ázott és hány ko ló‐ 

dott a víz ben, de Mr. Blair sze ret fon tos kodni. Itt is vagyunk.

Beil lesz tette a zárba a kul csot, és kinyi totta az ajtót. Lady

Jane egy lak osz tályt fog lalt el, szép kilá tás sal a tóra.

– Magára hagyom – mondta derű sen Mr. John son. – Én

nem tudok szo mor kodni e miatt a gyil kos ság miatt. Végül is

jót tett az üzlet nek. Hetek kel előre min den asz tal fog lalt az

étte rem ben, dél ben is meg vacso rára is. Egé szen Aber deen‐ 

ből fel jön nek ide, ámbár ezek nek az ola jos fazo nok nak több

pén zük van, mint eszük.

Amint egye dül maradt, Hamish a háló szoba köze pére állt,

és körül né zett. Bla ir nek nyil ván va lóan és min de nek előtt arra

kel lett gon dol nia, hogy Lady Jane jegy ze te ket hozott magá‐ 

val. Igen, biz to san így volt. Min den felü le tet szürke ujj le nyo‐ 

mat por borí tott, mint valami szürke hó. Aligha való színű,



hogy vissza jön nek még több ujj le nyo ma tért. Hamish keres‐ 

gélni kez dett. A lak osz tály egy kis elő tér ből – kon zol meg

egy szék volt benne –, egy apró nap pa li ból – író asz tal, tele‐ 

ví zió és két karos szék – meg egy háló szo bá ból állt, onnan

nyílt a für dő szoba.

Az asz ta lon az író gép mel lett egy köteg a hotel levél pa pír‐ 

já ból. Hamish für gén kutatta át az író asz tal tete jét meg a

fió ko kat. Egyet len papír da ra bot sem talált, ame lyen bár mi‐ 

féle kéz írás lett volna. Talán Blair elvitt min dent.

A háló szoba felé for dí totta figyel mét. Fri vol fehér ne műt

tar tal mazó fió ko kat nyi tott ki – Lady Jane ízlése fölöt tébb

meg lepő volt ebben a tekin tet ben –, és benyúlt a fehér nemű

alá is. Semmi. Ha volt Lady Jane-nek reti külje, azt Blair biz to‐ 

san elvitte. Két táska feküdt az ágy lábá nál a bőrönd tar tón.

Mind kettő zárva volt.

Hamish hatal mas kulcs cso mót vett ki a zub bo nya zse bé‐ 

ből, és mun ká hoz látott. Köz ben szün te le nül fülelt, arra az

esetre, ha Blair épp abban a perc ben óhaj tana vissza térni

egy újabb kuta tásra. Végre kinyílt az első bőrönd. Leven du‐ 

lás zacskó volt benne, két krimi, elekt ro mos haj csa va ró kész‐ 

let meg egy haj szá rító. Sem mi féle papír. A követ kező táska

töké le te sen üres volt.

Hamish bené zett az ágy alá, a mat ra cok alá, meg vizs gálta

a fote lek belső olda lát, még a WC-tar tályba és a für dő szo ba‐ 

szek rénybe is bekuk kan tott, de egy sze mer nyi papírt sem

talált.

A szál lo da igaz gató az ajtó ban hagyta a kul csot. Hamish

óva to san bezárta a lak osz tályt, s a kul cso kat letette az igaz‐ 

gató iro dá já ban.

Úgy dön tött, vissza megy a Marag hoz, meg nézi, tiszta-e a

terep. Ám ami kor kifelé tar tott a hotel ból, han go kat hal lott

abból a szo bá ból, ahol a kihall ga tá so kat tar tot ták, és ész re‐ 

vette Alice-t, aki ide ge sen ücsör gött oda kint a tár sal gó ban.

– Behívta Jeremyt – mondta a lány. – Hát ennek sosem

lesz már vége? Én leszek a követ kező, aztán egyen ként



behívja a töb bi e ket is. Beszél tem Jeremy nek arról a bíró sági

ügy ről, és nem zavarja őt. Vagyis ön téve dett.

– Ez tény? – kér dezte kíván csian für készve a lányt

Hamish.

Alice fél re for dí totta a fejét, hogy elke rülje a rendőr tekin‐ 

te tét. Jeremy egész nap, fino man szólva, fölé nye sen visel ke‐ 

dett vele.

Hamish gyor san távo zott, elha tá rozta, hogy meg pró bál

kide rí teni egy keve set a töb biek hát te ré ről. Lapult a zub bo‐ 

nya zse bé ben egy lista a tan fo lyam részt ve vő i nek nevé vel

és címé vel. Talán kezd hetné a Roth házas pár ral, elő ször

róluk pró bál meg tudni vala mit. Az őrsön lévő tele font azon‐ 

ban nem hasz nál hatja, mert Blair ott ren dezte be a főha di‐ 

szál lá sát, és bár Jeremy kikér de zé sé vel volt elfog lalva a

szál lo dá ban, két ség sem fért hozzá, hogy az embe rei az iro‐ 

dá ban lesz nek.

Hamish kocsija a háza előtt par kolt. Elha tá rozta, hogy fel‐ 

ug rik Hal bur ton-Smy the-ékhez. Az eső már elállt, könnyű

szellő támadt, mégis vizes, csa ta kos és szürke volt min den.

Köd takarta el a hegye ket, ázott, hosszú szőrű juhok szök dé‐ 

csel tek át az úton a kocsi előtt vékony fekete lába i kon.

Hamish letért a főút ról, és ráka nya ro dott egy kes ke‐ 

nyebbre, amely több hek tár nyi, fajd va dá szat cél jára meg mű‐ 

velt terü le ten keresz tül veze tett a Hal bur ton-Smy the csa lád

ott ho náig. A lak hely amo lyan kas tély után zat volt, melyet

egy sör báró épí tett a XIX. szá zad ban, ami kor Vik tó ria

királynő diva tossá tette a Fel föl det. Vol tak csip kés tor nyai,

lőré sei és pár kány za tos orom za tai, vala mint szám ta lan kicsi

és hideg szo bája.

Hamish kinyi totta a sár ga réz zel díszí tett masszív kaput, és

belé pett a kővel bur kolt, homá lyos elő térbe. Egye ne sen a

bir tok iro dába tar tott. Arra szá mí tott, ott találja Mr. Hal bur ton

tit kár nő jét, Lucy Han sont, de a szoba üres volt, s a fényes

maha gó ni asz ta lon ülő piros tele fon szem lá to mást könyör‐ 

gött Hamish nek, hogy fogja meg és hasz nálja.



Lete le pe dett hát az író asz tal hoz, majd némi gon dol ko dás

után fel hívta Rory Gran tet a Daily Recor der nél a Fleet

Streeten. Rory hangja fáradt nak tűnt, mikor a tele fon hoz

jött.

– Miért van az ember nek zsaru rokona, ha nem kap kizá ró‐ 

la gos sá got egy zaf tos gyil kos ság ról? Már be volt pakolva a

tás kám, és indulni akar tam észak felé, mikor a líbi a iak úgy

dön töt tek, bom bát helyez nek el a Sel fridges ben, és valami

Has fel met sző Jack kur vá kat kez dett el fel tran csí rozni Brix‐ 

ton ban, úgy hogy végül itt tar tot tak. Most sen kit nem érde‐ 

kel a te nya va lyás gyil kos sá god, de azért rám csör get het tél

volna. Szám ta lan szor hív tam a rend őr őr sö det, de valami

zsaru mind annyi szor azt mondta, kop jak le.

– Még lesz ebből hír, ami kor meg ta lá lom a gyil kost, Rory –

pró bálta behí ze legni magát Hamish. – Tudod, kik van nak a

hor gász is ko lá ban, a nevük sze re pelt a lapok ban. Nézd meg,

elő tudsz-e bányászni róluk vala mi vel töb bet, mint amennyit

az újsá gok meg ír tak. Ja, és ha már amúgy is beszé lünk, mit

kell ten nem, ha sze ret nék kide rí teni vala mit egy New York-i

lakos ról, aki nek talán már vol tak gond jai a tör vénnyel, vagy

vala ki ről a Geor gia állam beli Augus tá ból?

– Fel hí vod az FBI-t, te lökött fel földi bunkó.

– Azt hiszem, Blair főfel ügyelő ezt már meg tette, és sen ki‐ 

nek nem sze ret nék a láb uj jára lépni.

– Akkor fel hív ha tod az újsá go kat, de vár nod kell, amíg

elme gyek és ide ho zom a neve ket a kül ügye sek től. Egy dög‐ 

vész vagy, Hamish.

Az őrmes ter türel me sen tar totta a vona lat, amíg Rory

vissza tért.

Meg kö szönte a ripor ter nek az infor má ciót, majd miu tán

néhány per cig a kas tély csönd jét hall gatta, fel tár csázta New

Yor kot. Sze ren cséje volt. Az újság író, akit Rory aján lott, derű‐ 

sen azt mondta, laza napja van, és hívja majd vissza.

– Nem, inkább várok – felelte Hamish abban a kel le mes

tudat ban, hogy nem ő fog fizetni a hívá sért.



Kis idő múlva a ripor ter már mesélte is a Mar vin Roth ról

szóló tud ni va ló kat.

– Régi tör té net – mondta jóked vűen –, az 1970-es évekre

nyú lik vissza. Azért került bajba, mert kizsák má nyoló üze‐ 

met működ te tett a kon fek ció ne gyed ben. Enge dély nél küli

kül föl di e ket alkal ma zott, és bagót se fize tett nekik. Ez bűz‐ 

lik. Sosem került esküdt szék elé. Leva jazta a dol got. Poli ti ká‐ 

val akar fog lal kozni, most nagyfiú a város ban. Jóté kony ko‐ 

dik, diva tos balos figura, tudja, tilt suk be a bom bá kat, és

tisz tít suk meg a kör nye ze tet. Senki nem fogja már pisz kálni

a múlt ját. Az összes nagy nevet ismeri, és a szer kesz tőm

haverja, úgy hogy az isten sze rel mére, el ne mondd, kitől

kap tad az infót.

– Ezzel azt aka rod mon dani, hogy nem lehet meg je len‐ 

tetni a ténye ket?

– Bingó!

– Ez azért nagyon fura – jegyezte meg fej csó válva

Hamish. – Én még sosem jár tam New York ban. Milyen ott pil‐ 

la nat nyi lag az idő já rás?

Még öt per cig barát sá go san dumál tak Mr. Hal bur ton-Smy‐ 

the költ sé gén, aztán Hamish nek eszébe jutott a fény kép‐ 

rész le ten látott VÁSÁ ROLJ BRIT szö veg. Noha min den

bizonnyal a Vásá rolj brit ter mé ket kam pányra vonat ko zott,

nem lehe tett kizárni, hogy eset leg ame ri kai hir de tés volt.

– Soha nem hal lot tam ilyes mi ről – felelte jóked vűen az

ame ri kai ripor ter. Hamish meg adta neki Hal bur ton-Smy the-

ék tele fon szá mát, és a lel kére kötötte, hogy min den infor‐ 

má ciót Pris cil lá nak adjon át.

Ezután a geor gia beli Augus tát hívta. Itt nem járt sze ren‐ 

csé vel, a ripor ter hangja mor cos és feszült volt.

Nem, kapás ból sem mit nem tudott mon dani egy bizo nyos

Amy Roth szü le tett Blan c hard ról. Igen, majd vissza hívja, de

nem ígér het sem mit.

Hamish letette a kagy lót, és sóhaj tott.

Súlyos lép te ket hal lott a folyo són, és talpra ugrott. Hal bur‐ 

ton-Smy the ezre des rob bant be a helyi ségbe. Kicsi, sovány,



hir te len haragú ember volt, az ötve nes évei végét taposta.

Hamish megint csak elcso dál ko zott, hogy a szép Pris cil lá nak

hogyan lehet ilyen rémes apja.

– Mit csi nál itt, őrmes ter? – vak kan totta az ezre des, gya‐ 

nakvó tekin te tet vetve a tele fonra.

– Önre vár tam – felelte Hamish. – Miss Hal bur ton-Smy the

emlí tette, hogy még min dig gond jai van nak a vad or zók kal.

– Az imént vol tam lent az átko zott rend őr őr sén. Egy kövér

fickó közölte velem, hogy épp egy gyil kos sági ügy nyo mo zá‐ 

sá nak a kel lős köze pén van. Beje len tést tet tem, mert az

egyik szar va so mat lábon lőt ték a múlt éjjel. Ban dzsán

nézett rám. Maguk réme sen hasz na ve he tet le nek! Mit fog

tenni ebben az ügy ben?

– Majd utá na né zek – mondta meg nyug ta tóan Hamish.

– Teszek róla, hogy úgy legyen. És ha már a vad or zás nál

tar tunk, gon do lom, maga kísérte el a lányo mat a helyi bol‐ 

ha fé szekbe. Ezt abba kell hagy nia.

– Nem bűn bar lang volt – felelte türel me sen Hamish –, és

Miss Hal bur ton-Smy the már elég idős ahhoz, hogy tudja, mit

csi nál.

– Ha még egy szer a lányom körül szi ma tol – mondta

gorom bán az ezre des –, fel je len tem a fölöt te se i nél.

– Szük ség te len her gel nie magát, ezre des, már látom azo‐ 

kat az apró, vörös ere ket a szem go lyója körül. För tel mes

beteg ség a magas vér nyo más. Nos, sze rin tem…

– Kifelé!

– Remek. – Hamish őrjítő las sú ság gal kiőgyel gett.

Amint kint volt a kocsi fel haj tón, még is csak körül né zett,

hátha meg látja Pris cil lát.

– Ha a lányo mat keresi – vak kan totta mögötte az ezre des

–, csa lódni fog. Egész napra elment John Har r ing ton nal, Lord

Har r ing ton fiá val, és csak hogy tudja, a lányom rövi de sen

eljegyzi magát vele.

Hamish némi döb be net tel tapasz talta meg, hogy a szív

csak ugyan fáj. Válasz nél kül a kocsi já hoz bak ta tott, beszállt,



és anél kül, hogy még egy szer az ezre desre nézett volna,

elhaj tott.

Mikor meg ér ke zett a rend őr őrs höz, kide rült, hogy Blair és

McNab még min dig a szál lo dá ban van, és a gya nakvó tekin‐ 

tetű detek tív, Jimmy Ander son ült az író asz tal mögött.

Hamish egy női reti kült vett észre az asz ta lon.

– Csak nem Lady Jane-é? – tuda kolta.

– Az övé – morogta föl sem nézve a detek tív.

– És volt eset leg nap lója vagy vala mi féle jegy zete is?

– Nem, nem volt – felelte Jimmy Ander son. – Egyet len cetli

vagy fel jegy zés sem. A pénze van benne, a hitel kár tyái meg

a csekk fü zete.

– A nő szo bá já ban volt?

– Igen, és Mr. Blair sze rint azért ölték meg, mert meg

akar ták aka dá lyozni, hogy meg je len tes sen vala mit.

– Mit tud tak meg róluk? Ha beavatna, csak némi kis

pletyka ere jéig… – Hamish bele nyúlt egy vázába, s egy üveg

Scot chot vará zsolt elő. – Ter mé sze te sen maga is kap belőle

egy kor tyot.

– Ez nagyon ked ves – mondta meg eny hülve Ander son. –

Nem szár ma zik abból semmi kár, ha elmon dom magá nak,

csak ne szól jon Bla ir nek. Egész sé gére! Éppen most Rot hék‐ 

ról várunk híre ket. Blair hir te len rájuk szállt, a vásá rolj brit

ter mé ket ötlet elle nére is. Úgy gon dolja, Roth nak maffia kap‐ 

cso la tai lehet nek, és Lady Jane eset leg rájö he tett erre. Ezzel

tönk re te hette volna a pasas kar ri er jét.

– Ugyan már! – Hamish töl tött magá nak a whis key ből. –

Jegyezze meg, ez még egyet len ame ri kai poli ti kus kar ri er jé‐ 

nek sem tett keresztbe, soha. És mi a hely zet Amy Roth tal?

– Róla is meg pró bá lunk kide rí teni vala mit.

– De Lady Jane-nek nem lehe tett ideje Rot hék után kuta‐ 

kodni. Úgy értem, elég bonyo lult lett volna.

– Leg alább nyolc hónapja min denki lefog lalta ezt a nya ra‐ 

lást, és Lady Jane is akkor kapta meg a részt ve vők lis tá ját.

Azóta az Egye sült Álla mok ban tar tóz ko dott.



– Csak ugyan kemé nyen meg dol go zott a kenye ré ért –

mondta Hamish. – Még egy kicsit, hogy fel me le gítse, Mr.

Ander son?

– Kösz. Szó líts Jimmy nek. Ami a töb bi e ket illeti, Jeremy

Bly the szin tén a poli ti ká ban érde kelt. Állí tó lag elta ná csol ták

Oxford ból, mert viszonyt foly ta tott az egyik prof nejé vel, de

ez még nem min den. Miköz ben az asszonnyal volt viszo nya,

arra is talált időt, hogy teherbe ejtse az egyik ottani pul tos

lányt, aki nek a férje bot rányt ren de zett az egye te men. A

prof neje így tudta meg a dol got, és ő is bot rányt csa pott.

Min den nek tete jébe Jeremy az égvi lá gon min den ki nek tar to‐ 

zott, pedig apuci gaz dag. És nem is tanult. Szó val, elta ná‐ 

csol ták, és a Lon don Uni ver sityn szer zett dip lo mát. Meg ko‐ 

mo lyo dott, de még min dig fizeti a pul tos lány nak a gye rek‐ 

tar tást. Peren kívül egyez tek meg a férj jel. Apuci bevá sá‐ 

rolta Jeremyt egy cégbe, de olyas mit mako gott, hogy a

követ kező válasz tá so kon jelöl teti magát kon zer va tív kép vi‐ 

se lő nek. Tavaly egy par tin vala me lyik régi paj tása Oxford ból

hec celni kezdte a pul tos lánnyal, mire Jeremy csú nyán meg‐ 

ütötte. Kihív ták a rend őrö ket, de nem vet ték őri zetbe. Mocs‐ 

kos egy vér mér sék lete van.

Ander son ivott egy kor tyot, majd foly tatta.

– Alice Wil son még gye rek ko rá ban bedo bott egy tég lát a

szom széd juk abla kán, és bíró ság elé került. Nincs vele

semmi külö nös. Daphne Gore gaz dag csa lád ból szár ma zik,

bot rányt oko zott, ami kor lelé pett egy spa nyol pin cér rel, aki‐ 

nek, mint kide rült, nem állt szán dé ká ban fele sé gül ven nie,

mégis Daphne szü le i nek kel lett fizetni. Daphne depresszi óba

esett, néhány hóna pig egy pszi chi át riai kli ni kán kezel tet ték.

Talán még min dig van egy kis stichje. Nos, Heat her és John

Cartw right nagyon gya nús. Töre del mes val lo mást tet tek,

hogy tisz tá ban vol tak azzal, hogy Lady Jane azért jött ide,

mert kárt akart okozni az isko lá nak, és ők mind ket ten hor gá‐ 

sz ő rül tek. Szá mukra ez nem sport, hanem val lás. Aztán…

Char lie Bax ter. Ebben a kor ban a srá cok nál sosem lehet



tudni, de biz tos vagyok benne, hogy őt kizár hat juk. Az anyja

viszont hisz té ri kus típus.

– És az őrnagy? – csa pott le gyor san Hamish. – Őt min den‐ 

ki nél job ban meg alázta Lady Jane.

– Ó, a lazac fo gás meg min den. Hal lot tunk a fenye ge tés‐ 

ről, hogy meg öli a nőt. Miatta nem kéne aggód nunk, azt

hiszem. Ren des öreg katona, Blair ked veli, de még vár juk a

komp lett beszá mo lót.

Kere kek csi ko rog tak oda kint a köve ken. Egyik pil la nat ban

Hamish még ott ter pesz ke dett a szé ken, Ander son nal szem‐ 

ben, a követ ke ző ben eltűnt – és a whis keys üveg is.

Hamish a víz par ton bak ta tott. A sápadt nap fény aranyra

kezdte fes teni a ködöt, s egy hosszú dara bon kékes zöld

égfolt lát szott a hori zon ton, ahol egy jacht apró, fehér

pontja lova golta meg a hul lá mo kat, mint egy bemu tatva a

kikötő védel mén túl ról köze ledő sze let. A dagály levo nu ló‐ 

ban volt, nyo má ban a köves, csú szós fövenyt a viha rok meg

a víz szí nén hány ko lódó tör me lék mocska tar kí totta.

Hamish tel jes szür ke ál lo má nyá val a gyil kos ság prob lé má‐ 

jára igye ke zett fókusz álni, hogy kizárja agyá ból a kísértő

képet: Pris cilla annak a Har r ing ton nak a kar já ban szo mor‐ 

kodja végig a dél utánt.

Aztán meg látta a köze ledő Roth házas párt. Fur csa pár,

gon dolta – Amy jól meg ter mett, elpu hult nő, de a mint egy

száz nyolc van cen tis Mar vin néhány cen ti mé ter rel maga sabb

nála. Noha a nő moz gása álta lá ban komó tos és hig gadt volt,

most valami elemi nyug ta lan ság lát szott rajta. Kop ta tott

pamut vá szon nad rág kosz tü möt viselt, a nya ká ban cso móra

kötött sál lal. Mar vin most is a komoly fekete öltö nyét viselte,

tar kopo nyája csil lo gott a sár gás ten geri fény ben.

– Mikor lesz már vége ennek az egész nek? – kér dezte

Mar vin, ami kor Hamish hez értek. – Amy nem ahhoz a bánás‐ 

mód hoz szo kott, ami ben a maguk zsa rui része sí tik. Ez a

Blair azt hiszi, ő tojta a spa nyol vi aszt.

– Én ahhoz szok tam, hogy hölgy ként kezel je nek – fűzte

hozzá Amy –, fel té te lez tem, hogy maguk, bri tek vala‐ 



mennyien úri em be rek.

– Épp olya nok vagyunk, mint a többi nép – felelte nyu god‐ 

tan Hamish. – Olya nok, mint a cuki. Min den féle for má ban

meg méret ben kap ha tók vagyunk, és néme lyi künk för tel‐ 

mes.

– Cuki? – kér dezte pil la nat nyi lag eltá jo lódva Amy.

– Édes ség – for dí tott Mar vin. – Tudja, Amy ott hon arisz tok‐ 

ra tá nak szá mít. Ez a Blair a király nő jük kel biz to san nem

bánna így.

– Ha engem kér dez, én nem vol nék annyira biz tos ebben –

felelte Hamish.

– Hát kár, hogy Amy csa lád já ból már senki nem él, külön‐ 

ben volna ehhez néhány sza vuk. – Miköz ben Mar vin beszélt,

Hamish az asszonyt figyelte, és ész re vette, miként feszül

meg a bőr a szeme sar ká ban, vala mint azt is, hogy nyil ván‐ 

va lóan más téma után tal lóz az agyá ban. Hir te len az az ösz‐ 

tö nös meg ér zése támadt, hogy Amy hazu dik a hát te rét ille‐ 

tően. Nos, nem ő volna az első, sem az utolsó, csak hogy

mások nem gyil kol tak, ami kor ezt kide rí tet ték róluk. Vagy

mégis?

– Miért nem tar tóz tatja le Blair azt az őrna gyot? Ő volt az

egyet len, aki acsar ko dott Lady Jane-re – kér dezte Amy. –

Hal lott a trük kös lazac fo gás ról?

– Ó, igen. A pletyka két szer kör be járt a falu ban, meg

vissza. A Fel föl dön nagyon nehéz bár mit is titok ban tar tani.

Amy motyo gott vala mit:

– Éppen, mint vörös horog… – és Hamish azon tűnő dött,

van-e ennek köze a legye zés hez.

– Elte kintve a gyil kos ság tól – jegyezte meg Mar vin –, ez a

hely a világ segg lyuka. Nem tet szik a táj, nem ked ve lem a

szál loda mucsai sze mély ze tét. Mi az a HAF?

– Semmi, ami önre vonat kozna, Mr. Roth. Csak egy kife je‐ 

zés, amit a csa pos hasz nál.

– Csa pos? – mondta fölöt tébb lené zőn Mar vin. – Még egy

szá raz mar ti nit sem képes meg csi nálni. Az ő elkép ze lése



sze rint egy rész gin három rész meleg fran cia izé hez. Jézu‐ 

som, kibo rí ta nak a kurva fósze rek ezen a sze mét dom bon.

– Szí vem, vigyázz a nyel vedre – kérte Amy.

Hamish vörös szem öl döke tel je sen eltűnt a sildje alatt a

döb be net től.

– Elné zést – mondta ernyed ten Mar vin. – Azt hiszem, meg

vagyok rémülve. Csap dába estem itt. Ha már meg ejt jük ezt

az átko zott egész ség ügyi sétát, akkor inkább foly tas suk.

– Fog tak halat? – kér dezte még Hamish.

– Jeremy és Heat her egy-egy piszt rán got – felelte Mar vin

–, de véle mé nyem sze rint laza cot kép te len ség fogni. Csak

ugrán doz nak a víz ben, és jó messzire elke rü lik a hor go kat.

– Köl csön ad ha tom magá nak az egyik legye met – ajánl ko‐ 

zott Hamish –, sze ren csém volt vele.

– Akkor csat la koz zék hoz zánk ma este vacso rára, és

hozza magá val – mondta Mar vin. – Min denki tudja, hogy

maga nem dol go zik az ügyön, és már amúgy is kezd jük unni

egy mást. Végül is közü lünk követte el valaki a gyil kos sá got,

és mind nyá jan csak azon spe ku lá lunk, ki lesz a követ kező.

Hamish elfo gadta a meg hí vást, aztán ment az útjára.

A szál lo dá hoz köze ledve Jeremyt pil lan totta meg, aki a

Marag felől jött, még min dig hor gász sze re lés ben.

– Fog tam egyet! – kiál totta, ami kor Hamish köze lebb ért.

Magasra tar totta a mére tes piszt rán got.

– Men jünk be a hotelba – mondta Hamish, mert kiszúrt

egy felé jük igyekvő ripor tert és egy fotóst.

Együtt men tek be a kis helyi ségbe, ahol Jeremy föl rakta a

halat a mér legre, majd beje gyezte a piszt ráng súlyát a hor‐ 

gász nap lóba.

– Úgy hal lot tam, lát ták magát Lady Jane szo bája előtt

aznap este, ame lyen meg gyil kol ták – hozta szóba Hamish.

– Badar ság! – felelte Jeremy, miköz ben óva to san leemelte

a halat a mér leg ről. – Nem úgy volt, hogy kima rad a nyo mo‐ 

zás ból? Blair nem igen örülne, ha meg tudná, hogy kér de zős‐ 

kö dik.



– Talán nem ujjon gana, azt viszont szí ve sen hal laná, hogy

ön miben sán ti kált – felelte Hamish.

– Akkor mondja el neki, és legyen bol dog vele! – ordí totta

Jeremy. Kiszá gul dott, majd nem bele ro hant Alice-be, aki

aggo dal ma san figyelte őket.

A lány Jeremy után sza ladt, nem tán to rí totta el a tény,

hogy a férfi az orrára csapta az ajtót. Kinyi totta és bement.

Jeremy össze ku po rodva ült az ágy végé ben.

– Az a nyam vadt, kíván csi zsaru – morogta anél kül, hogy

fel né zett volna.

Alice lete le pe dett mellé, és meg fogta a kezét.

– Mi a baj, Jeremy? – pró bálta szóra bírni a férfit. – Egész

nap réme sen visel ked tél velem.

– Jézu som, épp elég bajom van, nem hogy még miat tad is

aggód jak – csat tant fel Jeremy. – Meg lát tak Lady Jane szo‐ 

bája előtt a gyil kos ság esté jén.

– Jaj, Jeremy! Mi tör tént?

– Apám tele fo nált, és mesélt a nőről. Tudod, ostoba katy‐ 

vaszba kerül tem, ami kor Oxford ban vol tam, és biz tos akar‐ 

tam lenni benne, hogy Lady Jane tartja a szá ját. Azt felelte,

ha vele töl töm az éjsza kát, még meg gon dolja. El tudod ezt

kép zelni? Az a rémes, vén tehén!

Alice meg pró bálta elhúzni a kezét. Mi van, ha Jeremy gyil‐ 

kolta meg Lady Jane-t? Olyan furá nak, idő sebb nek, indu la to‐ 

sabb nak lát szott, és a bal arcán ugrált egy izom.

Jeremy meg for dult, és a lányra nézett.

– Biz to san nem szá mí tott volna túl sokat, ha meg írja –

mondta bátor ta la nul Alice. – Már mint nyil ván nem volt az

annyira rémes…

– Neked fogal mad sincs erről – vetette oda Jeremy. Közö‐ 

nyö sen elme sélte Alice-nek az oxfordi bot rá nyo kat, ámbár

azt a tényt kihagyta, hogy még min dig fizeti a pul tos lány‐ 

nak a gye rek tar tást.

– Sosem száll hat tam volna bele a poli ti kába – mondta.

Reme gett az ide ges ség től és a harag tól. Miért is nem



mesélte el Hamish nek ezt az egé szet. Szük sége volt egy

italra… vagy vala mire.

Hir te len meg ra gadta Alice-t, és lehúzta az ágyra.

– Ó, Jeremy! – sut togta a lány, tel je sen meg fe led kezve

arról, hogy alig egy perc cel koráb ban gyil kos nak gon dolta a

férfit. – Sze retsz?

– Igen, igen – motyogta a hajába Jeremy. Elkezdte kigom‐ 

bolni a blú zát, Alice-t pedig annyira bol doggá és izga tottá

tette a férfi sze relmi val lo mása, hogy szinte élvezte a követ‐ 

kező tíz per cet.



Hatodik nap

Ne bízz a nő eszé ben!

JOHN DONNEY: A sze re lem alkí mi ája

Hamish nagyon korán ébredt, nem tudott aludni. Szá nal mas

vacso ra parti volt, szem lá to mást csak Alice érezte jól magát.

Daphne Gore-t alig ha nem Lady Jane szel leme kísér tette,

mert úgy visel ke dett, mintha tel jes gőz zel el akarná ron tani

min den ki nek az esté jét. Az őrmes ter csak annak örült, hogy

az ifjú Char lie nem volt jelen. A gye rek – az anyja sze mé lyé‐ 

ben – épp ele get szen ve dett hisz té ri kus nők től. Hamish a

sötét szürke öltö nyét vette fel, ame lyet azokra az alkal makra

tar to ga tott, ami kor elment a temp lomba, Daphne Gore

pedig meg je gyezte, hogy úgy fest, mintha teme tésre

készülne. Aztán a Roth házas pár nak kez dett szó no kolni az

ame ri kai nagy ható tá vol ságú irá nyí tott löve dé kek ről, ámbár

min denki szá mára nyil ván való volt, hogy csak gonosz kodni

pró bál, és való já ban nem izgatja a téma.

Mind nyá jan túl sokat ittak, Amy nek ugyanis meg volt az az

ide ge sítő szo kása, hogy örö kö sen újra töl tötte a poha ra kat,

nem várta meg, amíg kör be jár a pin cér.

Végül pedig, az iga zán för tel mes este csúcs pont ja ként,

Pris cilla jött be vacso rázni a szál lo dába John Har r ing ton nal.

A fia tal em ber ben min den meg volt, amit Hamish ki nem áll‐ 

hat egy férfi ban. Han gos angol affek tá lás sal okve tet len ke‐ 

dett a bor miatt, kri ti zálta az ételt. Továbbá: reme kül sza bott

öltö zék, maku lát la nul borot vált áll, mar káns, nap bar ní tott

arc, hul lá mos barna haj – és meg ne vet tette Pris cil lát.

Hamish úgy dön tött, kivi szi a csó na kot, és meg pró bál

mak ré lát fogni. Lebattyo gott a víz partra, majd elkö tötte eve‐ 



zős csó nakja köte lét. Ekkor pil lan totta meg a kis Char lie

Bax tert, aki vágya kozva őt nézte.

– Ki akarsz jönni velem? – kiál totta Hamish, mire Char lie

már futott is a föve nyen. – Mit csi nálsz ide kint ennyire

korán, kölyök? – kér dezte az őrmes ter. – Még hat óra sincs.

– El akar tam sza ba dulni – felelte Char lie. – A mamám nem

bánja, gyak ran jövök ki egy korai sétára. Bru tá lis a hely zet.

Én a néni kém mel sze ret nék maradni, anya pedig azt akarja,

hogy men jek vissza vele.

– Talán elbe szél ge tek a mamád dal – mondta Hamish. –

Ugorj be, és maradj csönd ben.

Char lie enge del me sen beült a csó nakba, Hamish pedig

kilökte a Loch dubh nyu godt vize ire. A nap épp kikan di kált a

lát ha tár fölött. A víz olyan volt, akár a tükör, fölötte fel hőt len

az égbolt.

– Úgy tűnik, meleg napunk lesz – jegyezte meg Hamish.

Bemá szott, és meg fogta az eve ző ket. Egyen le tes tem pó ban

eve zett ki a tóra.

– Hova megyünk? – tuda kolta Char lie.

– Mak ré lát fogni. Halá lo san könnyű.

– Mivel?

– Vil lan tó val. Majd meg ál lok egy kicsit, és meg mu ta tom,

hogyan kell.

– Egé szen a ten ge rig megyünk?

– Nem, csak egy kicsi vel távo labbra.

Char lie ismét elhall ga tott, a csó nak olda lába kapasz kodva

a vízen tán coló nap fényt leste.

Hamish végül betette a csó nakba az eve ző ket, és egy

spulni erős madza got vett a kezébe. Szá mos horog és ezüst‐ 

vil lantó volt hoz zá erő sítve.

– Csa lit teszünk a hor gokra? – kér dezte érdek lődve Char‐ 

lie.

– Nem, a vil lan tók csi nál ják a trük köt. A mak réla majd nem

min denre ráha rap, ezért neve zik őket a ten ger gané evő i nek.

Csak begön gyö lí ted a zsi nórt, és hagyod kite rülni a csó nak

mögött – magya rázta Hamish.



Ismét evezni kez dett, ezút tal las san és könnye dén, időn‐ 

ként letéve az eve zőt. Mögöt tük füst fod ro zó dott a falu

kémé nye i ből, s a hegyek kicsa vart, gro teszk alakja éle sen

raj zo ló dott ki a tiszta ég előtt.

– Állítsa meg a csó na kot! – visí totta hir te len Char lie. – Azt

hiszem, kapá sunk van!

– Húzd be a zsi nórt – mondta Hamish, s a csó nakba tette

az eve ző ket. Char lie láza san tekerte a zsi nórt.

– Hal van a végén! – ujjon gott. – Hal!

– Húzd be őket, ügyes vagy.

Char lie meg rán totta a zsi nórt, s a hor gok, a vil lan tók meg

a halak bezu han tak mögé a csó nakba.

– Négy mak réla! – lel ken de zett a gye rek, miköz ben

Hamish gya kor lot tan kiakasz totta a hor go kat, s agyon csapta

a hala kat.

– Meg pró bál hat juk újra?

– Ó, nem – felelte Hamish –, csak annyit tar tunk meg,

amennyit meg eszünk. Készen állsz a reg ge lire?

– Úgy érti, mi fog juk meg sütni őket?

– De még mennyire. Ahhoz túl korán van, hogy fel éb‐ 

resszük a mamá dat, szó val bedo bunk neki egy cédu lát az

ajtón, hogy tudja, hol vagy.

Char lie bátor ta la nul mosoly gott. Hamish még sosem látta

ennyire gye rek nek. A fiú így szólt:

– Tudja, tény leg sok kal jobb min den most, hogy az a för‐ 

tel mes nő meg halt. Bár csak itt marad hat nék!

– Hiszen a nagy né néd csak a nyárra jött fel.

– Meg hal lot tam, hogy maradna, és beíratna Strath bane-

be, ha a mamám meg en gedné.

– Te ezt sze ret néd?

– Igen, Mr. Mac beth. Nahát, Mr. Blair várja magát a par ton

– mondta a fiú. – Akkor nem tud juk meg sütni, amit fog tunk?

– Dehogy nem. Bármi tör té nik, evésre min dig jut idő.

Magá ban azon ban Hamish ezt gon dolta: Nagyon fon tos

dolog nak kell len nie, ha Blair ilyen korán föl kelt az ágyá ból.



– Hát, elkap tuk az embe rün ket – fogadta őt Blair, miu tán

partra húzta a csó na kot. – Miköz ben jól érzi magát és gye re‐ 

kek kel ját szik, én kap tam egy hívást a Scot land Yard tól.

Peter Frame őrna gyot két évvel ezelőtt letar tóz tat ták, mert

meg akarta foj tani a tit kárt a Buffers Club ban, a Pall Mal len.

Ebből mire követ kez tet?

– Azt mon da nám, ez még nem bizo nyí ték arra, hogy ő foj‐ 

totta meg Lady Jane-t.

– Igen, hát ez az, ami ért maga falusi zsaru, én meg nem.

Az ember tanúk előtt fenye gette meg a nőt.

– Letar tóz tatta?

– Még nem, egy előre a kér dé se inkre vála szol.

– Gon do lom, szép hábo rús érde mei van nak.

– Neki aztán nem – neve tett Blair. – Van itt valami más is,

amit meg tud tunk róla. Nagyon idős nek lát szik, Isten a

tudója, de mind össze ötven négy éves. Sosem volt hábo rú‐ 

ban, sosem látott ütkö ze tet. Oda lent Lin colns hire-ben volt

őrnagy az okta tási had test nél.

– Biz tos vagyok benne, hogy Lady Jane tudott erről –

mondta las san Hamish.

– Nagyon jól meg va gyunk a maga segít sége nél kül is, de

ahe lyett, hogy hor gá szás sal pocsé kolja az ide jét, utá na néz‐ 

hetne a fel ada ta i nak. Az a fasz ka lap Hal bur ton-Smy the teg‐ 

nap este üvöl tö zött a tele fon ban valami vad orzó miatt.

– Majd én gon dos ko dom erről – felelte Hamish, de Blair

már nagy lép tek kel távo zó ban volt.

Hamish mélyen elgon dol kodva nézett a nyo mozó után. Mi

lenne, ha egy másik hor gász cso port ban is volna egy Lady

Jane? Ugyan ilyen hazug sá gok és piti szno biz mus kerülne a

fel színre?

Char lie meg rán totta a rendőr ruha uj ját.

– Én nagyon ked ve lem Frame őrna gyot. Kicsit bosszantó,

de olyan vic ces.

– Hagy junk üze ne tet anyu kád nak – mondta Hamish –,

aztán reg ge li zünk.



Ám mielőtt neki állt volna reg ge lit készí teni, még tele fo nált

Angus MacG re gor nak, a sem mi re kellő alak nak, aki a falu

túlsó végén lakott.

– Te vagy az? – kér dezte. – Szó val… izé… Angus. Bűneid

kide rül tek, úgy hogy jövök és letar tóz tat lak, miu tán meg et‐ 

tem a reg ge li met.

Char lie érdek lő dés sel hall gatta a gágo gást a tele fon ból.

– Osto ba ság – mondta végül Hamish –, zagy va ság. Meg‐ 

vet ted azt az új pus kát, és min denki tudja, hogy a fészer aj‐ 

tót sem vagy képes elta lálni. Hama ro san ott leszek a

bilinccsel.

Hamish letette a kagy lót, és Char lie-ra vigyor gott.

– Ha tudja, hogy le fogja tar tóz tatni, meg szök het –

mondta elke re ke dett szem mel a fiú.

– Pon to san így lesz – felelte a konyha felé tartva Hamish.

– A leg jobb, ha itt elrej tő zünk, mert bár me lyik pil la nat ban

meg ér kez het nek az őrnaggyal. Tudod, Angus nak fele sége

meg három gye reke van, és nem volna helyes elvenni tőlük

és bör tönbe csukni az apju kat. Való szí nű leg egy kis időre

Aber deenbe megy, majd ami kor azt hiszi, már meg fe led kez‐ 

tem a dolog ról, vissza jön. De meg sem pró bálja még egy‐ 

szer elej teni az ezre des szar va sait.

A kiadós reg geli után – a mak ré lát kuko ri ca pe hely ben

meg for gat ták, és vaj ban sütöt ték meg – Hamish haza kí sérte

Char lie-t, és néhány percre bezár kó zott Mrs. Bax ter rel,

ámbár a tűkön ülve vára kozó Char lie szá mára ez vég te le nül

hosszú idő nek tűnt.

Ami kor Hamish ismét meg je lent, csak meg bor zolta Char lie

fürt jeit, és távo zott.

A szál loda felé őgyel gett, tudni akarta, milyen prog ra mot

ter vez nek aznapra a hor gász tan fo lyam nak. Az ifjú Char lie és

az őrnagy kivé te lé vel vala mennyi ü ket a tár sal gó ban találta,

John elő adá sát hall gat ták a piszt ráng meg a lazac ter mé sze‐ 

té ről.

A Roth házas pár, Daphne, Jeremy és Alice fényes ked vé‐ 

ben volt. Még John Cartw right is meg eresz tett néhány vic‐ 



cet. Mind annyian hal lot tak az őrnagy „letar tóz ta tá sá ról”, és

mind annyian úgy dön töt tek: hisz nek a bűnös sé gé ben.

– Fel té te le zem, Mr. Bla ir nek nem kell többé kín val lat nia

ben nün ket – mondta John –, úgy hogy vissza me he tünk az

Alsh-tóra, és legyez he tünk egy jót.

Ami kor mind nyá jan elhagy ták a szál lo dát, Hamish nek fel‐ 

tűnt, hogy Jeremy Bly the átka rolja Alice vál lát.

A lány Jeremy ágyá ban töl tötte az egész éjsza kát. Kába

volt a kime rült ség től, a bol dog ság tól és a meg könnyeb bü‐ 

lés től. Haj me resztő, hogy Cartw righ ték kom bi já val kell utaz‐ 

nia Char lie-val, aki az imént csat la ko zott a tár sa ság hoz,

Jeremyt pedig kény te len Daph né val hagyni, de a férfi meg‐ 

ígérte, hogy együtt töl tik a napot. Alice biz tos volt benne,

hogy Jeremy hama ro san meg kéri a kezét.

A rém álom nak vége, a gyil kost letar tóz tat ták. Akár csak a

töb biek, ő sem hitt külö nö seb ben a „segít sük a rend őr sé get

a nyo mo zás ban” blöff ben. Azon tűnő dött, vajon beidé zik-e

tanú nak a bíró ság elé. Izgal mas volna, hiszen már nem kell

tar ta nia az újsá gok tól.

Most barát sá gos nak tűnt a táj. A hegy ol da la kon lila pom‐ 

pá já ban tün dö költ a hanga. Maga san az égbol ton ván dor só‐ 

lyom szár nyalt a szél lel.

És akkor egy pici felhő tűnt fel Alice elmé jé nek napos hori‐ 

zont ján. Éltető volt a tiszta, friss levegő, ehhez képest mocs‐ 

kos nak tűnt az éjszaka sötét lepe dő csa tája. Jeremy megint

nem várta meg, hanem elő re si e tett reg ge lizni, ő pedig

egye dül ment le. Se egy másba fonódó tekin te tek, se össze‐ 

né zé sek, se kéz a kéz ben sétál ga tás. Alice vál lat vont, s a

világ dol ga i ban tapasz talt nőnek pró bálta érezni magát.

Durr bele, aztán köszö nöm, höl gyem – ez a rea li tás, min den

férfi egy forma.

Ám jobb kedvre derült, ami kor kiszállt a kocsi ból, és

Jeremy vigyo rogva ráka csin tott.

Akkor pedig ismét szár nyalt a szíve, mikor Daphne hiába

pró bálta rávenni Jeremyt, hogy vele hor gásszon a folyó tor‐ 

ko la tá nál.



– Itt mara dok Alice-szel – mondta a férfi –, úgy tűnik, neki

sze ren cséje van.

Hát mi ez, ha nem a sze re lem nyílt kinyi lat ko zása?

Jeremy és Alice ebéd időig kel le me sen, ámbár siker te le nül

hor gá szott. A lány ban nyoma sem volt a korábbi hor gász láz‐ 

nak. Neki nem kel lett más, csak Jeremy tár sa sága. Ám ami‐ 

kor eljött az ebéd idő, vilá gossá vált: a férfit bizony még

fogva tartja a vágy, hogy a hor gára kap jon egy halat.

– Hol van Daphne? – kér dezte mor co san. – Még egy sneci

sem akadt a hor gomra. Talán mégis vele kel lett volna men‐ 

nem.

– A tó végén, a folyó nál – vála szolt Heat her.

– Ha még min dig hor gá szik, biz to san fogott vala mit – így

Jeremy. – Megyek és meg né zem.

Heat her most Alice komor ábrá za tára pil lan tott.

– Egyék meg a szend vi cset – mondta sze lí den –, aztán

mind annyian oda me gyünk, és meg néz zük. Ó, az áldó ját, itt

jön az őrmes ter! El sem hiszem, hogy egé szen idáig elku tya‐ 

golt egy potya szend vi csért…

Hamish fel battyo gott, vörös haja és kifé nye se dett egyen‐ 

ru hája csil lo gott a nap fény ben.

– Hogy van Frame őrnagy? – tuda kolta Alice. – Elvit ték

már Strath bane-be?

– Nem. Azt hit tem, mos tanra már ide ért – felelte Hamish.

– Ide? – sikol tot tak fel egy ember ként.

– Aha. Kény te le nek vol tak elen gedni. Az a bizo nyos ügy,

ami sze rint állí tó lag foj to gatta a klub tit ká rát, csak vihar volt

egy pohár víz ben. A tit kár ugyanis rossz néven vette, hogy

az őrnagy nem fizette be a tag sági díjat, a derék őrnagy nak

pedig, aki ala po san fel ön tött a garatra, ez fel te he tően nem

is állt szán dé ká ban. Szó szót köve tett, és az őrnagy neki‐ 

ment a tit kár nak. A klub ta gok nak kel lett szét vá lasz ta niuk

őket. Kihív ták a rend őr sé get, de elő ál lí tás nem tör tént. Azért

nem lehet bör tönbe kül deni egy embert, mert pár éve része‐ 

gen csú nyán visel ke dett.



– De ha nem ő a gyil kos – jegyezte meg Alice –, akkor

kicsoda? Meg üt közve néz tek egy másra.

Ekkor halk sikolyt sodort felé jük a könnyű szél.

– Daphne! – kiál totta talpra szök kenve John Cartw right.

Vala mennyien a tóhoz rohan tak, és bele gá zol tak a vízbe.

Hamish levette a cipő jét, a zok ni ját meg a nad rág ját, s

amúgy zub bony ban, sap ká ban és alsó nad rág ban indult utá‐ 

nuk a vízbe. Röhe je sen fes tett.

Miköz ben a sekély tó vizét szán tot ták, meg lát ták Daph nét.

A botja meg haj lott, a zsi nórja feszült, a lány hát ra üvöl tött a

válla fölött.

– Ne jöj je nek köze lebb! Egye dül aka rom kifogni!

De mind nyá jan tovább men tek, s figyel ték, hogyan har col

a lány az ugráló, el-elme rülő hal lal.

– El fogja veszí teni! John, csi nálj vala mit – kiál totta Heat‐ 

her.

– Én aztán nem – felelte a férje. – Nem köszönné meg a

segít sé ge met. Nézd csak az arcát.

Daphne mintha éve ket öre ge dett volna. Szá ját szo rosra

zárta, az eről kö dés mély rán co kat vésett mind két sar kába.

Fél óra telt el. Még a félig fel öl tö zött, nevet sé ge sen kinéző

Hamish sem moc cant. Daphne a sekély víz ben fárasz totta a

laza cot – mert bizony lazac volt.

Várat la nul dühös kiál tás sal eldobta a bot ját, mint valami

rög bi já té kos ráve tő dött a lazacra, majd keb lére szo rítva a

halat fel állt a habzó, örvénylő víz ben.

Kiro hant a partra, fel buk dá csolt a rézsűn, elesett, meg‐ 

vágta a tér dét, majd fel állt – jó dara bon kisza kadt a hor gász‐ 

csiz mája –, tovább fu tott, míg nem lero gyott a zsom bé kos

fűben, maga alatt a fész ke lődő hal lal.

Mind nyá jan kisza lad tak a partra.

– Hadd vegyem ki a hor got a szá já ból, és meg ölöm magá‐ 

nak – kiál totta John.

– Ne meré szelje! – felelte Daphne. – Ez az öröm az enyém.

A tópar ton fel hangzó kiál tás men tette meg őket attól,

hogy végig néz zék, miként öli meg Daphne a laza cát. Az



őrnagy állt ott tel jes legye ző fel sze re lés ben.

Átgá zolt a vízen, hogy csat la koz zék a töb bi ek hez. Hamish

nézte, amint köze le dik. Arra szá mí tott, hogy tom bolni és

üvöl teni fog a szé gyen miatt, ami ért bevit ték az őrsre, de az

őrnagy Daph néra és a lazacra sze gezte tekin te tét.

– Iste nem! Hát ez meg hol akadt horogra?

– Arra – zihálta Daphne.

– Milyen legyet hasz nált?

– Párat lan Gore-t. Apám egyik talál má nya.

– Az édes apja hol hor gá szik?

– Van egy bir toka Argyll ben, de csak nyá ron hasz nálja.

Még azt sem hagyja, hogy meg pró bál jam, ezért jöt tem ide.

Száz fotót fogok kül deni neki.

Heat her szólni akart, hogy kife jezze együtt ér zé sét az

őrnagy nak, ami ért így bán tak vele a rend őrök, de a férfi már

bent volt a víz ben, szeme fana ti ku san csil lo gott, min den

por ci ká já val a habzó vízre össz pon to sí tott.

A nő ekkor lett figyel mes Jeremy feszül ten tűnődő arc ki fe‐ 

je zé sére. Iste nem – gon dolta –, Daphne meg jegy zése az

apja argylli bir to ká ról célba talált. Sze gény Alice!

– Hahó!

Pris cilla Hal bur ton-Smy the kar csú alakja tűnt fel a túlsó

par ton.

– Mr. Mac beth! – kiál totta.

– Nem ártana, ha előbb fel kapná a nad rág ját – jegyezte

meg Mar vin Roth, de Hamish már Pris cilla irá nyába tar tott a

tavon keresz tül gá zolva.

– Tyűha! – mondta Mar vin. – Ha a csaj meg látja, akko rát

fog visí tani, hogy itt kő kövön nem marad.

– A fel föl diek nagyon prű dek bizo nyos dol gok ban –

mondta Heat her –, viszont a ruhát lan ság szem lá to mást nem

hozza zavarba őket, és biz tos vagyok benne, hogy mos tanra

már a Hal bur ton-Smy the csa lád tag jai is hoz zá szok tak

ehhez.

– Csu rom víz vagy – kun co gott Pris cilla, ami kor Hamish

kigá zolt a víz ből. – Azért rohan tam át, hogy szól jak neked,



papa ször nyen harag szik. R beszél ge té se ket foga dott Ame ri‐ 

ká ból és Lon don ból, pon to sab ban Lucy Han son, a tit kárnő

fogadta a hívá so kat és vette át az üze ne te ket abban a

hiszem ben, hogy a bir tok hoz van valami közük. Kér tem

papát, adja át nekem az üze ne te ket, hogy továb bít has sam,

de nem volt rá haj landó.

– Talán ha most oda men nénk, körül néz het nénk az iro dá‐ 

ban, már amennyi ben apád nincs a közel ben – java solta

Hamish. Víz csur gott rőt szőrű lábán.

– Sze ren csénk lehet, min denki a kert ben teá zik. Semmi

nincs nálad, ami vel meg tö röl het néd magad? Úgy fes tesz,

mintha vala me lyik Foly tassa… film ből lép tél volna ki.

– Ha kinyit juk a kocsi abla kait, elég gyor san meg szá ra dok

– felelte Hamish –, csak a lábam vizes. A fene ke mig nem ért

fel a víz.

– Az én kocsim mal megyünk – mondta Pris cilla –, aztán

vissza dob lak ide. Volt vala ki nek kapása?

Útköz ben Hamish beszá molt Daphne lazac fo gá sá ról, és

Pris cilla hát ra ve tett fej jel kaca gott. Rózsa szín pamut zsák ru‐ 

hát viselt, kar csú, nap bar ní tott lábán fehér, vékony pán tos

és nagyon magas sarkú szan dált. Láb szára akár a sza tén se‐ 

lyem. Hamish azon tűnő dött, vajon borot válja-e, vagy ter‐ 

mé szet től fogva ilyen bár so nyos? Arról ábrán do zott, milyen

volna végig si mí tani ezen a sely mes sima sá gon le- vagy föl‐ 

felé.

– Elég az álmo do zás ból – mondta Pris cilla –, meg jöt tünk.

– A bekö tőút egyik nyu gis részén föl kell ven nem a nad rá‐ 

go mat. De úgy tűnik, nincs itt senki, úgy hogy fel is kapom.

– Csak igye kezz! Ó, Ura…

Hamish már fel húzta a zok ni ját, s éppen a nad rá got igaz‐ 

gatta a kocsi be hajtó kavi csán, ami kor Hal bur ton-Smy the

ezre des, vala mint a neje és öt ven dég, köz tünk John Har r‐ 

ing ton for dult be a ház sar ká nál.

Az ezre des kidül ledt szem mel meredt Hamishre, aki fél

lábá val a nad rág ban meg kö vül ten állt. Biz to san azt fogja

mon dani: Mi az ördö göt jelent sen ez? – gon dolta Hamish.



– Mi az ördö göt jelent sen ez? – üvöl tött az ezre des.

Mrs. Hal bur ton-Smy the, aki fia ta labb volt a fér jé nél, és a

maga sápadt szőke szép ség mód ján nagyon csi nos, fel ki ál‐ 

tott:

– Gyere ide, Pris cilla, de ebben a minu tum ban!

A lány az őrült magya ráz ko dásra gon dolt Daphne laza cá‐ 

ról.

– Majd később mesé lek róla – mondta inkább.

Az ezre des hara go san meg in dult.

– Száll jon be a kocsiba, Mr. Mac beth!

Hamish beve tő dött az autóba – még min dig csak félig volt

rajta a nad rág. Pris cilla a másik oldal ról ugrott be, és elvi‐ 

har zot tak, mielőtt az ezre des oda ér he tett volna.

– Ezért még kapok – morogta fel hő sen Pris cilla. – Tudod,

papa sosem hall gat végig, iga zá ból ezért nem mond el neki

senki sem mit.

Hamish föl rán gatta a nad rág ját.

– És mit szól majd ehhez a fia talúr? Apád közölte velem…

tulaj don kép pen fel szó lí tott, hogy tart sam magam távol

tőled, mert mahol nap elje gyez nek.

– Gon do lom, jobb volna, ha elje gyezne valaki – felelte az

útra kon cent rálva Pris cilla, így nem lát hatta úti társa fáj dal‐ 

mas arc ki fe je zé sét. – Végül is elvit tek Lon donba a báli sze‐ 

zonra, de nem sokat értek vele. Ren ge teg pén zükbe került.

A többi lány, úgy tűnik, meg elég szik azzal, ha elő nyös

házas sá got köt. Sarah barát nőm őrül ten oda volt egy fic kó‐ 

ért, mégis valaki más hoz ment hozzá. Azt mesélte, miköz‐ 

ben az oltár felé lép ke dett, arra gon dolt, hogy „bár csak ez

meg ez lehe tett volna”, de most gye reke van, és nagyon

bol dog nak lát szik.

– Én viszont úgy gon do lom, pokoli lehet olyan hoz fele sé‐ 

gül menni, akit nem sze retsz – mondta sze mét az útra sze‐ 

gezve Hamish.

– Csak ugyan? Ki gon dolná, hogy a rend őrök ilyen roman ti‐ 

ku sak – jegyezte meg csak úgy mel lé ke sen Pris cilla, és

csönd ben foly tat ták az utat vissza felé.



– Üze nem apád nak, elkap tam a vad or zó ját – szó lalt meg

aztán Hamish. – Job ban mondva elhagyta Loch dubh-t,

mielőtt letar tóz tat hat tam volna, de ez a vad orzó nem fogja

még egy szer zak latni Hal bur ton-Smy the ezre dest.

– Talán ettől majd lecsil la po dik. Fel té te le zem, meg kell

kap nod azo kat az üze ne te ket. Nézd, éjfél körül osonj oda

hoz zánk, majd én been ged lek. Meg pró bá lom kicsenni neked

az üze ne te ket az író asz tal ból.

Hamish bólin tott, s amo lyan köszö net fé le képp föl emelte a

kezét, mikor a lány elhaj tott. Aztán a hor gász tár sa ságra for‐ 

dí totta figyel mét. Alice a tó part ján üldö gélt, vad vi rá gok ból

koszo rút kötött, mint valami modern Ophe lia, eköz ben

Jeremy és Daphne élén ken beszél ge tett a csó nak ban a

vízen. A Roth házas pár nak vagy Cartw righ ték nak nyoma

nem volt. Hamish levette a zub bo nyát, a feje alá rakta, és

tel jes hóri hor gas hosszá ban elnyúlt a füvön. Az egész hor‐ 

gász tár sa sá got lefut tatta az agyá ban: inci den se ket idé zett

fel, arc ki fe je zé se ket, Lady Jane sza vait. Egy idő múlva mind‐ 

nyá jan össze mo sód tak a fejé ben, és elaludt. A cso port lár‐ 

mája ébresz tette, épp össze pa kol tak. Az őrnagy fogott egy

laza cot, nem volt ugyan olyan hatal mas, mint Daph néé, de

elég nagy ahhoz, hogy a férfi úgy jár jon-kel jen, mint aki

most találta meg a Szent Grált.

Char lie futott oda Hamish hez.

– Mit mon dott a mamám nak, Mr. Mac beth?

– Semmi értelme elmon da nom neked, kölyök, hátha még‐ 

sem úgy ala kul nak a dol gok. Csak imád kozz! Na, ugorj be,

majd én haza visz lek.

Így aztán a szo rongó, össze za va ro dott Alice egye dül uta‐ 

zott vissza felé a hátsó ülé sen Cartw righ ték kom bi já ban. Bár‐ 

csak Jeremy vele aludna ma éjjel, akkor biz tos volna a dol‐ 

gá ban.

Ami kor Hamish vissza ér ke zett, Blair már várta. A detek tív

a szál lo dába készült egy újabb kihall ga tás körre. Dühön gött,

hiszen olyan biz tos volt az őrna gyot ille tően. Az őrmes te ren

tom bolta ki a harag ját, lus tá nak, fél eszű nek, haszon ta lan‐ 



nak titu lálta, miköz ben az szenv te le nül vigyázz ban állt, az

esze pedig nyil ván va lóan másutt járt.

Blair a hor gász cso port tag ja i val szem ben is a leg rosszab‐ 

bat hozta ki magá ból aznap este. Vacso rá nál gyűl tek össze,

s most már vala mennyien azt kíván ták, bár csak haza me het‐ 

né nek. Blair közölte velük, hogy vasár nap reg gel eltá voz hat‐ 

nak, de a rend őr ség még keresni fogja őket, miu tán haza‐ 

men tek. Szá mít sa nak rá.

Még ahhoz sem volt szíve sen ki nek, hogy elmo so lyod jék

Mar vin Roth kül se jén. Az ame ri kai tel jes fel földi öltö zék ben

jelent meg, skót szok nyá ban és pléd del, egé szen a zok ni já‐ 

ban rög zí tett fekete késig.

Hamish úgy dön tött, hosszú sétá val üti el az estét. Az iro‐ 

dá já ban remény te len nek tűnt hasz nálni a tele font, hiszen

Blair közölte a szán dé kát, misze rint az este jelen tős részét

ott fogja töl teni, hogy ismét átros tálja a bizo nyí té ko kat és

tele fo nál gas son.

Alice vacsora után a szo bá já ban várt és várt. Jeremy a

bár ban iszo ga tott Daph né val, végül a szo bá já hoz kísérte a

lányt, s az ajtó fél fá nak támasz kodva rámo soly gott.

– Behívsz? – kér dezte.

– Nem – neve tett Daphne –, ma este nem. Meg fáj dult a

fejem.

Jeremy hom lok rán colva állt, miu tán a lány becsukta az

ajtót. A bár ban elfo gyasz tott tömér dek gin dacára nyug ta‐ 

lan ság mar can golta. Lassú lép tek kel végig bak ta tott a folyo‐ 

són egy távo labbi szo bá hoz, és beko po gott.

– Nyisd ki, Alice, én vagyok az.

Hamisht aka rat la nul is a gyil kos ság hely szí nére vezet ték a

lép tei. Emitt-amott bevi lá gí tott a bok rok közé, ámbár nem

sok reménnyel, hogy bár mit is talál, hiszen a rend őr ség már

ala po san átfé sülte a terü le tet.

Hir te len kikap csolta az elem lám pát, és moz du lat la nul állt.

A medence fölött, azon a kis tisz tá son, ahol a hor gász cso‐ 



port ült a gyil kos ság fel fe de zése után, meg reccsent egy ág.

Hamish az ösvény mel lett, a magas fűben haladt óva to san a

tisz tás felé, hogy ne üssön zajt. Van valami ősi és hát bor‐ 

zon gató a fel földi csönd ben. Nagyon nyu godt volt az

éjszaka. Hamish a tisz tás szé lén meg állt. Újhold vilá gí tott a

fák között, fény nya lá bok szab dal ták a teret.

Amy Roth gug golt a resz kető fény ben, ide ge sen keres gélt

a fűszá lak között.

– Jó estét, Mrs. Roth – szó lalt meg Hamish.

Amy las san föl állt, és szem be for dult a férfi val. Arca fehér

korong az árnyék ban.

– Ki az? – súgta a nő.

– Mac beth őrmes ter.

– Ó! – Amy hal kan sóhaj tott, és ide ge sen porol gatta a

ruhá ját. – Elvesz tet tem az öngyúj tó mat. Arra gon dol tam,

eset leg itt hagy tam.

– Fur csa idő és félel me tes hely az öngyúj tó ke re sés hez –

jegyezte meg Hamish. – Való já ban miért van itt?

– Későre jár – mondta az őrmes ter felé indulva Amy –,

vissza me gyek a szál lo dába.

– Mióta gya nú sítja a fér jét a gyil kos ság gal?

Amy az arcá hoz kapta a kezét.

– Mar vin annyira erő sza kos tud lenni – sut togta –, de kép‐ 

te len… Biz to san… – Zihálva fél re lökte Hamisht, és lefelé

mene kült az ösvé nyen.

Hamish fej csó válva tekin tett utána. Csak talál ga tott, de a

meg jegy zése telibe talált. Kör be vi lá gí tott a tisz tá son, majd

úgy dön tött, mielőtt abba hagyja a keres gé lést, még meg‐ 

vizs gálja a medence körül a talajt. A föl dön és a bok rok ban

kere sett-kuta tott, ami kor valami meg ra gadta a tekin te tét.

Utat tört magá nak az alj nö vény zet ben, és oda vi lá gí tott az

elem lám pá val. Kék szö vet da rabka akadt fönn egy tüs kén.

Fura, hogy a hely szí ne lők nem vet ték észre.

Óva to san leemelte a tüs ké ről, és köze lebb ről is szem ügyre

vette. Púder kék volt, és akril. Emlé ke zett rá, hogy Alice

viselt kék nad rág kosz tü möt a hor gász tan fo lyam első nap ján.



Elgon dol kodva ült le a meden cé nél, mutató- és hüvelyk‐ 

ujja közé fogva meg for dí totta a szö vet da ra bot. Csak hogy

valaki máson, még pe dig a minap látta ugyan ezt a színt.

Hamish nek hir te len ökölbe szo rult a keze. Féle lem és ret te‐ 

gés lett úrrá rajta.

– Jaj, ne! – sut togta.



Hetedik nap

A tapasz talt legyes arról ismer szik meg,

hogy képes egy mére tes halat átla gos

vagy könnyű fel sze re lés sel kifá rasz tani.

GILMER G. ROBIN SON: Legye ző hor gá szat

Éjfél után három perc cel Hamish a Hal bur ton-Smy the kas‐ 

tély tól jó messzire lepar kolta a kocsi ját, és gya log tette meg

az út hát ra lévő részét. Már azon mor fon dí ro zott, vál lalja a

koc ká za tot, bemegy, és elin dul egye dül, ami kor kinyílt az

ajtó.

– Igye kezz, mielőtt fel éb reszt jük az egész házat – sut togta

Pris cilla.

Mutatta az utat fel a lép csőn a háló szo bá já hoz. Fehér

pamut háló in get és kön töst viselt – nem tett köz szem lére

sem mit –, Mac beth őrmes ter mégis úgy érezte, sosem látott

ilyen csá bos fehér ne műt egész éle té ben.

– Szó val – Pris cilla leült az ágy szé lére, és meg ve re gette

maga mel lett a helyet –, vacsora köz ben sike rült bejut nom

az inté zői iro dába, ami kor mind nyá jan a te nyo mo zá sa i don

csám csog tak. Mami elhitte a szto rit, annyit mon dott csak,

hogy ez is amo lyan rád jel lemző kele kó tya ság volt. Talál tam

üze ne te ket, de Miss Dim wit gyors írá sá val.

Hamish elvette a jegy ze te ket.

– Magam is tudok gyors írni, Miss Hal bur ton-Smy the, de

lás suk csak, el tudom-e olvasni. Igen, azt hiszem…

– Alszol, Pris sie? Beszélni aka rok veled.

– A papa – nyö szö rögte Pris cilla. – Be az ágyba, gyor san a

taka rók alá! Amennyire csak tudsz, tapadj a fal hoz.

Hamish sze ren csére nem egyen ru há ban jött. Meleg volt az

éjszaka, ezért koc kás pamut in get és visel tes fla nel nad rá got



vett fel.

Beug rott az ágyba a taka rók alá, és össze ku co ro dott. Pris‐ 

cilla mel lé fe küdt, s a pár nák nak támasz ko dott.

– Gyere be! – kiál totta.

Hamish moz du lat la nul feküdt a fejére húzott takaró alatt.

Arca Pris cilla comb já nak nyo mó dott. Meg pró bálta elmoz dí‐ 

tani, mire a lány, amúgy figyel mez te té sül, hogy marad jon

nyug ton, rácsa pott a taka rókra.

Hal bur ton-Smy the ezre des lépett a szo bába. Az ágy szé‐ 

lére tele pe dett, Pris cilla pedig arrébb fész ke lő dött, hogy

helyet csi nál jon neki. Egé szen neki nyo mó dott Hamish nek,

aki csak nem fel nyö gött.

– Nézd, bárány kám, lehet, hogy Har r ing to nék hol nap

elutaz nak, még pe dig abból az egy szerű okból kifo lyó lag,

hogy nem vagy haj landó elha tá rozni magad – hal lotta

Hamish az ezre dest. – Har r ing ton derék fiú, és nem is arról

van szó, hogy másba vagy sze rel mes. Nem adhatsz kosa rat

egyik fic kó nak a másik után.

– Dol goz hat nék, papa.

– Osto ba ság. Házas ság és gye re kek, a nő szá mára ez az

egyet len kar rier. Tehát mit mond jak Har r ing ton nak?

– Mondj neki bár mit – ásí tott Pris cilla. – Baro mira fáradt

vagyok, papa. Meg ígé rem, hol nap ked ves leszek John nal,

fel téve, ha most elmész.

– Remek – felelte az ezre des –, de ne vára koz tasd őt túl

soká.

Hamish mér he tet len meg könnyeb bü lés sel hal lotta, amint

végre becsu kó dik az ajtó. Pris cilla fél re lökte az ágy ne műt, és

a férfi kócos, vörös hajára nézett.

– Nagyon ara nyo san fes tesz, ha nincs raj tad az a för tel‐ 

mes egyen ruha – jegyezte meg. – Biz to san majd nem meg‐ 

ful lad tál. Vörös az arcod, és úgy lihegsz, akár egy víziló.

– Jól vagyok – felelte Hamish, és nagy nehe zen fel ült. –

Hadd ves sek egy pil lan tást azokra a jegy ze tekre.

Pris cilla kivette a papír la po kat a pár nája alól, és a férfi

kezébe adta. Hamish hom lo kát rán colva tanul má nyozta a



gyors írást, majd meg ke mé nye dett az arca.

– Hasz nál nom kell a tele font – mondta.

– Réme sen nézel ki, mi a baj? – kér dezte a lány. – És miért

nem hasz nál ha tod a saját tele fo no dat a rend őr őr sön?

– Blair való szí nű leg egész éjjel ott tanyá zik. Tele fo nál ha‐ 

tok a bir tok iro dá ból?

– Igen, amed dig senki nem fedez fel. – Pris cilla fölöt tébb

rossz ked vű nek érezte magát, és nem értette, miért. – Nem

gon dol tam volna, hogy ennyire lel ke sedsz a mun ká dért.

– Aha – felelte Hamish. Átmá szott a lányon, hogy kiká szá‐ 

lód has son az ágy ból. – Majd leoso nok a lép csőn. Senki nem

fog meg hal lani.

– Jó éjt! – mondta mor co san Pris cilla.

Hamish lemo soly gott a pár ná kon fekvő lányra.

– Köszö net min de nért, Miss Hal bur ton-Smy the. – Hir te len

leha jolt, arcon csó kolta a lányt, és cék la vö rös ábrá zat tal

kime ne kült a szo bá ból.

– Nocsak, nocsak – dünnyögte Pris cilla. Meg érin tette az

arcát, és zavar tan bámult a becsu kott ajtóra.

Hamish a tele fon ké szü lék mellé tele pe dett az inté zői iro‐ 

dá ban, s fej ben végig la pozta szá mos rokona nevét: ott van

Rory Lon don ban, Erchie New York ban, Peter Hong kong ban,

Jenny Ayles bu ryben, ami elég közel fek szik Oxford hoz…

Végül fel vette a kagy lót, és tár csázni kez dett.

Sápadt haj nal vilá gí totta meg az eget és a vizet, ami kor

Hamish Mac beth fárad tan bak ta tott a víz par ton. Még el kel‐ 

lett intéz nie vala mit lefek vés előtt, amire csak a köte les ség

ösz tö nözte. Nehéz volt a szíve, szája moz gott a néma imád‐ 

ság köz ben.

Egy fehérre fes tett kapu nál befor dult, s a ház hátába

került, a kony ha aj tó hoz. Han go san, hosszan kopo gott az

üve gen, míg nem fény gyúlt az eme le ten. Vára ko zott, majd

lefelé tartó lép te ket hal lott, aztán a kony ha ajtó felé köze ledő

cso szo gást.



Kinyílt az ajtó, és Tina Bax ter pis lo gott ide ge sen

Hamishre. Rózsa szín gyap jú pon gyo lá já nak nya kát mar ko‐ 

lászta. Min den szín kisza ladt az arcá ból.

– Igen, én vagyok – mondta nehéz ke sen Hamish. – Beme‐ 

he tek?

A nő fél re állt, az őrmes ter pedig belé pett mel lette a kony‐ 

hába. Mrs. Bax ter követte őt, és úgy rogyott le az asz tal hoz,

mintha nem bírná meg tar tani a lába.

– Koráb ban jár tam itt, mikor az ifjú Char lie jövő jé ről

beszél tem önnel. Akkor kék ruhát viselt. – Hamish borí té kot

húzott ki a zub bo nya zse bé ből, és kivette a szö vet da rab kát,

melyet a bok ron talált a meden cé nél. – Ez a magáé?

– Igen – sut togta Mrs. Bax ter. Kezébe temetve arcát, sírva

fakadt.

– Nem tehe tek róla – zokogta –, a szé gyen… Hogy az én

Char lie-m neve meg je len jen az újsá gok ban. Be kel lett fog‐ 

nom annak a nőnek a szá ját.

Hamish lete le pe dett az asszonnyal szem ben. Már kez dett

kitisz tulni a feje, korábbi ret te gése alább ha gyott, amint

átvette helyét a józan ész. A nap első suga rai kezd ték átme‐ 

le gí teni a kony hát.

– Mrs. Bax ter – mondta sze lí den Hamish –, köz vet le nül a

gyil kos ság után a hely szí ne lők min den bok rot, rézsűt, han‐ 

gát és fát átfé sül tek nyo mok után kutatva. Naggyon fur csa,

hogy ők ezt nem talál ták meg, én viszont igen.

– Én tet tem. – Tina Bax ter az őrmes terre meredt, meg-

meg rán gott az arca.

– Aha. Ezt maga tette, már mint a bokorra. A gyil kos sá got

viszont nem ön követte el. Levá gott egy darab kát a ruhá já‐ 

ból, és ott hagyta, abban a remény ben, hogy valaki majd

meg ta lálja. Szó val, most ismét elcse ve günk egy kicsit Char‐ 

lie-ról. Tizen két éves. Tizen kettő. Csak erre gon dol jon. Erős

fiú, viszont kizárt, hogy elbírt volna egy Lady Jane test al katú

nővel. Aztán ott van a srác jel leme…

– Rossz vér, rossz vér. – Tina Bax ter mind két kezé vel meg‐ 

mar kolta, majd elen gedte a pon gyo lá ját. – Az apja erő sza kos



volt. Azzal fenye ge tett, hogy megöl, ha nem egye zem bele

a válásba. – Egyre hisz té ri ku sab ban beszélt.

– Sze rin tem maga egy szen tet is kihozna a béke tű rés ből –

mondta őszin tén Hamish. – A leg szí ve seb ben magam is

meg üt ném. Az osto bán kihe lye zett bizo nyí téka miatt meg‐ 

for dult a fejem ben, hogy talán Char lie követte el a gyil kos‐ 

sá got, maga pedig meg pró bálja önma gára hárí tani a fele lős‐ 

sé get. Tisz tá ban van ezzel? Veszé lyes nő maga. Most meg‐ 

mon dom, mit fog csi nálni. Itt hagyja Char lie-t a nagy nén jé‐ 

nél, és azt javas lom, men jen haza, és keres sen fel egy dili‐ 

dok tort. Még őrü letbe ker geti ezt a gye re ket a hisz té ri á já val.

Viszont ha nem teszi meg, amit mon dok, tájé koz tatni fogom

az újsá go kat, hogy ön képes nek tar totta a saját fiát a gyil‐ 

kos ság elkö ve té sére, és az ügyet len ke dé sé vel kis híján

Char lie-ra terelte a gya nút.

Hamish fel állt.

– Tehát gon dolja meg, Mrs. Bax ter. Én nagyobb bot rányt

hozok a fejére, mint amek ko rát valaha is el tudna kép zelni.

Elér ke zett a hor gász tan fo lyam utolsó napja. Hacsak a rend‐ 

őr ség más ként nem ren del ke zik, Blair elkéri az ott honi meg

a mun ka he lyi címü ket, és vasár nap reg gel elen gedi őket. Az

Ans tey folyó még min dig le volt zárva, ezért Heat her és John

azt java solta, hor gássza nak a Mara gon.

Ami kor Hamish vissza tért a rend őr őrsre, Blair még aludt.

Az őrmes ter legé pelte a jegy ze teit, átta nul má nyozta az

ered ményt, majd fél re tette. Hosszan és tüze te sen meren‐ 

gett a hor gász is kola min den egyes tag ján. Arra a követ kez‐ 

te tésre jutott, hogy a bűn tény lép téke az, ami nem hagyja

őt nyu godni. Neki lá tott átnyá lazni a Híres bűn ügyek sokat

for ga tott, tíz kö te tes kiadá sát. Egyik indí ték a másik után

szá gul dott el fáradt szeme előtt. Gyil kol tak pén zért, szen ve‐ 

dély ből, bosszú ból, az alko hol vagy a drog hozta ki az

emberi jel le mek Hide-olda lát, csak hogy a hor gász tan fo lya‐ 

mon senki nem itta le magát naponta, és egyi kü kön sem lát‐ 



szott, hogy drog gal élne. Egyik kan csó méreg erős teát a

másik után készí tette. Kutyája, Mackó szo rongva ődön gött.

Már nem is nyalta meg gaz dája kezét, mintha azon elmél‐ 

kedne, mi tartja távol az ágyá tól, ugyanis Hamish lábá nál

sze re tett végig nyúj tózni.

A lel ki is me ret hiá nya. Ez az egész nem szól más ról, mint a

lel ki is me ret hiá nyá ról – gon dolta végül Hamish.

Mikor a kis hor gász cso port elin dult az utolsó napi prog‐ 

ram jára, Hamish egy halom jegy ze tet szo rítva mell ka sá hoz,

már mélyen aludt. Mackó a láb fe jé nél hor tyo gott.

A rendőr arra ébredt, hogy Blair rázza a vál lát.

– Dél van – morogta mér ge sen a főfel ügyelő. – Iste nemre

mon dom, lus ta sá gért fogom fel je len teni. Van egy mun kám a

maga szá mára. Velem jön a szál lo dába ma este, és fel írja az

egész bagázs összes elér he tő sé gét, de nem csak a lakás cí‐ 

mekre gon do lok, azok már meg van nak, hanem a mun ka he‐ 

lyü kére és azokra a címekre, ahová ven dég ségbe szok tak

járni.

– Kifelé! – hal lat szott egy magas gye rek hang Blair háta

mögött. A tes tes nyo mozó döb ben ten pör dült hátra. Char lie

Bax ter állt az ajtó ban egy bögre teá val. – Ez Mac beth

őrmes ter háza – mondta –, és magá nak nincs joga zak latni

őt.

Blair döb ben ten nézte a fiút, aki fal fe hér volt a méreg től.

Hamish abban az ing ben és fla nel nad rág ban aludt, ame‐ 

lyet az előző este hor dott, s most átlen dí tette hosszú lábait

az ágy szé lén.

– Irány a konyha, Char lie! – mondta. – Hány órára paran‐ 

csolja, hogy a szál lo dá ban legyek, uram?

– Hatra – vetette oda Blair –, és mondja meg annak a

kölök nek, hogy tanul jon ille met. – A fel ügyelő kito por zé kolt,

és hama ro san hal lani lehe tett, amint McNab hez és Ander‐ 

son hoz intéz szó nok la tot Hamish iro dá já ban.

– Készí tet tem magá nak reg ge lit, Mr. Mac beth – szó lalt

meg bátor ta la nul Char lie. – Az asz ta lon van.



– Nahát, reme kel tél! – felelte Hamish, és neki lá tott a

szénné égett sza lon ná nak meg a gumi szerű tojás nak. –

Micsoda kis házi asszony! Nem men tél hor gászni?

– Arra gon dol tam, eset leg föl sza lad velem a Maragra –

felelte Char lie. – Tudja, sze ret ném meg kö szönni… Mama

dühö sen ment el. Nem tudom, maga mit mon dott neki, vagy

később a nagy né ném, de marad ha tok.

– Hát ez nagy szerű! – mosoly gott Hamish. – Ó, a mamád

ren des terem tés, csak túl sokat aggó dik.

– Talán együtt elkap juk a gyil kost, Mr. Mac beth.

– Meg le het. Várj, amíg magamra kapom az egyen ru hát, és

máris megyünk.

Ünnepi lég kör ural ko dott a tan fo lyam tag jai között. Szem‐ 

lá to mást még Daphne is fel ha gyott a gonosz ko dás sal. Reg‐ 

ge li nél vala mennyien arra a követ kez te tésre jutot tak, hogy

nem köz tük van az elkö vető. Lady Jane való szí nű leg össze‐ 

akadt egy vad or zó val vagy vala mi lyen kóbor őrült tel. Hol nap

mind nyá jan egy olyan tör té net tel tér nek haza, amely éve kig

téma lehet, ha meg hív ják őket vacso rára.

Alice fél re hívta Hamisht, s egy ezüst-füst kvarc gyű rűt

muta tott neki, amely madza gon lógott a nya ká ban.

– Jeremy től kap tam. Ma reg gel vette az aján dék bolt ban.

Az ujjamra akar tam fel húzni, de azt mondta, egy előre tart‐ 

sam titok ban.

– Miért? – kér dezte kíván csian Hamish. – Hiszen nem

házas a fia tal em ber.

– Ó, maguk, férfiak annyira titok za tos ko dók – neve tett

Alice.

– Ha én fele sé gül kér ném a szí vem höl gyét – felelte las san

Hamish –, a hegy te tő ről kiál ta nám világgá.

A lány csak bol do gan kun co gott, és elsé tált.

Hamish egy szik lá hoz ment, ahon nan jó kilá tása nyílt a

hor gász is kola mind egyik tag jára. Leült, és egész nap ott is

maradt. Öt óra kor aztán oda battyo gott Heat her hez.

– Hatra a szál lo dá ban kell len niük, Mrs. Cartw right. Blair

főfel ügyelő óhaja, hogy írjam fel a neve ket meg a címe ket,



és nekem is volna önök höz néhány sza vam.

– Rend ben – felelte Hamish arcát für készve Heat her –,

máris össze sze dem őket.

– Én elő re me gyek, és gon dos ko dom róla, hogy más ven‐ 

dé ge ket ne enged je nek a tár sal góba.

A szál lo dá ban Blair, McNab és Ander son már vár ták.

– Jön nek – mondta Hamish –, hat óra kor a tár sal gó ban

lesz nek. Éppen Mr. John son hoz igyek szem, hogy a többi ven‐ 

dé get tartsa távol a tár sal gó tól. Meg fogom találni magá nak

a gyil kost, Mr. Blair.

McNab hehe ré szett, Jimmy Ander son pedig így szólt:

– Túl sok detek tív re gényt olvas tál, Hamish. A nagy nyo‐ 

mozó össze gyűjti a gya nú sí tot ta kat a könyv tár ban, és lelep‐ 

lezi a gyil kost.

– Aha, pon tos san – felelte már távo zó ban Hamish.

– Ez őrült – dör mögte McNab. – Meg mon dom neki, hogy

men jen haza, és igyon egy kávét.

– Dehogy! – csa pott le Blair. – Csak foly tassa! Azt aka rom,

hogy hülyét csi nál jon magá ból. Egy héten belül kirú ga tom

ebből a kel le mes kis állás ból.

Hát ezért találta Hamish meg le pően sze líd nek és együtt‐ 

mű kö dő nek Bla irt, miu tán vissza tért. Igen. A főfel ügyelő

vigyor gott. McNab majd az ajtó nál áll őrt, Ander son pedig az

ablak nál lesz.

Végre egy más után belép tek a tár sal góba a hor gász tár sa‐ 

ság tag jai. Hamish az üres kan dal ló nak hát tal állva meg‐ 

várta, amíg vala mennyien helyet fog lal nak.

– Mielőtt fel ír nám a címü ket és hol nap haza kül de ném önö‐ 

ket – kezdte –, még volna valami mon da ni va lóm.

McNab elfoj tott egy röhö gést.

– Kez det ben kicsit bonyo lult volt rájön nöm, hogy ki

követte el a gyil kos sá got önök közül, lát szó lag ugyanis vala‐ 

mennyi ük nek volt rá indí téka.

– Igye kez zen! – Daphne Gore ásí tott. – Majd meg ha lok egy

ita lért.



– John és Heat her Cartw right – foly tatta a fél be sza kí tást

figyel men kívül hagyva Hamish –, a rossz sajtó tönk re te‐ 

hette volna az isko lá ju kat, és két ség sem fér hozzá, hogy

Lady Jane önökre nézve ked ve zőt len újság cik ket szán dé ko‐ 

zott írni. Leve let kap tak a bará ta ik tól Auszt ri á ból, amely ben

leír ták, hogyan tette tönkre az ő éle tü ket. Mr. Cartw right

ezért a hor gász is ko lá ért él, Mrs. Cartw right nak pedig a férje

az élete. Mind ket ten elkö vet het ték a gyil kos sá got… Vagy

pedig az egyi kük. Nos, Mar vin és Amy Roth…

– Én ezt nem hall ga tom tovább – mondta harag tól fel he‐ 

vült arc cal Heat her. Félig föl emel ke dett a szék ről, aztán

meg gon dolta magát, vissza ült, de nem Hamishre nézett,

hanem a fér jére.

– Mar vin Roth – foly tatta Hamish –, néhány évvel ezelőtt

bot rányba keve re dett, ami kor azzal vádol ták, hogy kizsák‐ 

má nyoló üze me ket működ tet New York kon fek ció ne gye dé‐ 

ben, és ille gá li san az ország ban tar tóz kodó kül föl di e ket

alkal maz. Per sze nem akarta, hogy meg pisz kál ják a múlt ját,

éppen most, ami kor beszállt a poli ti kába, és Lady Jane elej‐ 

tett meg jegy zé sé ből gya ní totta, hogy a nő min dent tud a

múlt já ról.

Az őrmes ter Amyre nézett.

– Aztán Amy Roth. Örö kö sen arról beszél, hogy ő egy

Blan c hard, Augus tá ból. Csak hogy ön nem szü le tett Blan c‐ 

hard. Tíz évvel ezelőtt fele sé gül ment Tom Blan c hard hoz, a

házas ság mind össze néhány hétig tar tott, ön azon ban meg‐ 

tar totta az exférje nevét és a hát te rét. Lady Jane nyil ván

tudott erről.

Mar vin végig si mí tott tar kopo nyá ján.

– Nézze – mondta elke se re det ten –, Amy egyet len szó val

sem állí totta, hogy szü le tett Blan c hard. Vagy mond tad, szí‐ 

vem?

– Mondta bizony – szó lalt meg Daphne. – Egé szen a men‐ 

tás üdí tőig…

– Biz to san fél re ér tette – felelte Mar vin, és rideg pil lan tást

vetett Daph néra.



– Akkor hát elér kez tünk Peter Frame őrnagy hoz – foly tatta

Hamish.

– Ne! Már megint? – Az őrnagy tenye rébe temette arcát.

– Maga sokat ad a tiszt és úri em ber hír ne vére. Vér mes

ter mé szetű, és hal lot ták, ami kor élet ve szé lye sen meg fe nye‐ 

gette Lady Jane-t. Sosem volt hábo rú ban, a szár ma zása sem

külö nö seb ben elő kelő. Lady Jane nagyon dur ván bánt önnel.

Aztán Alice Wil son…

A lány félén ken Jeremyre mosoly gott, aki hom lok rán colva

az ajtót stu dí rozta.

– Ön kisebb fajta zűrbe keve re dett gye rek ko rá ban, ami

azóta is meg ke se ríti az éle tét. Volt egy fölöt tébb fon tos

indoka, ami ért nem akarta, hogy ez kide rül jön. Talán ezért

ölhette meg Lady Jane-t.

Senki nem moz dult, mégis mintha elhú zód tak volna Alice-

től.

– Én nem… – kap ko dott levegő után a lány. – Jeremy, kér‐ 

lek…

– Char lie Bax ter – foly tatta ismét Hamish –, neked rossz

per ce ket szer zett őla dy sége, és a korod beli srá cok nyo más

alatt ször nyű dol go kat képe sek elkö vetni. Aztán Jeremy Bly‐ 

the. Azt hiszem, maga egy nyug ha tat lan kar ri e rista és önző

ember. Oxford ban két nővel is hírbe hoz ták, és isten tudja,

hányan vol tak még. Kon zer va tív párti kép vi selő sze retne

lenni, és Lady Jane tör té nete, már amennyi ben meg je le nik a

saj tó ban, az ambí ciói végét jelen tette volna.

Ez durva – gon dolta indu la to san Alice. Külön-külön, egyen‐ 

ként fél re hív ha tott volna min ket. Mintha valami rémes

„Játsszunk iga zat” tár sas já ték ban ven nénk részt! Az összes

csont vá zun kat elő ve szi a szek rény ből. Dühö sen pil lan tott

Hamishre, aki épp egy halom jegy ze tet tanul má nyo zott,

majd fel né zett, és kör be pász tázta a hely sé get. Nem tudja, ki

tette! – pat tant ki Alice agyá ból az ösz tö nös fel is me rés szik‐ 

rája. Valami jelet keres, ami elárulja a gyil kost.

– Daphne Gore. Lady Jane min dent tudott önről. Nem aka‐ 

rok bele menni azokba a rész le tekbe, ame lyek a pszi chi át ri‐ 



ára jut tat nák, de azt hiszem, eléggé elvesz tette a lelki

egyen sú lyát ahhoz, hogy kellő nyo más alatt meg gyil kol jon

vala kit.

Döb bent csend tele pe dett a tár sal góra.

– Ha befe jezte a kis játé kát, Mac beth – szó lalt meg Blair –,

fel vesszük azo kat a címe ket, és…

Hamish azon ban rá se bagó zott.

– Szó val egyet len nyo munk van, még pe dig egy fény kép

lesza kadt sarka, rajta egy pla kát szö ve gé nek része: VÁSÁ‐ 

ROLJ BRIT. Elő ször azt gon dol tam, talán egy régi Vásá rolj brit

ter mé ket posz ter lehet. A kép tö re dé ken egy fej tető is lát‐ 

szik, valami csil logó hol mi val, amely egy tia rára hajaz. Ren‐ 

ge teg tele fo nomba került, mire kide rí tet tem végre, mi is az

a fel irat. VÁSÁ ROLJ BRIT TELS SÖRT. Ezt a fajta sört Ame ri ká‐ 

ban áru sí tot ták.

– Sosem hal lot tam róla – vetette közbe Mar vin Roth.

– Nem sokan isme rik – felelte Hamish –, helyi leg főzte a

maffia ellen őr zése alatt álló egyik kis vál lal ko zás Brook lyn

Red Hook negye dé ben. Annyira erős volt, hogy az otta niak

azt mon do gat ták, azok ból a holt tes tek ből készült, ame lyek

nem az East folyó fene kén végez ték. Némi sze ren cse kel lett

ahhoz, hogy mind ezt kide rít sem. Mrs. Roth motyo gott vala‐ 

mit Red Hook ról[5], csak hogy akkor úgy gon dol tam, vala mi‐ 

féle piros színű műlégy ről vagy horog ról beszél. Csak később

jutott eszembe, hogy Red Hook Brook lyn egyik kerü lete. Az

uno ka test vé rem, Erchie tör té ne te sen Red Hook ban lakik, és

fel hív tam tele fo non. Ő mesélte, hogy ezt a sört a maffia sze‐ 

ren cse já ték klub ja i ban áru sí tot ták. Na már most, Erchie

sosem hal lott Amy Blan c hard ról vagy Amy Roth ról, viszont

régeb ben hal lott egy Amy nevű sztrip tíz tán cos nő ről. Az Amy

elég szo kat lan név egy olasz város rész ben. Lady Jane az

Álla mok ban járt, két ség te le nül azért, hogy annyi mocs kot

ásson elő, amennyit csak lehet. Elé ge det ten várta cikke

meg je le né sét, hogy lássa, mint szen ved nek a töb biek, vagy

leg alábbis elkép zelje a szen ve dé sü ket. Amy azon ban



elkapta a gra ban cát. Lady Jane meg szer ve zett egy talál ko‐ 

zót Mrs. Roth tal az erdő ben. Ott muta tott neki egy fény ké‐ 

pet a sztrip tíz tán cosnő Amy ről, aki a csil logó fej dí szen kívül

vajmi kevés ruhát viselt. Önnek, Mrs. Roth, nem igen van nak

skru pu lu sai. Ezt inkább érzem, mint hatá ro zot tan tudom.

Aprán ként jöt tem rá. A tekin te té ben min dig van valami szá‐ 

mító kemény ség, füg get le nül attól, amit mond. Szó val, meg‐ 

foj totta őt, aztán a folyó meden cé jé hez von szolta a tes tet.

Kel lett valami, ami lehúzza, ezért a fövenyre futott, ahol

talált egy régi, rozs dás lán cot. Amint belökte a nőt a meden‐ 

cébe, biz ton ság ban érezte magát. Aztán vissza tért a

hotelba, és Lady Jane szo bá já ban meg sem mi sí tett min den

fel jegy zést és papírt. A férje nem tudott arról, hogy maga

bro oklyni sztrip tíz tán cosnő volt és áruba bocsá totta a bájait.

Uram is ten! – gon dolta Heat her Cartw right. Még min dig

mon da nak olyat, hogy a nők áruba bocsát ják a bája i kat?

Amy Roth moz du lat la nul ült, lesü tötte a sze mét.

Mar vin nehéz ke sen fel állt, s a fele sége fotel já nak kar fá jára

ülve nyug ta tóan meg szo rí totta Amy vál lát.

– Maga barom sá go kat beszél – recsegte. – Nem aka rom

elhinni, ami ket a fele sé gem ről itt össze hor dott, és mon dok

magá nak valami mást is. Amy tudja, hogy sze re tem. Tudja,

hogy egy fikarc nyit sem érde kelne a múltja. Az enyém sem

lili om fe hér… Van bizo nyí téka?

– Lát ták őt – felelte Hamish. – Egy vad orzó, Angus MacG‐ 

re gor…

Hamish elhall ga tott, ami kor Amy rásze gezte a tekin te tét.

Az a szem pár elvesz tette lágy, boci szerű kife je zé sét. Most

hatá ro zott volt, és kemény, mint két kőda rab.

– Maga tette, igaz?

Amy Roth meg ned ve sí tette az ajkát.

– Igen – mondta egy ked vűen.

– Ami kor azt mondta nekem, hogy ön sze rint a férje tette,

és meg van rémülve, hátha ott hagyott valami ter helő bizo‐ 

nyí té kot, való já ban attól ret te gett, hogy maga hagyott ott

vala mit.



– Igen – felelte Amy ismét azon a hát bor zon ga tóan közö‐ 

nyös han gon.

Mar vin arca fal fe hér lett, és meg-meg rán dult az érze lem‐ 

től. Könnyek szök tek a sze mébe.

– Maga mon datja vele mind ezt… – Hosszú csend követ ke‐ 

zett. – Amy – könyör gött Mar vin –, ha elkö vet ted, énér tem

tet ted. Pokolba a poli ti ká val! Egyéb ként sem vol tam soha

oda az ötle tért.

– Nem ez volt az oka, vagy igen, Amy?

– Azt hiszem, nem – felelte tom pán a nő. Kinyúj tóz tatta az

ujjait, és eltű nődve szem lélte őket. – Az a boszor kány sza ra‐ 

ko dott velem, ez min den. Nem sze re tem, ha sza ra kod nak

velem.

Ander son és McNab köz re fogta a nőt, aki bocsá nat kérő kis

mosolyt vetett a fér jére.

Hamish a kikötő falá nak támasz ko dott, tekin te tét le nem

vette a ten ger vizé ről. Vég te le nül fáradt nak érezte magát.

Nem akarta látni, ami kor Amyt kihur col ják a rend őr au tó hoz.

Strath bane-be viszik, a női bör tönbe.

Sokáig várt, köz ben autók érkez tek és távoz tak. Aztán

Blair hang ját hal lotta a háta mögül.

– Ügyes munka volt, őrmes ter. Gon do lom, halálra nevette

magát. McNab és Ander son fel vi szik a nőt Strath bane-be a

többi embe rem mel. Én is mind járt megyek utá nuk. Szép

olva sata lesz a fölöt te seim szá mára: a falusi faka bát oldotta

meg az ügyet.

– Jaj, dehogy! – sza bad ko zott Hamish. – Ön mutatta meg

az utat. Nem fogom a magam érde mé nek tulaj do ní tani.

– Miért tar to gatta a tar so lyá ban ezt a vad orzó tanút?

Bevált a trükkje.

– Blöfföl tem – felelte ciga ret tára gyújtva Hamish. – Puszta

fel te vés volt.

– Tes sék?



– Aha, csak koc káz tat tam. Tudja, Erchie azt mesélte, hogy

az egyet len Amy, aki ről jó régen a maffia klu bok kör nyé kén

hal lott, egy fia tal sztrip tíz tán cosnő volt. Hogy egy és

ugyanaz a sze mély-e, azt már egy ál ta lán nem állí totta biz to‐ 

san. Csak gon dol tam, meg koc káz ta tom.

– És mi lett volna, ha téved?

– Hát semmi két sé gem afe lől, hogy kirú ga tott volna az

állá som ból, aho gyan remélte. Szó val, Amy amo lyan prosti is

volt. Fel tűnt nekem, hogy min dig nyug ta lan. A pros tik már

csak ilye nek. Egy réteg ele gáns ruhá val meg úri női modor ral

elfed he tik a múl tat, viszont sosem vet kő zik le azt az űzött,

izgága fel lé pé sü ket.

– Milyen jól ismeri a faj tá ját – jegyezte meg gúnyo san

Blair.

Hamish elpi rult.

– Ugyan dehogy, viszont ott volt Jes sie, aki Aber deen ben

hoz zá ment ahhoz a tanács nok hoz… Aztán meg hogyan

visel ke dett Amy a vacso rá nál? Óha tat la nul ész re vet tem,

hogy foly ton töl tö geti a bort, nem várta meg, amíg a pin cér

vagy a férfiak töl te nek.

– Nagy sokk lehe tett ez sze gény Mar vin nek.

– Hát igen. Akkor gon dol tam elő ször, hogy Amy a tet tes,

ami kor meg lát tam a csuk ló ját. Egy nőhöz képest nagyon

erős. Ám iga zá ból a szem héja dön tötte el a kér dést.

– A szem héja?

– A sar ká nál egy kicsi két meg fe szül. Meg fi gyel tem, hogy a

bűnöző nőtí pus ren del ke zik ezzel a tulaj don ság gal.

– Mr. Roth is elkí sérte. Valami nagy menő ügy vé det fogad.

– Aha. Kegyet len dolog a sze re lem – jegyezte meg gyá‐ 

szo san Hamish.

– Azt hiszem, magá nak pokoli sze ren cséje volt – mondta

sava nyúan Blair. – Kép te len vagyok elhinni, hogy nem fogja

verni ezért a mel lét.

Hamish meg for dult, ismét a kikötő falá nak támasz ko dott.

– Nyu god tan elhi heti. Eszem ágá ban sincs itt hagyni Loch‐ 

dubh-t. Ám ha vala mics két írna a jelen té sébe az én fölöt‐ 



tébb szor gal mas, ám lassú fel fo gású mun kám ról, az nagy‐ 

szerű volna.

Blair las san elmo so lyo dott, és meg ve re gette Hamish vál‐ 

lát.

– Azt hiszem, még van idő egy italra, Hamish – mondta. –

Men jünk a bárba!



Epilógus

Vasár nap reg gel vala mennyi túl élő a reg ge li ző asz tal fölött

cse ve gett és nevet gélt. Ó, a meg könnyeb bü lés, hogy min‐ 

den tisz tá zó dott, és haza lehet menni! Ripor te rek meg fotó‐ 

sok vára koz tak a szál loda udva rán, de el lehe tett haj tani

mel let tük. Csak John Cartw right tudta, hogy az őrnagy már

kiment beszél getni velük. Ismét for mába len dült, még pe dig

oly annyira, hogy kép te len lett volna elis merni, hogy a falu

rend őre oldotta meg az ügyet. Így aztán hen ce gés köz ben

több léleg zet vé tel nyi szü ne tet tar tott, és meg je gyezte,

mennyire örül, hogy a rend őr ség fel gön gyö lí tette az ügyet.

John föl só haj tott. A többi ven dég, az új hor gász cso port

majd később érke zik. Senki nem törölte a fog la lá sát, túl fog‐ 

ják ezt élni.

Alice sugár zóan mosoly gott Jeremyre. A férfi nem láto‐ 

gatta meg teg nap este. Azzal men tette ki magát, hogy hul‐ 

la fá radt, tel je sen kime rí tette a letar tóz ta tás drá mája. A lány

a bal gyű rűs uj ján viselte az ékszert, ame lyet Jeremy től

kapott.

– Remé lem, még talál ko zunk! – mondta derű sen Peter

Frame őrnagy. – Ideje indul nom.

– Én is sze dem a cók mó ko mat – szó lalt meg Jeremy.

– A bőrön döm a recep ción van, úgy hogy iszom még egy

csé sze kávét, és itt várok rád – mondta derű sen Alice.

Jeremy egy pil la natra a lány vál lára tette a kezét.

– Hozom az enyé met is – jegyezte meg egy ked vűen

Daphne –, és kive szem a halat a mély hű tő ből. Remé lem,

elfér a kocsi ban.

Cartw righ ték elkö szön tek, és indul tak ellen őrizni a hor‐ 

gász is kola új diák ja i nak a fel sze re lé sét.



Gyö nyörű idő volt, a magá nyo san üldö gélő Alice kávét

kor tyol gatva, bol do gan szem lélte a tavon meg csil lanó nap‐ 

su ga ra kat. Talán vissza tér nek ide Jeremy vel a nász út ju kon.

Hir te len meg der medt. Daphne nem olyas mit mon dott,

hogy reméli, a hal elfér a kocsi ban? Miféle kocsi ban? Jeremy

sport ko csi já ban csak két sze mélyre van hely!

Rohant a recep ci óra, fel kapta a bőrönd jét, és futott ki az

udvarra. Jeremy és Daphne nevet gélve pró bált helyet találni

az óri ási lazac nak.

– Jeremy! – kiál totta Alice. – Azt hit tem, együtt megyünk

vissza!

A férfi hosszú lép tek kel oda ment hozzá.

– Nem. Daph nét kell haza vin nem, ez így tisz tes sé ges.

Vég tére is együtt utaz tunk ide.

– De mi elje gyez tük egy mást! – visí totta Alice. – Nézd!

Vise lem a gyű rű det.

– Csak aján dék – motyogta Jeremy. – Úgy értem, nem kér‐ 

tem meg a keze det, vagy igen?

– Lefe küd tél velem – felelte Alice, s már zoko gott. – Talán

ter hes vagyok. – Jeremy nya kába kapasz ko dott.

– Jó ég! – A férfi lerázta magá ról Alice kar ját, és a kocsi já‐ 

hoz sza ladt. Daphne már az uta sü lé sen ült.

Jeremy beszállt, épp akkor csapta be az ajtót, ami kor Alice

futva oda ért. Az abla kot kaparta, mikor a férfi föl en gedte a

kup lun got. A szép piros sport ko csi fel bő dült és elsö pört.

Alice fel fogta, hogy az újság írók kíván csian figyel nek az

udvar ról, sőt néhá nyan a sze mély zet tag jai közül is.

Föl kapta a bőrönd jét, s emelt fővel vissza ment a szál lo‐ 

dába.

Hamish és Char lie las san eve zett vissza Loch dubh-ba a dél‐ 

utáni hor gá szás ból. Négy mak ré lát és két galó ca ha lat fog‐ 

tak. Char lie, aki levet kőzte ride gen meg fon tolt pil lan tá sát,

ábrán dos öröm mel szem lélte a vilá got.



– Nézze, ott van Mr. John son. Magára vár – mondta a fiú,

ahogy köze lebb értek a part hoz.

Hamisht ez szer fö lött arra emlé kez tette, mikor az előző

alka lom mal vissza tér tek, és Blair várt rájuk.

– Hol a csu dá ban volt? – kér dezte Mr. John son, amint

Hamish kilé pett a fövenyre. – Mind járt meg őrü lök. Az a lány,

Alice Wil son össze vi tat ko zott Mr. Bly the-tal, aztán eltűnt. A

bőröndje még min dig a por tán van, de nem jelent ke zett be

még egy éjsza kára. A sze mély zet min den igye ke ze té vel pró‐ 

bálta meg ta lálni.

– Te sza ladj haza – mondta Hamish a fiú nak. – Ne aggód‐ 

jék, Mr. John son, majd én meg ta lá lom.

Vajon hová mehe tett? – tűnő dött Hamish, miköz ben fel felé

kapasz ko dott a Loch dubh-ból kive zető kanyar gós úton. Gya‐ 

ní tom, csak úgy elin dult a világba, és meg sem állt.

Áthaj tott a sápadt fel földi alko nya ton, tekin te té vel bal ról

jobbra kutatta az utat.

Tíz mér földre lehe tett Loch dubh-tól, ami kor éles szeme

hir te len kiszúrt vala mit – nagy fekete kupac nak lát szott egy

fekete szik lán. Hamish tovább haj tott, majd az út egyik

kanya ru la tá nál lepar kolta az autót. Gya log indult vissza felé

a szik lá hoz. Cipője nem csa pott zajt a ruga nyos han gán.

Alice a szik lán ült: maga a meg tes te sült sze ren csét len ség.

Nem sírt. Egész nap bőgött, már nem marad tak könnyei,

viszont szá raz zoko gás sal hüp pö gött.

Hamish mel léje tele pe dett.

– Csak egy bolond sír olyan ember miatt, aki való já ban

nem akarja őt.

– Men jen innen! – Alice az őrmes terre emelte vörösre sírt

sze mét.

– Nem, nem megyek. Maga jön velem. Már épp elég bajt

és aggo dal mat oko zott ezen a napon, ráadá sul mind ezt egy

jelen ték te len senki miatt, akit még csak nem is sze ret.

– Sze re tem – nyö ször gött Alice.

– Nem, nem sze reti. Ágyba bújt vele, igaz? Aha, gon dol‐ 

tam. Tehát most kény te len meg ját szani, hogy sze reti. Jaj,



kis lány! Magá nak a büsz ke sége fáj, nem a szíve! Ott van az

az ostoba nősze mély, akit gyil kos ság gal vádol nak, még pe‐ 

dig az átko zott szno biz mus miatt. És itt van maga, aki azt

ter vezi, hogy amint össze szedi a bátor sá gát, beug rik a leg‐ 

első tóba. És miért? Hát azért, hogy egy olyan pat kány, mint

Bly the, bán kód jék.

– Én… Én nem…

– Nézze, én pró bál tam elmon dani magá nak, hogy a pasas

egy sznob. Amint kide rült, hogy Daphne elég gaz dag, mel‐ 

lette kötött ki. Daphne pedig hozzá fog menni. Az ilye nek

min dig meg szer zik, amit akar nak, és amo lyan sivár, unal‐ 

mas lesz a házas sá guk. Maga csak az álmot akarta, Alice.

Legyen őszinte, és vallja be: vége van.

– És ha ter hes vagyok?

– Ezzel majd akkor néz zen szembe. Mikor aktu á lis a követ‐ 

kező cik lusa? – kér dezte Hamish.

– A jövő héten, azt hiszem.

– Nos, akkor talán min den rend ben lesz. Jöj jön, meg hí vom

magun kat egy italra. Maga szép és fia tal.

– Szép… Szép nek talál?

– Nagyon – hazudta gálán san Hamish. – Lenyű göző kis

terem tés. Ezt gon dol tam, ami kor elő ször meg lát tam magát.

Föl se gí tette a lányt. Átfogta a vál lát, így sétál tak együtt az

út felé.

– Nagy szerű ez az este, hiszen él – mondta Hamish. –

Csakis erre gon dol jon.

Oda lent a falu lám pái pis log tak a kakukkfű-, fenyő- és

han ga il latú alko nyat ban. Az út túl ol da lán fácán repült fel

egy han ga bo kor ról. Oda kint a tavon halász ha jók pöfög tek ki

a ten ger felé.

Hamish az úttest szé lére rán totta Alice-t, ami kor kocsit

hal lott köze ledni. Egy fekete és kar csú Rolls las sí tott le, Pris‐ 

cilla Hal bur ton-Smy the ült benne. Fehér esté lyi ruhát viselt,

mel lén gyé mánt nyak lánc csil lo gott. Mel lette, a kor mány ke‐ 

rék mögött John Har r ing ton. Pris cilla ráné zett Hamishre, a

lány vál lát ölelő kar jára sik lott a tekin tete, majd vál lat vont,



és mon dott vala mit John nak, aki az őrmes ter és Alice felé

nézett, majd neve tett. Aztán a kocsi elro bo gott.

Alice mélyen beszívta a tiszta, illa tos leve gőt. Máris job‐ 

ban érezte magát. Hamish karja meg nyug tató volt. Fel né‐ 

zett a férfira. Vol ta képp elég jól néz ki. A szem pil lája egy

pasi hoz képest nagyon hosszú, a haja pedig elbű vö lően

vörös.

– Igaza van – mondta –, csak egy ostoba sír olyan ember

után, aki iga zá ból nem akarja őt.

Hamish a Rolls Royce távolba vesző hátsó lám páit nézte.

– Ezt én mond tam? – kér dezte, majd olyan hal kan, hogy

Alice ne hall hassa meg, hoz zá tette: – Ha én mond tam, csak‐ 

ugyan címe res bolond vagyok.

Bese gí tette Alice-t a kocsiba, de ő még pár per cig csak

bámult maga elé.

– Min dig is meg akar tam kér dezni, Mr. Mac beth – szó lalt

meg bátor ta la nul Alice –, mi az a HAF?

Hamish föl en gedte a kup lun got:

– Hülye angol fasz – felelte, majd hara gos abroncs csi kor‐ 

gás sal meg for dí totta a kocsit, és elin dul tak lefelé a Loch‐ 

dubh-ba vezető út han gás sötét sé gé ben.



M. C. Beaton

Marion Chesney (M. C. Bea ton az

egyik írói álneve a sok közül) 1936-

ban szü le tett Skó ci á ban Glas gow

váro sá ban. Mind a mai napig híres, és

elis mert szerző. Vissza vo nul tan él

saját kis házá ban Cots wolds-ben.

Köny ve i nek témája főleg a tör té nelmi

roman ti kus regé nyek. A jelen legi

popu lá ris regény so ro zata a Aga tha

Raisin és Hamish Mac beth címen futó

soro zata. Írói mun kás sága mel let, dol‐ 

go zott mint, köny ves bolti eladó, szín‐ 

házi kri ti kus, újság író, és lap szer‐ 

kesztő, míg nem gyer meke szü le tése

után regény írás ra adta a fejét.
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4. Hamish Macbeth és a tökéletes oldalborda

5. Hamish Macbeth és a rosszéletű nagynéni

6. Hamish Macbeth és a gyilkos vakáció

7. Hamish Macbeth és a pórul járt mókamester
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