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Holger Munch még egyszer becsöngetett, néhányszor bedö-
römbölt, és éppen indulni készült, amikor egyszer csak kinyílt 
az ajtó, és Mia jelent meg az ajtónyílásban. 

– Hogy lehet ilyen korán felébreszteni másokat? – kérdezte 
Mia görbe mosollyal az arcán, és beeresztette Munchot. 

– Vasárnap délután négykor? – kérdezte Munch. 
Levette a cipőjét, és keresett egy kampót, ahova felakaszt-

hatná a kabátját, de nem talált, így csak a padlóra terítette, és 
ment Mia után a nappaliba. 

– Bocs a kupi miatt – mondta Mia. – Még nem rendezked-
tem be teljesen. Mit kérsz? Teát? Felteszem, továbbra sem iszol 
alkoholt?

Munch eltűnődött, vajon volt-e mögöttes tartalma az utol-
só mondatnak, célzás, hogy régen nem találkoztak, hogy már 
igazán meglátogathatta volna, de mintha nem lett volna. 

– Éppen zuhanyozni készültem, nem baj?
– Nem, dehogy – mondta Munch. 
– Jó. Két perc, és jövök. Azonnal itt vagyok. 
Mia arcán megint megjelent a ferde mosoly. A nő eltűnt  

a für dőszobában, míg Munch a nappaliban állt, és nem igazán 
tudta, mihez kezdjen magával. A „még nem rendezkedtem be” 
enyhe kifejezés volt. A lakás az ő hønefossi albérletét juttatta 
eszébe. Soha nem pakolt ki, soha nem alakította a lakást ott-
honná, és itt is ez volt a helyzet. Matrac hevert az ablak alatt,  
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a matracon paplan és párna. Nyilvánvalóan ott aludt. Karton-
dobozok álltak toronyban imitt-amott, egyiket-másikat mint-
ha már félig kinyitották, majd visszacsukták volna. Nem volt 
semmi a falakon, és szinte egyáltalán nem volt bútor. A lakás 
pont olyan volt, mint Munché. Úgy hetven négyzetméterre 
saccolta, nappali, amerikai konyha, erkélyajtó, közlekedő, amely 
feltehetően a fürdőszobába vezet, és talán volt még egy vagy 
két hálószoba, amiket Mia szemmel láthatóan nem használt. 

Mindenesetre úgy tűnt, hogy azért próbálkozott. Itt-ott még 
lezárt ikeás dobozok hevertek, egy fehér szék állt félig ösz-
szeszerelve, a lába még a földön feküdt a szerelési útmutató 
mellett, egy asztalkát mindenesetre már sikerült összecsava-
roznia. Munch lerogyott a félkész, túlságosan alacsony szék-
re, a dossziét az asztalra tette, és arra gondolt, nincs kedvére, 
amit az imént látott. Mia módfelett nyúzottnak tűnt. Megint. 
Majdnem annyira, mint kint, Hitrán. Akkor megborzongott  
a látványtól, és most ugyanaz az érzés fogta el. A máskor olyan 
életerős, tiszta tekintetű Mia önmaga árnyéka volt csupán.  
A matrac mellett a földön állt egy fél üveg Armagnac meg egy 
pohár, és három üres pizzás doboz feküdt egymáson a sarok-
ban. Munchot megint furdalta a lelkiismerete. Nyilván már 
korábban meg kellett volna látogatnia. Nem volt jó színben. 
A legutóbbi találkozásukkor, akkor este, a Justisenben, kicsit 
vidámabbnak festett, mintha hitte is volna, hogy rendbe jöhet-
nek a dolgok, de most megint olyan volt a tekintete, mint kint, 
Hitrán. Révült. Élettelen. 

Munch felállt, és kivette a cigarettáját a szövetkabátjából az 
előszobában. 

– Bent gyújtsak rá vagy kint, az erkélyen?
A fürdő felé kiáltotta, de Mia már megnyitotta a zuhanyt, 

így Munch nem kapott választ, maradt az erkélynél. Állt kint, 
a hidegben, és nézte, ahogy eltűnik a maradék napfény is, vak-
sötétbe taszítva a Bislett Stadiont és a város többi részét. 
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Beteg szemétláda. 
Munch rágyújtott egy cigarettára, és hagyta leülepedni a meg - 

állapítást. 
A csapata előtt nem mondott volna ilyet. Soha. Józan volt. 

Mértékletes. Nyugodt. Konstruktív. Ezért volt ő a főnök: soha 
nem mutatta a többieknek, mi milyen hatással van rá, de most 
rendkívüli módon feldúlta, amit Hurumon látott. Sok ügyük 
volt. Folyamatosan. És Munch mindig együtt érzett az áldozattal, 
a családdal, átérezte, micsoda óriási tragédiát jelent elveszíteni 
valakit, de az ügyek zömében fel lehetett fedezni valami ész-
szerűséget. Szerencsétlen kimenetelű esetleges összezördülések. 
Leszámolás a város ismert bűnözői körein belül. Féltékenység. 
Az ügyeit többnyire egyfajta emberiesség jellemezte. Persze talán 
nem a legszerencsésebb megfogalmazás, hogy a gyilkosság lehet 
emberséges, de a munkája során – és persze ezt soha nem mond-
ta volna ki hangosan – gyakran megfordult a fejében, és mindig 
megkönnyebbült, ha fény derült valami érthető magyarázatra. 

Ezúttal nem. 
Ez egy beteg szemétláda. 
Munch kiment az előszobába a kabátjáért, visszament a ve-

randára, és rágyújtott egy újabb cigarettára. Látta, ahogy Mia 
kioson a fürdőszobából törülközőbe bugyoláltan és eltűnik az 
egyik szoba irányában, feltehetően egy szekrényhez vagy egy 
ruhás dobozhoz settenkedve. Munch megint kissé kellemetlen-
nek érezte ezt az egész helyzetet. Mia úgy döntött, hogy elhagyja  
a valóságot. Elrejtőzik egy tengeri szigeten. És ő visszahozta. 
Hasznát vették, mert szükségük volt rá, aztán megint csak el-
dobták, magára hagyták. Nem, ez az utóbbi nem igaz. Nem 
hagyták. Csak Mikkelson hagyta őt cserben. Az intézmény.  
A rendszer. Nem ő. Ha rajta múlna, Mia Krüger maradhatna 
és csinálhatna, amit csak akar, amíg számíthat rá a munkában.

– Tulajdonképpen cigizhetsz itt, bent is, nem, ha nyitva ha-
gyod az ajtót?
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Mia mosolyogva lépett ki az egyik szobából, szűk, fekete 
nadrágot, fehér garbót viselt, és törülköző volt a fején, amit 
most letekert, és elkezdte vele szárogatni a haját. 

– Ja, bocs, a francba – mondta mosolyogva Munch, mert nem 
értette meg, amit Mia mondott, máshol járt az esze. 

Ledobta a cigarettát az utcára, bement, és ezúttal becsukta 
maga mögött az ajtót. 

– Ha még mindig nyomozó lennék – mosolygott Mia, miköz-
ben leült az ablak alatti matracra –, azt a következtetést vonnám 
le, hogy ha maga Holger Munch ugrik be egy vasárnap délután 
egy mappányi fényképpel, akkor valami igazi borzalom történt 
odakint, a világban, az intézmény kétségbe van esve, és talán 
visszakapom az állásomat.

Munch visszaült a láb nélküli fehér székre. 
– Megvolt az ára – mondta bólintva Munch. 
– Vagyis köszönjem meg, erre célzol?
Munch megint a mögöttes tartalmat próbálta kihallani  

a hangjából, de ezúttal sem érezte, hogy lett volna. Mia meg-
könnyebbül t nek, szinte vidámnak tűnt. Az élettelen szempár, 
amely Munchot az ajtóban fogadta, most megint felélénkült, 
és látszott a nőn, hogy értékeli a látogatást. 

– Mit hoztál? – kérdezte, és ledobta a földre a törülközőt. 
– Egyből meg akarod nézni vagy előbb kíváncsi vagy az én 

véleményemre?
– Én dönthetek? – kérdezte Mia, és elvette a mappát az asz-

talról. 
Munch látta, ahogy Mia tekintete megváltozik, miközben 

elkezdi kirakni a fotókat maga elé a földre. 
– Tegnap délelőtt találtuk őt – fogott bele Munch. – A Hu- 

rum-félsziget szélén. Fent, az erdőben, pár száz méter magasan.  
Egy kiránduló… nem is, valami biológus… botanikus járt arra 
egy növényt fotózni, és meglátta, így talált rá…

– Rítus – mondta Mia szórakozottan. 
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Munch most hallgatott kicsit, míg Mia kitette maga elé az 
utolsó képeket is. 

– Tűnhet annak. De…
– Tessék? – mondta Mia, és egy pillanatra felnézett a ké-

pekből. 
– Azt szeretnéd, hogy csöndben maradjak vagy…? – kérdezte 

Munch, egyszeriben úgy érezve, hogy zavarja Miát. 
– Ja, nem, bocs, mondd csak – motyogta Mia, kinyitotta az 

armagnacos üveget a padlón, és csurig töltött egy piszkos po-
harat. 

– Úgy fest, ahogy te is mondtad, rítusnak tűnik – folytatta 
Munch. – A paróka. A tollak, a gyertyák. A két kar elrendezése. 

– Pentagramma – mondta Mia, és szájához emelte a poharat. 
– Igen, Ylva is ezt mondta. 
– Ylva?
– Kyrrét áthelyezték – mondta Munch. – Ylva meg éppen 

végzett a főiskolán, így…
– Mint én, ugye? – kérdezte mosolyogva Mia, és ismét a ké-

pek felé fordult. 
– Nem, hiszen te nem végeztél, ugyebár – mondta Munch. 
– És mi a megállapodás?
– Ylvával?
– Nem, velem – pontosított Mia, és az egyik képet felvette  

a földről. 
– Hogy érted?
– Mikkelsonnal. Ezúttal miben állapodtatok meg? Hadd talál - 

jam ki: visszavesz, ha megígérem, hogy járok tovább a pszi-
chológushoz?

– Aha – mondta Munch, és kicsit megemelkedett ültében. 
– Cigizz csak bent nyugodtan, van valahol hamutál, azt hi-

szem, az egyik szekrényben ott, fent – bökött a levegőbe az 
ujjával Mia, továbbra sem nézve fel a képekről. 
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– Camilla Green – mondta Munch, miközben visszaült, és 
rágyújtott. – Tizenhét éves. Nevelőotthon. Három hónapja je-
lentette az eltűnését egy kertészet, valami intézet bajba jutott 
fiataloknak. 

– Virág a szájában – mondta bólintva Mia. 
– Az előzetes kórboncnoki jelentés szerint a gyomrában állat-

eledel volt. 
– Micsoda? – kérdezte Mia felnézve Munchra. 
– Pelletek – mondta Munch. 
– A rohadt életbe – mondta Mia, és megint a fényképeket 

nézte. 
Ismét nagyot kortyolt a poharából. 
Most már elrévedt a tekintete, Munch számtalanszor látta 

ezt tőle. Mia már nem volt jelen. Egészen mélyre merült, és 
Munchnak megint az volt az érzése, hogy egyáltalán nincs rá 
szükség a szobában, akár magára is hagyhatná őt. 

Amikor megszólalt a telefonja és kiment az erkélyre felvenni, 
Mia észre sem vette. 

– Tessék, Munch. 
– Itt Ludvig. Elértük. 
– Kit?
– Helene Eriksent. Aki bejelentette a lány eltűnését. Bejön. 

Már úton van. 
– Jövök – vágta rá Munch, és letette. 
Mire visszament a lakásba, Mia már kiitta és újratöltötte  

a poharat. 
– Nos? – kérdezte Munch. 
– Mi nos? – kérdezett vissza Mia, és üveges tekintettel nézett rá. 
– Mi a véleményed?
– Reggel bemegyek. Most magamra szeretnék maradni ezzel. 
– Jó – mondta Munch. – Biztos, hogy megleszel? Ne hozzak, 

mit tudom én, enni vagy valamit?
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Mia elhessegette őt, fel sem nézett a képekről. 
– Akkor holnap. 
Mia szórakozottan bólintott. 
Munch felvette a cipőjét, óvatosan becsukta maga mögött 

az ajtót, lekocogott a lépcsőn, kinyitotta a kocsit, és elindult  
a Mariboesgate felé. 
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A negyvenes, piros pufi dzsekit viselő nő a Bislett Stadion mel-
letti utcai lámpa alatt állt, és látta, amint egy drapp szövetka-
bátos, testes férfi jön ki a bérházból. A férfi cigarettára gyújtott, 
és úgy festett, mint aki eltűnődik kicsit valamin, mielőtt beül 
a fekete Audijába és elhajt. 

– Mire várunk? – A húsz évvel fiatalabb fiú az oldalán idege-
sen körbepillantott, és a fejébe húzta a sapkát. – Fázom. 

– Csend legyen – mondta a nő, és a zsebébe dugta a kezét, 
hogy megbizonyosodjon, még mindig ott van. 

A karkötő. 
– Mennyire lehet bonyolult? – kérdezte a fiú, és remegő ujjak-

kal meggyújtotta a szája sarkában lógó sodort cigarettát. – Nem 
azt mondtad, hogy fizetni akar nekünk?

A piros pufidzsekis nő már megbánta, hogy egyáltalán ma-
gával hozta a fiatal fiút, tulajdonképpen nem is ismerték egy-
mást, ezt valójában neki magának kellett volna elintéznie már 
réges régen. 

Összehúzta magán a dzsekit, és felnézett a harmadik emeleti 
lakásra. Gyér fény égett bent, azaz otthon volt, de valahogy 
mégsem stimmelt ez az egész. 

– Be kéne tépni – mondta a fiú köhintve. 
– Csend legyen – mondta megint a piros pufidzsekis nő, és 

most már ő is így gondolta. 
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Vágyott a tűre, amely elűzné a nyomorát, amely megadná 
ne ki a melegséget, amire szüksége volt. 

– Hadd lássam – mondta a fiú a kezét nyújtva. 
– Mit?
– A karkötőt. Nem azt mondtad, hogy fizetni akar érte?
A nő megint felnézett az ablakokra, és megmutatta a fiúnak, 

mit tart a zsebében. 
– Ez? – kérdezte a fiú csodálkozva, és feltartotta a karkötőt az 

utcai lámpa fényébe. – Ennek van bármi értéke? Olcsó vacak-
nak tűnik, gyerekékszer. A kurva életbe, simán kifoszthattunk 
volna valami bódét, egy éjjel-nappalit, öt perc alatt megvan, 
ezért mi a szart fogunk kapni? Ne csináld már, elment az eszed, 
vagy mi?

A piros pufidzsekis nő határozott mozdulattal visszavette  
a karkötőt, és bedugta a dzsekije zsebébe. 

Ezüst karkötő, szív, horgony és egy betű. M. 
– Eszmei értéke van – mondta halkan, és érezte, ahogy szin-

te elviselhetetlen erővel tör rá a vágy a szer iránt, ami elűzi  
a sötétséget a testéből. 

– Eszmei?
A fiú idegesen körbekémlelt, és beleszívott a sodort cigibe. 
– Franc essen bele, ne fosszunk ki inkább egy boltot? Vagy 

kérdezzük meg Leffét, nem dobna-e meg egy nyalókával. Tarto-
zik nekem egy szívességgel, a francba, nála biztos be tudnánk 
tépni, ő is valahol itt lakik, na, benne vagy? Jóságos ég, ez  
a karkötő ha öt koronát ér, hogy jutott egyáltalán eszedbe, ááá, 
én dobbantok, a francba. 

A piros pufidzsekis nő felnézett, amikor egy ajtó kinyílt és  
a sötét hajú lány kilépett az erkélyre. Az egyik kezében poharat 
tartott. A másikban is volt valami, amit nézegetett. Egy lap. 
Egy fénykép. Valami. Állt így néhány másodpercig, mint aki a 
városi sötétséget kémleli, aztán visszament, és becsukta az ajtót. 

Mia Krüger.
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A nő megint érezte a bűntudatot. Régóta meg kellett volna 
már tennie ezt. 

Nagyon, nagyon régóta. 
Mert ott volt azon az estén.

– Na, menjünk – mondta a fiú immár szinte esdeklőn, és 
eldob ta a spanglit. – Menjünk, a rohadt életbe, jó? Nem bírom 
tovább. 

– Csend legyen! Nemcsak a pénzről van szó. 
– De a francba, hé, hisz azt mondtad…
– Barátnők voltunk – vágott a szavába a nő most már kissé 

bosszúsan, és ismét megbánta, hogy egyáltalán magával hozta 
a fiút. 

Egyedül kellett volna eljönnie. 
És nem most, hanem már réges régen. 

– Barátnők? Kik? Te és az a nő odafent?
– Nem maradnál nyugton?
– Ha a barátnőd, akkor nem tudnál csak úgy kérni tőle pénzt? 

Jó ég, Cisse, ez elmebaj, miért álldogálunk itt, mondtam, hogy 
Leffe gondoskodik rólunk, menjünk, jó?

– Nem vele. Sigriddel. 
– Ki az a Sigrid?
– A testvére. 
A fiatal fiú kivett egy vékonyka dohányos tasakot a zsebéből, 

és próbált új cigit sodorni a maradékból, miközben idegesen 
pislantgatott körbe. 

– Francba, Cisse, komolyan, nem bírom már, szükségem van 
valamire. Neked nincs? Ne húzzunk csak el Lefféhez?

– Ott voltam – mondta a nő, és továbbra sem vette le a szemét 
a fenti lakás félhomályáról. 

– Hol?
– Láttam a pasast. 
– Miről beszélsz?
– Amikor megölte.
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A fiú most elhallgatott. Csak állt a vékony cigarettával az 
ajkai között, öngyújtóval a kezében, de nem gyújtott rá. 

– Francba, Cisse, most már a frászt hozod rám. Kit ölt meg?
Sigridet.
A nő megint érezte, hogy megszállja a lelkiismeret-furdalás. 
Régen meg kellett volna már tennem. 
Ott voltam. 
Amikor megölte őt. 
– Francba már, Cisse, nekem csak egy kis anyag kell, azt mond-

tad, azért jövünk, hogy szerezzünk egy kis lóvét. Me gyünk már?
– Tessék?
– Tudom, hogy Leffétől kapunk, itt van egy köpésre, na, Cisse, 

ez itt marhaság, nem?
A negyvenes nő ismét megsodorgatta az ezüst karkötőt az 

ujjai között, érezte, hogy ott van a kezében. Közben a fény 
egyszer csak kialudt a fenti lakásban, minden sötétségbe borult. 

– Megyünk már?
– Nem tudnád befogni?
– Nem, hogy a francba tudnám, Cisse? Induljunk, jössz vagy 

nem?
– Biztos vagy benne, hogy Leffétől kapunk?
– Jó ég, hát tartozik nekem. Tulajdonképpen minek állunk 

itt? Megyünk végre?
A piros pufidzsekis nő még egyszer végigsimította ujjaival 

az ezüst karkötőt a kabátzsebében. Még egyszer felpillantott  
a lakás sötét ablakaira.

És ment az ideges, fiatal fiú után a Pilestredet felé. 
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