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1. fejezet

Hatos meghúzta a  ravaszt. A golyó háromszáznegyven 
kilométer per órás sebességgel hagyta el a puskát, és pár cen-
tivel a bal kulcscsont alatt fúródott a célpontba. Azonnal vég-
zett vele.

A második golyó egy fába csapódott, több méterre a két 
összecsukló testtől. Pár pillanattal később a légierő különle-
ges egységének öt ejtőernyőse vágott keresztül a bozóton az 
elhagyott  bánya  mellett,  és  körbevették  a  testeket.  Mintha 
csak egy összeszokott Forma—1-es csapat technikusai lenné-
nek a bokszutcában: mindegyikük beszéd vagy kérdés nél-
kül végezte a feladatát.

Egyes, az egységet vezető főhadnagy felemelte Pengelly 
fegyverét, és egy műanyag zacskóba tette, miközben Ötös, az 
orvos letérdelt a nő mellé, és kitapintotta a pulzusát: gyenge 
volt, de  egyenletes. Biztosan  elájult,  amikor meghallotta  az 
első lövést; ugyanezért kötözik gyakran egy póznához a ki-
végzőosztag előtt álló elítélteket.

Kettes  és Hármas, mindketten  tizedesek,  az  ismeretlen 
nőt finoman egy hordágyra emelték, és a körülbelül száz mé-
terre  fekvő erdei  tisztásra vitték, ahol egy pörgő rotorú,  in-
dulásra  kész  helikopter  várta  őket.  Miután  rögzítették  a 
hordágyat  a  fedélzeten,  Ötös,  az  orvos  szintén  felszállt,  és 
csatlakozott a beteghez. Amint becsatolta a biztonsági heve-
dert, a helikopter felemelkedett. Ötös ellenőrizte a nő pulzu-
sát: lassan normalizálódott.
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A terepen Négyes, egy őrmester és a szakasz nehézsúlyú 
bokszbajnoka felemelte a másik testet, és úgy kapta fel a vál-
lára, mintha csak egy zsák krumpliról lenne szó. Az őrmester 
a  saját  tempójában a másik  irányba kocogott,  egyre  távolo-
dott a bajtársaitól. De ő is pontosan tudta, merre tart.

Egy pillanattal  később megjelent  egy második helikop-
ter, leírt pár kört a levegőben, és széles fénypászmát vetett a 
műveleti  területre.  Kettes  és Hármas  hamar  visszatért, mi-
után biztonságba helyezte a nőt, és csatlakozott Hatoshoz, a 
mesterlövészhez, aki vállára vetett fegyverrel mászott le a fá-
ról. Hárman elkezdték megkeresni a két töltényt.

Az első attól a helytől pár méterre fúródott a földbe, ahol 
Pengelly összeesett. Hatos, aki követte a röppályáját, pillana-
tok alatt megtalálta. Bár az egység minden embere tapasztalt 
volt a gellernyomok és a lőpormaradék felkutatásában, a má-
sik töltényt valamivel tovább tartott megtalálniuk. Az egyik 
tizedes, akinek ez még csak a második bevetése volt, azonnal 
felemelte a kezét, ahogy észrevette. A késével kivájta a fából, 
és odaadta Egyesnek, aki műanyag zacskóba helyezte:  szu-
venír egy kantinba, ahol sohasem tartottak ünnepi vacsorát a 
katonáknak. Feladat teljesítve.

A négy ember visszafutott a régi ónbánya mellett a tisz-
tásra,  és  épp  akkor  értek  oda,  amikor  a  helikopter  leszállt. 
A főhadnagy várt, amíg az emberei felmásztak a gépre, aztán 
csatlakozott  elöl  a  pilótához,  és  bekapcsolta  a  biztonsági 
övét.  Ahogy  a  helikopter  felemelkedett,  megnyomott  egy 
stopperórát.

— Kilenc perc, negyvenhárom másodperc! Épphogy elfo-
gadható! — kiabálta túl a rotor zaját. Biztosította a felettesét, 
hogy a művelet nemcsak sikeres  lesz, de kevesebb mint  tíz 
perc alatt véget is ér. Lenézett a terepre, és csak pár lábnyo-
mot látott, amelyeket az első eső elmos majd. Más jele nem 
maradt a történteknek. Ha a helyiek észre is vették a két, kü-
lönböző irányba tartó helikoptert, biztosan nem gondolkoz-
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tak sokat a dolgon. Elvégre a Királyi Légierő Bodminban ta-
lálható bázisa csak harminc kilométerre volt, és a hadgyakor-
latok a helyi lakosok mindennapjainak részét képezték.

Egyvalaki a környéken azonban pontosan tudta, mi tör-
ténik. A  leszerelt katonaorvos, Henson ezredes ahogy meg-
látta,  hogy  Pengelly  elhagyja  a  házát,  miközben  szorosan 
fogja a lánya karját, pillanatokon belül hívta a Királyi Légi-
erő bodmini bázisát. Azt a számot tárcsázta, amelyet arra az 
esetre  kapott,  ha úgy gondolná,  hogy veszélyben van  a nő 
élete. Bár fogalma sem volt arról, ki van a vonal túlsó végén, 
kimondta az „ördögszekér” jelszót, mielőtt megszakadt vol-
na a kapcsolat. Negyvennyolc másodperccel később a két he-
likopter a levegőbe emelkedett.

A parancsnok az  ablakhoz  sétált,  és nézte,  ahogy  a két 
Puma repülő dél  felé elhúz az  irodája  felett. Fel-alá sétált a 
szobában, és másodpercenként az órájára pillantott. A tettek 
embereként nem szokott hozzá a néző szerepéhez, bár vona-
kodva elfogadta, hogy harminckilenc évesen már túl koros a 
fedett bevetésekhez. „S az is cselédje, ki csak vár s mereng.”*

Amikor végre letelt a tíz perc, visszatért az ablakhoz, de 
még három percig tartott, mire észrevette a felhők közül le-
ereszkedő, magányos helikoptert. Eltelt pár pillanat, mielőtt 
a feszültség lassan oldódni kezdett benne, mert ha a második 
gép is megjelenik az első mögött, az azt jelenti, hogy a műve-
let nem  járt  sikerrel. A Londonból kapott utasítások nem is 
lehettek volna  egyértelműbbek. Ha a nő meghal,  a  testével 
Truróba kell repülni, és azt egy magánkórházi szárnyban kell 
elhelyezni, ahol egy harmadik csapat már megkapta a maga 
utasításait. Ha túléli, akkor Londonba kell vinni, ahol egy ne-
gyedik  csapat  veszi  át. A parancsnoknak  fogalma  sem volt 
arról,  hogy  ezeket  a  csapatokat milyen utasításokkal  látták 

* John Milton: A vak szonettje. (Tóth Árpád fordítása)
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el, és azt sem tudta, ki lehet a nő, mert ennek az információ-
nak az ismeretéhez nem volt elég magas a beosztása.

Miután  a  helikopter  leszállt,  a  parancsnok  nem  moz-
dult. Kinyílt  egy  ajtó,  kiugrott  a  főhadnagy,  és  azonnal  le-
hajolt a még mindig pörgő rotor miatt. Arrébb futott pár mé-
terrel, majd felegyenesedett, és amikor meglátta az ezredest 
az  ablakban,  felemelte  a  hüvelykujját.  A  parancsnokból 
megkönnyebbült sóhaj szakadt ki, visszatért az asztalához, 
és felhívta a jegyzettömbre lefirkantott számot. Ez volt a má-
sodik  és  egyben utolsó alkalom, hogy a kancelláriaminisz-
terrel beszélt.

— Dawes ezredes, uram.
— Jó estét, ezredes! — köszöntötte Sir Alan.
— Az  Ördögszekér-művelet  sikeresen  véget  ért,  uram. 

Puma Egyes visszatért a bázisra. Puma Kettes úton van ha-
zafelé.

— Köszönöm — mondta Sir Alan, és letette a telefont. Egy 
pillanatnyi vesztegetni való ideje sem volt. A következő ven-
dége bármelyik percben megérkezhet. Mintha az imént gon-
dolatban a próféta szólt volna belőle, az ajtó kinyílt, és meg-
jelent a titkára.

— Lord Barrington — mondta.
— Giles! — köszöntötte a  férfit Sir Alan, miközben  felállt 

az íróasztal mögül, és kezet rázott a vendégével. — Megkínál-
hatom egy kis teával vagy kávéval?

— Nem, köszönöm — válaszolta a férfi, akit csak egyvala-
mi érdekelt: meg szerette volna tudni, miért akarta ilyen sür-
gősen látni őt a kancelláriaminiszter.

— Sajnálom, hogy el kellett szólítanom a parlamentből — 
kezdte  Sir Alan.  —  De  egy  bizalmas  ügyet  szerettem  volna 
megvitatni  önnel  a Titkos Tanácsban elhangzottakra vonat-
kozó feltételek mellett.

Giles azóta nem hallotta ezeket a szavakat, hogy minisz-
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ter  volt,  de  nem  kellett  emlékeztetni  arra,  hogy  bármit  is 
mondjon  Sir Alan,  azt  sohasem  ismételheti  el,  kivéve,  ha  a 
másik fél is egy titkos tanácsos.

Giles bólintott, Sir Alan pedig folytatta:
— Kezdjük  azzal,  hogy  a  felesége,  Karin  nem  Pengelly 

lánya.

Betörtek egy ablakot, és egy pillanattal később már mind 
a hatan odabent voltak. Nem tudták pontosan, mit keresnek, 
de abban biztosak  lehettek, hogy ha megtalálják, nem  lesz-
nek efelől kétségeik. A takarítókként is ismert második egy-
séget  vezető  őrnagy  nem  hordott  magánál  stoppert,  mert 
nem kellett sietnie. Az embereit arra képezték ki, hogy nyu-
godtan dolgozzanak,  és  semmi  se  kerülje  el  a  figyelmüket. 
Második esélyt sohasem kaptak.

Az egyes egységben dolgozó kollégáiktól eltérően mind-
annyian tréningruhát viseltek, és nagy,  fekete szemeteszsá-
kok voltak náluk. Egyetlen kivétel akadt, Négyes, de ő nem 
volt  az  egység  állandó  tagja. A  függönyöket  elhúzták, mi-
előtt  felkapcsolták  volna  a  villanyt,  hogy megkezdődjön  a 
kutatás. Az emberek tüzetesen átvizsgáltak minden szobát, 
gyorsan,  módszeresen  dolgoztak,  és  semmit  sem  bíztak  a 
véletlenre. Két óra alatt megtöltöttek nyolc műanyag zsákot. 
A  testről,  amelyet Négyes helyezett  a nappaliban  található 
szőnyegre,  tudomást  sem  vettek,  bár  az  egyikük  átkutatta 
a zsebeit.

Az utolsó, amit átvizsgáltak, az előszobában, az ajtó előtt 
hagyott három bőrönd volt, amelyek valódi aranybányának 
bizonyultak. A tartalmuk belefért egyetlen zsákba, de értéke-
sebb volt, mint az összes többi tárgy együttvéve: naplók, ne-
vek, telefonszámok, címek és bizalmas akták, amelyeket Pen-
gelly minden bizonnyal Moszkvába akart csempészni.

Ezután az egység még egy órát töltött az újabb ellenőr-
zéssel, de alig talált más figyelemre méltó bizonyítékot, ami 
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nem meglepő, hiszen profik voltak, akiket arra képeztek ki, 
hogy  első  alkalommal  sikerrel  járjanak. Miután  az  egység 
vezetője  meggyőződött  arról,  hogy  nincs  több  tennivaló-
juk, a hat férfi a hátsó ajtón át távozott, és különböző, gon-
dosan elpróbált útvonalakon visszatért a raktárba, amíg vé-
gül csak Négyes maradt hátra. De ő nem is takarító, hanem 
pusztító volt.

Amikor  az őrmester meghallotta,  hogy a hátsó  ajtó be-
csukódott, cigarettára gyújtott, és szívott belőle egyet-kettőt, 
mielőtt az izzó csikket a test mellé, a szőnyegre hajította vol-
na. Aztán az öngyújtójában található tüzelőanyagot a pislá-
koló parázsra öntötte, így pár pillanattal később felcsaptak a 
kék lángok, és azonnal belekaptak a szőnyegbe. Tudta, hogy 
a szűkös faházban gyorsan terjed majd a tűz, de biztosra kel-
lett mennie, így nem távozott addig, amíg a füsttől köhögni 
nem kezdett. Ekkor sietve kilépett a szobából, és a hátsó ki-
járat felé indult. Miután elhagyta a házat, megfordult, elége-
detten nyugtázta, hogy a lángok elszabadultak, és visszako-
cogott a bázisra. Nem hívta a tűzoltókat.

A tizenkét férfi különböző időpontokban ért vissza a ba-
rakkokhoz, és aznap este csak később találkoztak mindany-
nyian a kantinban egy italra. Az ezredes csatlakozott hozzá-
juk vacsorára.

A kancelláriaminiszter első emeleti irodájának az ablaka 
előtt állt, és megvárta, amíg Giles Barrington távozik a Dow-
ning Street 10.-ből, és céltudatosan elindul a Whitehall  felé. 
Aztán visszament az asztalához, leült, és alaposan végiggon-
dolta  a  következő hívását,  és  azt,  hogy mennyit  is  akar  el-
mondani a történtekről.

Harry  Clifton  a  konyhában  tartózkodott,  amikor  meg-
csörrent a telefon. Felvette, és ahogy meghallotta a szavakat, 
„Itt  a  tízes  szám,  kérjük,  tartsa”,  arra  gondolt,  bizonyára  a 
miniszterelnök  keresi  Emmát.  Hirtelen  nem  is  tudta  volna 
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megmondani, hogy a felesége a kórházban van-e, vagy a ha-
jótársaság székházában elnököl egy ülésen.

— Jó napot, Mr. Clifton! Alan Redmayne vagyok. Zavar-
hatom egy pillanatra?

Harry majdnem hangosan elnevette magát. Nagy volt a 
kísértés, hogy azt válaszolja: Nem, Sir Alan, nem zavarhat, épp 
a konyhában készítek magamnak teát, és nem tudom eldönteni, 
hogy egy vagy két cukorral igyam, úgyhogy hívjon vissza később. 
De inkább lekapcsolta a teaforralót.

— Hogyne, Sir Alan, miben segíthetek?
— Szerettem volna, ha ön értesül róla először, hogy John 

Pengelly nem  jelent  többé problémát,  és  bár  semmiről  sem 
tájékoztattuk, jobb, ha tudja, hogy a Karin Brandttal kapcso-
latos  félelmei megalapozatlanok,  bár  érthetők. Pengelly  so-
hasem volt az apja, és az elmúlt öt évben ő volt az egyik leg-
megbízhatóbb ügynökünk. Pengelly nem okoz több gondot, 
így a hölgyet fizetett szabadságra küldjük, és nem tervezzük, 
hogy valaha újra behívnánk dolgozni.

Harry  feltételezte,  hogy  a  „nem  okoz  több  gondot”  a 
„Pengellyt kiiktatták” megfelelője virágnyelven, és bár szíve 
szerint rengeteg kérdést feltett volna a kancelláriaminiszter-
nek, uralkodott magán. Sejtette, hogy a férfi, aki a miniszter-
elnök  előtt  is  titkolódzik,  valószínűleg  nem  fogja megvála-
szolni őket.

— Köszönöm, Sir Alan. Van még valami, ami rám tartozik?
— Igen, a sógora is most tudta meg az igazságot a felesé-

géről, de Lord Barrington arról mit sem sejt, hogy eredetileg 
ön vezetett el bennünket Pengellyhez. Őszintén szólva,  job-
ban örülnék, ha ez így is maradna.

— De mit mondjak, ha szóba hozza a dolgot?
— Semmit sem kell mondania. Elvégre Lord Barrington-

nak nincs oka azt feltételezni, hogy ön véletlenül belebotlott 
a  Pengelly  névbe, miközben  egy moszkvai  irodalmi  konfe-
rencián vett részt, és erről én sem világosítottam fel.
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— Köszönöm,  Sir  Alan.  Nagyon  kedves,  hogy  tájékoz-
tatott.

— Igazán nincs mit. És egyébként, Mr. Clifton, gratulálok. 
Megérdemli.

Miután Giles elhagyta a Downing Street 10.-et, gyorsan 
hazament a Smith Square-re. Örült, hogy Markham szabad-
napos, és amint kinyitotta a bejárati ajtót, rögtön felsietett az 
emeleti  hálószobába.  Felkapcsolta  az  éjjeliszekrényen  álló 
lámpát, behúzta a függönyöket, és felhajtotta az ágytakarót. 
Bár épphogy elmúlt hat óra, a Smith Square-en álló lámpák 
már világítottak.

Félúton járt lefelé a lépcsőn, amikor csengettek. Az ajtó-
hoz futott, hogy kinyissa, és egy fiatal  férfival  találta szem-
közt magát. Mögötte  egy  jelölés  nélküli,  fekete  furgon  állt 
nyitott hátsó ajtókkal. A férfi kezet nyújtott:

— Dr. Weeden vagyok. Azt hiszem, már várt minket.
— Így van — válaszolta Giles, miközben két férfi szállt ki a 

furgon hátuljából, és óvatosan kivettek egy hordágyat.
— Kövessenek! — mondta Giles, és felvezette őket az eme-

leti hálóba. A két kisegítő leemelte az öntudatlan nőt a hord-
ágyról, és az ágyra fektette. Miközben a hordágyat cipelő fér-
fiak szótlanul távoztak, Giles betakarta a feleségét.

Az orvos ellenőrizte a pulzusát.
— Nyugtatót adtam neki, így pár órát aludni fog. Amikor 

felébred, lehet, hogy egy pillanatra azt hiszi majd, rémálma 
volt,  de miután  azonosítja  az  ismerős környezetet,  gyorsan 
összeszedi magát, és pontosan emlékezni fog rá, mi történt. 
Biztosan azon töpreng majd, hogy maga mennyit is tud, így 
van egy kis ideje átgondolni a dolgot.

— Már megtettem — válaszolta Giles, miközben lekísérte 
dr. Weedent, és kinyitotta a bejárati ajtót. A két férfi másod-
szor is kezet rázott, majd az orvos visszaült a fekete furgon 
első ülésére,  anélkül hogy hátrapillantott volna. A névtelen 
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jármű  lassan  körbehajtott  a  Smith  Square-en,  majd  jobbra 
fordult, és besorolt a sűrű, esti forgalomba.

Miután a furgon eltűnt szem elől, Giles becsukta az ajtót, 
és felszaladt az emeletre. Az ágy mellé húzott egy széket, és 
leült az alvó felesége mellé.

Giles minden bizonnyal elaludt, mert a következő emlé-
ke az volt, hogy Karin felült az ágyban, és őt nézi. Pislogott 
egyet, elmosolyodott, és megfogta a karját.

— Már  vége,  kedvesem. Biztonságban vagy  — mondta  a 
férfi.

— Azt hittem, hogy ha valaha is rájössz, sohasem bocsá-
tasz meg nekem — ölelte át a nő.

— Nincs mit megbocsátani. Felejtsük el a múltat, és kon-
centráljunk a jövőre.

— De fontos, hogy mindent elmondjak — folytatta Karin. 
— Nincs több titok.

— Alan Redmayne már mindenről tájékoztatott — próbál-
ta megnyugtatni Giles.

— Nem mindenről — bontakozott ki az öleléséből Karin. — 
Még ő  sem  tud mindenről,  és  nem élhetek hazugságok kö-
zött. — Giles aggódó pillantást vetett rá. — Igazság szerint arra 
használtalak, hogy kijussak Németországból. Igen, kedvelte-
lek, de miután biztonságban Angliába értem, el akartam szök-
ni tőled és Pengellytől, hogy új életet kezdhessek. És meg is 
tettem volna, ha nem szeretek beléd. — Giles megfogta a kezét. 
— De ahhoz, hogy megtartsalak, el kellett hitetnem Pengelly-
vel, hogy még mindig neki dolgozom. Cynthia Forbes- Watson 
sietett a megmentésemre.

— Ahogy az enyémre is — válaszolta Giles. — De én rög-
tön  a  Berlinben  együtt  töltött  éjszakánk után  beléd  szeret-
tem. Nem az én hibám, hogy neked kicsit tovább tartott rá-
jönni, milyen  szerencsés  is vagy.  — Karin  felnevetett,  és  át-
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ölelte a férfit. Amikor elengedte, Giles hozzátette: — Megyek, 
készítek egy csésze teát.

Igazi brit — gondolta Karin.

2. fejezet

— Mikor  kell  megjelennünk  őfelsége  színe  előtt?  —  vi-
gyorgott  Emma,  aki  a  legkevésbé  sem  szerette  volna  beis-
merni, milyen büszke a férjére, és mennyire várja a találko-
zót.  Nem  úgy,  mint  az  igazgatóság  héten  esedékes  ülését, 
amelyről egy pillanatra sem tudott teljesen megfeledkezni.

— Valamikor tíz és tizenegy között — nézett Harry a meg-
hívójára.

— Nem felejtetted el lefoglalni az autót?
— Még tegnap délután elintéztem. És ma reggel az volt az 

első dolgom, hogy kétszer is ellenőriztem — tette hozzá, mi-
közben megszólalt a csengő.

— Seb lesz az — mondta Emma. Az órájára pillantott. — És 
kivételesen időben érkezett.

— Kétlem, hogy erről szívesen lemaradt volna — jegyezte 
meg Karin.

Giles  felállt az asztaltól, amikor Markham kinyitotta az 
ajtót, és arrébb lépett, hogy beengedje Jessicát, Sebet és a ter-
hessége vége felé járó Samanthát.

— Már reggeliztetek? — puszilta meg Giles az unokaöccse 
feleségét.

— Igen, köszönjük — válaszolta Seb, miközben Jessica le-
dobta magát az asztalhoz, megvajazott egy pirítóst, és meg-
kaparintotta a lekvárt.

— Úgy látom, azért nem mindenki — vigyorgott Harry az 
unokájára.
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— Mennyi időm van? — kérdezte Jessica tele szájjal.
— Maximum  öt  perc  —  vágta  rá  Emma  határozottan.  — 

Nem akarok tíz harmincnál később érkezni a palotához, ifjú 
hölgy. — Jessica megkent még egy kenyeret.

— Giles — fordult Emma a testvéréhez —, nagyon kedves 
tőled,  hogy  elszállásolsz  minket  estére,  és  sajnálom,  hogy 
nem tudsz csatlakozni hozzánk.

— A szabály szerint csak a  legközelebbi rokonok mehet-
nek — magyarázta a férfi —, amit meg is értek, különben egy 
egész focistadion kellene a vendégek fogadására.

Finoman kopogtattak az ajtón.
— Ez a sofőrünk lesz — mondta Emma. Még egyszer ellen-

őrizte,  hogy Harry  selyem nyakkendője  egyenesen  áll-e,  és 
leszedett egy ősz hajszálat az öltönyéről, mielőtt kiadta volna 
az utasítást: — Utánam!

— Az  elnök  asszony  nem  bújt  ki  a  bőréből  —  suttogta 
 Giles, miközben lekísérte a sógorát a bejárati ajtóhoz. Seb és 
Samantha követte, a sort pedig a harmadik pirítósát majszo-
ló Jessica zárta.

Ahogy Emma kilépett  a  Smith  Square-re,  egy  sofőr  ki-
nyitotta neki a  fekete  limuzin hátsó ajtaját. Az asszony elő-
ször beterelte a többieket, mielőtt beült volna Harry és Jessi-
ca mellé a hátsó ülésre. Samantha és Seb velük szemben fog-
lalt helyet a két lehajtható ülésen.

— Ideges  vagy,  nagypapa?  —  kérdezte  Jessica,  ahogy  az 
autó elindult, és besorolt a reggeli forgalomba.

— Nem — válaszolta Harry. — Hacsak nem államcsínyt ter-
vezel.

— Ne adj neki ötleteket! — tanácsolta Sebastian, miközben 
elhajtottak az alsóház épülete mellett a Parliament Square-re.

Még Jessica is elhallgatott, amikor áthaladtak az Admira-
litás-boltív  alatt,  és  megpillantották  a  Buckingham-palotát. 
A sofőr lassan végighajtott a Mallon, megkerülte Viktória ki-
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rálynő szobrát, és megállt a palota kapuja előtt. Letekerte az 
ablakot, és odaszólt a fiatal őrnek.

— Mr. Harry Clifton és a családja.
A főhadnagy elmosolyodott, és kipipált egy nevet a lis-

táján.
— Hajtsanak át a bal oldali boltív alatt, és az egyik kollé-

gám megmutatja majd, hová parkoljanak.
A sofőr követte az utasításokat, és begurult a  tágas ud-

varra, ahol már több sorban álltak az autók.
— Kérem, a távolabbi oldalon, a kék Ford mellett parkol-

janak le — mondta egy másik őr, és az udvar túloldalára mu-
tatott. — Aztán bemehetnek a palotába.

Amikor Harry  kiszállt  az  autóból,  Emma még  egyszer, 
utoljára szemügyre vette.

— Valószínűleg  nem  fogod  elhinni  —  suttogta  —,  de  lent 
van a slicced.

Harry  rákvörös  lett,  miközben  rendbe  szedte  magát, 
majd  felmentek  a  lépcsőn  a  palotába. A  széles,  vörös  sző-
nyeggel borított lépcső alján a királyi udvar két, arany és vö-
rös  egyenruhába  öltözött  inasa  állt  őrt  mereven.  Harry  és 
Emma  lassan  felsétáltak  a  lépcsőn,  és  igyekeztek  mindent 
alaposan szemügyre venni. Amikor felértek, két másik úr fo-
gadta őket a királyi udvartól. Harrynek feltűnt, hogy egyre 
magasabb rangú emberek állítják meg őket.

— Harry Clifton — mondta, még mielőtt kérdezték volna.
— Jó  reggelt,  Mr.  Clifton!  —  mondta  a  rangidős  tiszt.  — 

Lenne  olyan  kedves,  és  csatlakozna  hozzám?  A  kollégám 
majd bevezeti a családját a trónterembe.

— Sok sikert! — suttogta Emma, ahogy elvezették Harryt.
A család felment egy másik, kevésbé széles lépcsőn, amely 

egy hosszú karzatra vezetett. Emma megtorpant, ahogy belé-
pett az óriási belmagasságú terembe, és végigpillantott a szo-
rosan  egymás  mellé  akasztott  festmények  során,  amelyeket 
eddig csak albumokban látott. Samanthához fordult.
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— Mivel  nem  tartom  valószínűnek,  hogy  másodszor  is 
meghívnak,  gondolom,  Jessica  szívesen  hallana  a  Királyi 
Gyűjteményről.

— Én is! — szólt közbe Sebastian.
— Anglia  számtalan  királya  és  királynője  támogatta  a 

művészeket — kezdte Samantha —, és gyűjtötte az alkotásai-
kat, így ez a teljes Királyi Gyűjteménynek csak egy apró sze-
lete, amely valójában nem az uralkodó, hanem a nép tulajdo-
nában áll. Feltűnhet, hogy a képgaléria a kora tizenkilence-
dik  századi  brit  művészekre  összpontosít.  Turner  egyik 
kiemelkedő Velence-ábrázolásával szemben egy kiváló  fest-
ményt láthatunk a lincolni székesegyházról, amelyet nagy ri-
válisa, John Constable készített. Ám a galéria legmeghatáro-
zóbb darabja, ahogy azt ti is láthatjátok, II. Károly lovasport-
réja, amely Van Dyck alkotása, aki a maga idejében az udvar 
művésze volt.

Jessicát  annyira  lenyűgözték  a  festmények, hogy majd-
nem  el  is  felejtette,  miért  jöttek.  Amikor  végre  odaértek  a 
trónterembe, Emma rögtön megbánta, hogy nem indultak el 
korábban, mivel  az  első  tíz  széksor már  tele  volt. Gyorsan 
végigsétált a székek között, kinézett egy helyet az első sza-
bad sor szélén, és bevárta a családját. Miután leültek, Jessica 
alaposan tanulmányozni kezdte a termet.

Tizenhat  sorban  nagyjából  háromszáz  aranyozott  szék 
sorakozott  katonás  rendben,  amelyeket  középen  egy  széles 
folyosó választott el egymástól. A terem elején egy vörös sző-
nyeggel borított lépcső állt, amely a jogos tulajdonosát váró 
hatalmas, egyelőre üres trónszékhez vezetett. A feszült pus-
mogás hat perccel tizenegy előtt halt el, amikor belépett egy 
magas, elegáns, zsakettet viselő férfi, megállt a  lépcső  lábá-
nál, és az egybegyűltek felé fordult.

— Jó reggelt, hölgyeim és uraim! — kezdte. — Üdvözöljük 
önöket a Buckingham-palotában! A kitüntetések mai átadása 
pár perc múlva kezdetét veszi. Kérem, ne készítsenek fény-
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képeket, és a ceremónia vége előtt ne hagyják el a  termet — 
mondta, majd szó nélkül megfordult, és ugyanolyan diszkré-
ten távozott, mint ahogy érkezett.

Jessica  kinyitotta  a  táskáját,  majd  kivett  belőle  egy  kis 
jegyzetfüzetet meg egy ceruzát.

— A rajzolásról nem mondott semmit, nagyi — suttogta.
Amint az óra elütötte a tizenegyet, őfelsége, II. Erzsébet 

királynő belépett a trónterembe, a vendégek pedig felálltak. 
Az uralkodó elfoglalta  a helyét  a  lépcsőn,  amely a  trónhoz 
vezetett, de egy szót sem szólt. A szertartásmester bólintott 
egyet, mire az első díszvendég azonnal elindult a terem túlsó 
végéből. A következő egy órában férfiak és nők járultak a ki-
rálynő elé az egész Egyesült Királyság és a Brit Nemzetkö-
zösség minden sarkából, hogy megkapják kitüntetéseiket, az 
uralkodó pedig mindnyájukkal röviden szót váltott, majd a 
szertartásmester újra bólintott, és jött a következő vendég.

Jessica ceruzája készenlétben állt, amikor a nagyapja fel-
tűnt a teremben. Ahogy a királynő felé lépdelt, a szertartás-
mester egy kis sámlit tett őfelsége elé, aztán pedig átnyújtott 
neki egy kardot. Jessica ceruzája csak úgy repült a papíron, 
miközben megörökítette a pillanatot, ahogy Harry fél térdre 
ereszkedik, és fejet hajt. A királynő finoman a jobb vállához 
érintette  a  kard  hegyét,  felemelte, majd  a  bal  vállára  tette, 
mielőtt megszólalt volna:

— Álljon fel, Sir Harry.

— És mi történt, miután elrángattak a Towerbe? — kíván-
csiskodott Jessica, miközben elhagyták a palotát, és elindul-
tak a Mallon, hogy elvigyék Harryt a pár száz méterre lévő 
kedvenc éttermébe egy ünnepi ebédre.

— Először bekísértek minket az előcsarnokba, ahol a szer-
tartásmester ismertette a ceremónia menetét. Nagyon udva-
rias volt, és azt javasolta, hogy amikor találkozunk a király-
nővel, a fejünket hajtsuk meg — Harry meg is mutatta, mire 
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gondol —, és ne derékból hajoljunk meg, mint valami egysze-
rű szolgáló. Elmondta, hogy nem foghatunk vele kezet, őfel-
ségének kell szólítanunk, és meg kell várnunk, hogy ő kez-
deményezzen beszélgetést. Semmilyen körülmények között 
nem tehetünk fel neki kérdéseket.

— Milyen unalmas! — jegyezte meg Jessica. — Nekem egy 
csomó kérdésem lenne hozzá.

— És  ha  válaszolunk  egy  kérdésére  —  folytatta  Harry, 
anélkül hogy tudomást vett volna az unokája közbevágásá-
ról —, asszonyomnak kell neveznünk. Aztán a meghallgatás 
végén újra meg kell hajolnunk.

— Nyakból — fűzte hozzá Jessica.
— Aztán mehetünk.
— És mi történt volna, ha nem mész el? — kérdezte Jessica. 

— Hanem kérdezősködni kezdesz?
— A szertartásmester nagyon udvariasan biztosított min-

ket  arról,  hogy  ha  túl  sokáig maradunk,  akkor  az  utasítás 
szerint  le  kell  csapnia  a  fejünket.  —  Jessica  kivételével min-
denki nevetett.

— Én ugyan meg nem hajolnék előtte, és nem is szólíta-
nám őfelségének.

— Őfelsége nagyon elnéző a  lázadókkal  szemben —  szó-
lalt meg Sebastian, aki igyekezett biztonságosabb vizekre te-
relni a beszélgetést —, és elfogadja, hogy az amerikaiak 1776 
óta nem tartoznak az uralma alá.

— És miről beszélt? — kérdezte Emma.
— Elmondta, hogy nagyon szereti a regényeimet, és meg-

kérdezte,  hogy  karácsonyra  lesz-e  újabb William Warwick. 
Azt feleltem: „Igen, asszonyom, de lehet, hogy nem fog any-
nyira tetszeni önnek az új könyvem, mert gondolkozom raj-
ta, hogy megölöm Williamet.”

— Mit szólt az ötlethez? — kérdezte Sebastian.
— Felidézte, hogy mire kérte az ükanyja, Viktória király-

nő Lewis Carrollt az Alice Csodaországban elolvasása után. De 
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biztosítottam róla, hogy a következő könyvem nem egy Euk-
leidészről szóló matematikai értekezés lesz.*

— Mit válaszolt? — kérdezte Samantha.
— Elmosolyodott, és ezzel jelezte, hogy véget ért a beszél-

getés.
— És mi  lesz  a  következő  könyved  témája,  ha megölöd 

William Warwickot? — kérdezte Sebastian, miközben a kocsi 
megállt az étterem előtt.

— Egyszer megígértem a nagymamádnak, Seb — válaszol-
ta Harry, miközben kiszálltak —, hogy megpróbálok írni egy 
jelentősebb munkát, amely, az ő szavaival élve, túlél minden 
pillanatnyi könyvsikert, és kiállja az idő próbáját. Én sem le-
szek már fiatalabb, szóval ha teljesítettem a mostani szerző-
désemet, szeretném kideríteni, képes vagyok-e megfelelni az 
elvárásainak.

— Van már valami ötleted, témád, vagy akár csak egy cí-
med?  —  puhatolózott  tovább  Seb,  miközben  beléptek  a  Le 
Caprice-ba.

— Igen, igen és igen — válaszolta Harry —, de ennél többet 
pillanatnyilag nem vagyok hajlandó elárulni.

— De nekem majd elmondod, ugye, nagypapa? — udva-
rolt Jessica, miközben elővette a ceruzarajzot a királynő előtt 
fél térdre ereszkedő Harryről, akinek a vállán épp ott nyugo-
dott a kard.

Harrynek elakadt a lélegzete, miközben a családja elmo-
solyodott és tapsolt. Épp válaszolni akart a kérdésre, amikor 
a főpincér eléjük lépett, és kimentette.

— Elkészült az asztala, Sir Harry.

*  Az anekdota szerint Viktória királynőnek annyira tetszett az Alice Cso-
daországban, hogy megkérte a szerzőt, küldjön neki egy példányt a kö-
vetkező könyve első kiadásából. Lewis Carroll ezt meg is tette. A mű 
egy matematikai tanulmány volt. — A szerk.
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