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1. fejezet

Oslo, nyolc évvel korábban

Ez  történik minden nyáron. Néhány napra olyan  trópusi 
hőség telepszik az egész országra, hogy a levegő is remegni 
kezd.  Az  aszfalt  olajat  izzad  magából,  a  villamos  testektől 
bűzlik, a norvégok elfelejtik, hol élnek, és átkozzák a hőséget.

Télen aztán kiegyenlítődik a számla.
Olyan hideg volt, hogy az egyenruha dzsekijének bőrbe-

tétje  nyikorgott,  amikor  Fredrik  Beier  felemelte  a  karját,  és 
 bekopogott  az  ajtón. A  sárga  színű,  fából  épült  ház  ablakai 
mögött széles függönyök takarták a belátást. Galgebergi ge-
rendaház volt azokból az időkből, amikor a várost még Kris-
tianiának  hívták,  és  csatornában  folyt  végig  az  utcákon  a 
szennyvíz. De a kéményből füst szállt fel. A sikítozás fél órá-
val ezelőtt megszűnt, magyarázták a szomszédok.

A nyomozó vetett egy pillantást a háta mögé. A kollégáját, 
Andreas Figuerast látta a válla felett.

A deres szemüvege az orrára csúszott, és a bajuszán meg-
olvadtak a jégcseppek, amikor Fredrik megnyalta a szája szé-
lét. A  lakás  a  kerületi  családvédelmi  szolgálathoz  tartozott, 
egy orosz nő élt ott a fiával. A férfi, akitől elmenekültek, a fiú 
apja. Gyógyszerész volt, a neve pedig Peder Rasmussen.

Nem egy olyan név, amelyikre sokáig emlékszik az ember.
A kissrác, aki ajtót nyitott, nem tűnt még iskolásnak sem, 

de  Fredrik  tudta,  hogy  nyolcéves. Amikor  felemelte  a  fejét, 
hogy  szemügyre vegye a  sötétbe burkolózó  folyosót, meleg 
gőz csapta meg.

Andreas  egy  pillanatra  láthatta  az  alakot  a  gyerekszoba 
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keskeny ajtónyílásában. Minden bizonnyal észrevette a revol-
vert a férfi kezében, és megértette, hogy a sötét folt az ingén 
vér. Hogy  a  gőz  a  fürdőszobából  jön,  ahol  zubog  a  víz. De 
Fredrik nem látott semmit sem. A pára belepte a szemüvege 
lencséit, és amikor a kezét az arcához emelte, egy erős ököl 
ragadta meg a kabátgallérjánál fogva, és beráncigálta az elő-
szobába. Andreas tapogatózó keze eltűnt a válla felett, Fred-
rik  homlokára  pedig  egy  pisztolymarkolattal  mértek  ütést, 
amelytől térdre rogyott.

Egy ajtó becsapódott, még hallotta  a nyöszörgő,  ijedt  fiú 
zihálását, majd a falak összeomlottak.

Nedvesség. A homlokát nyirkos hártya borította. Végighú-
zódott a nyakán, ott, ahol az egyenruha  inge megfeszült,  le 
egészen a hátán. A lába is csuromvizes volt a bélelt téli csiz-
mában. Elhaló zihálással levegő után kapkodott, de csak a sö-
tét  anyagot  szívta  a  szájába,  a  szövetzsákban,  amit  a  fejére 
húztak. A klausztrofóbia kezdett elhatalmasodni rajta. Meg-
próbálta elrúgni magát, de a lábát összekötötték, és a két ök-
lét is, feszesen a háta mögé rögzítve. A szőnyeg merev szálai 
szúrták az ujjait.

Kinyújtózott, megfeszítette a testét, és a hátával hidat for-
mált, és ugyan szinte  teljesen elsötétedett előtte minden, de 
sikerült  összeszednie  magát.  Elnézni  a  tűzvörös  villanások 
mellett, amelyek a szeme előtt cikáztak, számolni, lassan szá-
molni, lélegzetet visszatartani, lélegezni, visszatartani a léleg-
zetet, majd ismét kilélegezni. Várni.

A markolat nyele a haja vonalánál  találhatta el, mert on-
nan jött a nyilallás. Amikor nyugodtan feküdt, először felerő-
södött  a  görcs, majd  enyhült  a  koponya  szorítása. A  tüdeje 
megtelt levegővel, visszanyerte uralmát a lélegzetén, uralmát 
a testén és az elméjén. A pulzusa csökkent.

Fredrik figyelt. Egy fásult dúdolás és a vízsugár hangja a 
zománcozott acéllemezen. Felismerte a dallamot. A Popeye.

— I’m Popeye the Sailor Man, I’m Popeye the Sailor Man. Hmm 
mmm mmm hmm. I’m Popeye the Sailor Man. Tuttut!
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Tudatosodott benne, hogy az előszobában fekszik, és a  tá-
madója a fürdőszobában tartózkodik. A csuklóját ragacsosnak 
érezte,  és megdermedt. Csak  nem vágta meg  egy  késsel?  És 
akkor bevillant. A lázas ficánkolásban minden izomszálát meg-
feszítette, és a ragasztószalag meglazult. A nedvesség érintke-
zésbe lépett a ragasztóval, amely ragadóssá és engedelmeseb-
bé vált. Óvatosan elkezdte a két kezét egymáshoz dörzsölni.

— Apa? Most már azt hiszem, jönnek.
A vékony hang az előszoba másik végéből jött. A kisfiú az 

ajtónál állhatott.
— Tütűt! — brummogott a férfihang. — Húzz el innen!
Fredrik hirtelen mozgást észlelt a padlón, majd ülő hely-

zetbe fordították. A férfi megvetette a lábát Fredrik két olda-
lán,  a  fejéről  lerángatta  a  zsákot,  és  neki  erőlködnie  kellett, 
hogy átláthasson a vércseppes szemüvegén.

Jóságos ég!
Peder  Rasmussen  gyógyszerész  idősebb  volt  nála,  ke-

ménykötésű, a válla  és a nyaka bivalyerős. Az  ing, amelyet 
lehúzott magáról,  és a mellkasa csupa vér. Lovagló ülésben 
ült  Fredrik  combjára.  Sötét,  zselétől merev  haja  volt,  sanda 
szeme. Az ínye széléről egy csepp vér szivárgott a metszőfog 
és  szemfog  között,  olyan  erővel  szoríthatta  össze  a  fogait, 
hogy  a  hús  pattanásig  feszült.  Fojtogató  erővel  markolta 
Fredrik  ingének  gallérját,  miközben  a  másik  kezében  lévő 
pisztolyával hadonászott.

Fredrik hátát a bejárati ajtónak támasztva ült. De felfogta, 
hogy történik valami a függönyök mögött, mert Rasmussen 
szeme ide-oda villogott.

— Szétloccsantom a fejét a disznónak! — üvöltötte. — Ha csak 
hozzáérnek az ajtóhoz, szétlövöm a koponyáját!

Érezte a pisztoly csövét a homlokához szorítva. Az izzad-
ság szagát, a nehézkes fújtatást és a borsmentát. Először látta 
meg a férfi üres tekintetét. Fredrik kereste annak az entellek-
tüelnek  a  pillantását,  aki  állítólag  Peder Rasmussen  egykor 
volt. Nyoma sem maradt. Csak a tiszta őrület látszódott.
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A nyelve hegye a vércseppre csúszott a szájában, és rózsa-
szín  hártyát  vont  a  szemfogára.  Beszippantotta  a  vér  ízét, 
mielőtt azt sziszegte volna:

— Tényleg megteszem. Rohadtul szétdurrantom az agyad 
a kibaszott picsák elé, ha nem kotródnak innen a francba.

— Apa... a keze...
— Peder Rasmussen! — hallatszott egy hang odakintről. — Pe-

der Rasmussen!
Egy  tizedmásodpercnyi  tétovázás. Most  kellett  cseleked-

nie. Csak az Isten tudja, mit művelt volna ez az őrült, ha fel-
fogja, hogy a keze kiszabadult. Fredrik minden erejével hát-
rafeszítette a felsőtestét, és a pisztolyt  tartó kéz felé csapott. 
Eltalálta a támadója csuklóját, és a fegyver a falnak csapódott. 
Fredrik megragadta a gazember fejét, és maga felé húzta.

— Most! — ordította. — Fegyvertelen. Behatolni!
A  férfi  homloka  eltalálta  Fredriket  az  orra  felett, megre-

pedt  egy  ér,  de  Fredrik  tartotta  a  fickót,  a  fogával  a másik 
után kapkodott, ökölbe szorított kezével a férfi füleit püfölte, 
a gégefőjét karmolászta, majd beleharapott. Véríz.

A csörömpölés az ajtó felől, amelyet egy faltörő kos segít-
ségével téptek fel, távolinak tűnt. Nem így a hang. Nem az a 
vékony, megszeppent fiúhang.

— Állj! Vagy lövök.
A  jeges  fuvallat  nem  kintről  jött.  A  gyomrából  tört  fel. 

A  Peder  Rasmussen  torka  körüli  szorítás,  amelybe  Fredrik 
szinte  belemerevedett,  engedni  kezdett. A  szája  elmozdult. 
A  fejét  hátrahajtotta.  Vért  köpött.  A  rajta  fekvő  bestia  rá 
 bámult.

Köztük és a bejárat között  imbolygott a kisfiú. Összezárt 
lábakkal és felemelt kezekkel. Az apró kezek hófehéren szorí-
tották  a  pisztoly  markolatát.  Közvetlenül  az  ajtónál  három 
rendőr állt a készenléti egységtől. Andreas is ott volt, egyen-
ruhája alól kidudorodott a golyóálló mellény.

— Megállunk — mondta az egyik rendőr. Higgadtan. Hihe-
tetlenül higgadtan.
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— Visszavonulunk, fiúk. Ne lőjetek! Csak nyugodtan. Nem 
fogunk bántani senkit.

Nemrég erőteljes mozgás volt befelé. Most visszavonultak 
a rendőrök, csendben, körültekintően, óvatosan.

— Lődd le a rohadékokat! Lődd le őket!
A szörnyeteg felüvöltött. Az őrület és a hányadék sikolya.
— Ne...
— Apa...
— Lőj!




