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1. fejezet

Terry Gilchrist kilépett a fák közül a nagy hangárral szemben, amely 
úgy tornyosult előtte, mint egy új-mexikói raktár, amiben a földön-
kívüliek lezuhant űrhajóit tárolják. Csakhogy nem Új-Mexikóban 
volt, hanem Észak-Yorkshire-ben.

Egy nagy mezőn állt, amelynek repedt betonburkolatát már 
benőtte a gaz, és amelyet körben kétméteres drótkerítés határolt, 
a tetején szögesdróttal. A lelakatolt kétszárnyú kapun nagy tábla 
hirdette: Magánterület — belépni tilos! Körülbelül ötszáz méterrel a 
hangár mögött személyvonat száguldott az East Coast vasúttársa-
ság vonalán, a King’s Cross pályaudvar felé.

Gilchrist most is elengedte Fürgét a pórázról, mint mindig, ha 
ideért. Meglehetősen sík terep volt ez, így könnyen rajta tarthatta 
a szemét a kutyán, de ha fütyült neki, vagy hívta, mindig vissza-
jött hozzá.

Fürge körbeszaglászta a kerítés szélét, és rövidesen rájött, 
hogy hol tud bemenni — valószínűleg azon a lyukon, ahol a srácok 
szoktak, ha krikettezni, füvet szívni akarnak, vagy éppenséggel 
megpróbálják végigtaperolni a helyi csajokat. Fürge most viszont 
nem a betont vagy a füvet szaglászta, hanem elindult a hangár sö-
tét bejárata felé, és eltűnt.

Amíg a kutyára várt, Gilchrist egy fának támasztotta a botját, 
kinyújtotta a karját, hogy megtámaszkodjon a törzsön, majd neki-
látott néhány egyszerű lábgyakorlatnak, amit korábban a sereg 
orvosai mutattak neki. Elégedettek voltak a gyógyulásával. Bottal 
ugyan, de tudott járni, pedig négy hónappal korábban még azt hit-
ték, örökre lemondhatnak a lábáról. De Gilchrist most már a bottól 
is meg akart szabadulni, és ennek csak egy módja volt: apránként 
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újra kellett építenie a sérült izomszövetet. Lehet, hogy soha többé 
nem fog ugyanúgy kinézni a lába, de eltökélt volt, hogy ugyan-
olyan jól fog működni, mint régen.

Amikor végzett, Fürge még mindig nem bukkant fel, így füty-
tyentett neki, majd hívogatni kezdte az állatot. Válaszul ugatás, 
majd nyüszítés hallatszott. Újra hívta a kutyát, de ezúttal parancso-
lóbb hangsúllyal. Tovább folytatódott a nyüszítés, de Fürge még 
mindig nem került elő. Nem akart visszajönni. Mi baja lehet?

Az ingerült Gilchrist ismét megragadta a botját, és a kerítés 
oldalához ment, hogy megtalálja a lyukat, amit Fürge korábban 
felfedezett. Amikor meglátta, elszorult a szíve. Abban biztos volt, 
hogy be tud jutni, de nehéz lesz, és fájdalmas. És össze fogja ko-
szolni magát. Ismét szólította a kutyát. Fürge tovább ugatott és 
nyüszített, mintha így hívná a gazdáját.

Gilchristnek le kellett feküdnie a nedves földre, és lassan, elő-
retolt karral átfurakodnia a lyukon, hogy aztán a két kezével át-
tolhassa magát. Ahogy a hasán feküdt, hirtelen ismét elfogta az 
ismerős félelem, ami mindennél jobban beleivódott a sejtjeibe és 
az izmaiba. Szinte teljesen megmerevedett. Aztán a ködben meg-
hallotta Fürge ugatását, és továbbtolta magát. A felállás is elég 
szerencsétlenül ment neki, mert alig tudta úgy behajlítani a lábát, 
hogy ne érezzen szörnyű fájdalmat, de végül sikerrel járt. A kerí-
tésláncokról lógott, azokat használta kapaszkodóként. Végül liheg-
ve felállt, és a kerítésnek dőlt, majd megragadta a botját, és nyir-
kos, sáros ruhában elindult a hangár felé.

Bent sötét volt, de elég fény áramlott be a nagy bejáraton át, 
így ha az ember szeme megszokta a sötétséget, akkor elég sok 
mindent láthatott. Fürge még mindig a fal mellett állt, tőle jobbra, 
úgy harmincméternyire: ugatott, és a farkát csóválta. Gilchrist oda-
ment, és közben azon tűnődött, vajon mi üthetett a kutyába, mi-
ért lett ilyen akaratos és izgatott. Az ingerültségét lassan kíváncsi-
ság váltotta fel.

A hangár padlóját, akárcsak a környező területet, beton fedte, 
ami helyenként ugyanolyan repedezett is volt, és noha nem sok 
fény hatolt be ide, már a gyom is felütötte a fejét. Gilchrist hallotta, 
ahogy kopog az eső az acéltetőn, és a magas, sötét helyeken pa-
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naszosan jajgat a szél. Önkéntelenül is megremegett, ahogy köze-
lebb ment a kutyához.

Még a halovány fényben is látta, hogy Fürge egy sötét folt 
körül szaglászik a betonon, de ahhoz már a mobiltelefonja fénye 
kellett, hogy megállapítsa: az állat érdeklődését egy nagy vérfolt 
keltette fel, amiben csontszilánkok és valamilyen szürke anyag 
darabkái voltak. Azonnal eszébe villant egy kép a véráztatta ho-
mokról, és pánik fogta el, a torkába epe tolult.

Uralkodj magadon! — mondogatta magában, majd többször 
nagy levegőt vett, és lehajolt, hogy a mobiltelefonja fényében kö-
zelebbről is megnézze. Neki nem volt olyan kifinomult szaglása, 
mint Fürgének, de ahogy közelebb hajolt, már ő is érezte a vér 
fémes szagát. Nagyon is jól emlékezett erre a szagra.

Önkéntelenül is az jutott az eszébe, hogy itt valaki meghalt.

— Egy rohadt traktorlopás — panaszkodott Annie Cabbot. — Hát ezt 
érdemli az ember? Könyörgöm, Doug! Ezért öltem annyi évet abba, 
hogy nyomozó lehessek? Ezért vittem vásárra a bőrömet? Ez a Ki-
emelt Bűnügyek Ügyosztálya? Egy traktorlopás? Ezért születtem 
erre a Földre?

— Ez egy mezőgazdasági bűncselekmény — felelte Doug Wilson 
nyomozó, és egy pillanatra Annie felé fordulva rávigyorgott. — Már-
pedig egy mezőgazdasági bűncselekmény súlyos bűncselekmény-
nek számít. Legalábbis az új rendőri és bűnügyi biztos szerint.

— Jézusom, komolyan azt hiszi az ember, hogy már megint kö-
zeledik a választás!

— Nos — felelte Wilson —, nem ez az egyetlen mezőgazdasági 
gép, ami eltűnt mostanában, és akkor a tehenekről meg a birkák-
ról még nem is beszéltünk. Ez egy drága traktor.

— Akkor is... Ez a gazda, akivel találkozni fogunk, a biztos sze-
mélyes jóbarátja?

— Nem, de úgy hiszem, hogy a felesége Gervaise körzetpa-
rancsnok barátnéja. Könyvklub vagy valami ilyesmi.

— Nahát, nem is tudtam, hogy Gervaise asszony szeret olvasni! 
Rejtett erények. Alannel biztos sok közös vonásuk van. És hol van 
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Banks főfelügyelő, amikor szükség van rá? Majd én megmondom! 
Elment Cumbriába egy mocskos hétvégére a barátnőjével!

— Azt hiszem, akkor inkább Umbria lesz az, főnök — mormogta 
Wilson.

— Umbria? Az még rosszabb. Ott süt a nap. — Annie elhallga-
tott, mert Wilson épp egy keskeny kőhídon próbált átjutni. Mindig 
is tartott az ilyen szerkezetektől. Sosem lehetett látni, hogy jön-e 
valaki szemből, a túloldalról. Az ember ilyenkor csak annyit tehet, 
hogy behunyja a szemét, és tövig nyomja a gázt. Annie is ekként 
cselekedett, Wilson pedig tövig nyomta a gázt. Átértek. — És mi ez 
az olaszmánia? — folytatta Annie. — Először az a Joanna Passero, 
akivel Észtországba ment.

— Ő nem olasz, hanem skót. Most, hogy elvált, ismét a leány-
kori nevét viseli. Az egyszerű, régi Joanna MacDonaldot. — Wilson 
elvörösödött. — Nos, nem feltétlen egyszerű, de tudja, hogy értet-
tem. A megyei főkapitányságon dolgozik, a bűnügyi hírszerzésnél. 
Eléggé felfelé emelkedik a csillaga.

— Mindig is úgy gondoltam, hogy bűn, amilyen híreket ezek a 
megyei főkapitányságon szereznek — felelte Annie. Gyanakvó pil-
lantást vetett Wilsonre. — Egyébként te honnan tudod ezeket?

Wilson feltolta az orrán a szemüvegét. — Afféle béren kívüli 
juttatás a szerényebb beosztású nyomozóknak. Az alacsony rang 
privilégiuma. Az összes jó pletykát hallja az ember.

Annie elmosolyodott. — Halványan emlékszem még rá. De kö-
nyörgöm, mégiscsak egy rohadt traktor! — Hunyorogva nézett egy 
útjelző táblára a gyorsan csapkodó ablaktörlőn át. — Doug, azt hi-
szem, megérkeztünk. A Beddoes-birtok. Itt a földút.

— Tudom, látom. — Wilson olyan élesen fordult be, hogy a ko-
csi majdnem az árokba csúszott. A talaj teljesen felázott, a sár pe-
dig kásás lett. Kapaszkodtak, amíg az autó ugrálva és cuppogva 
leküzdötte a birtokra vezető négyszáz méternyi, hepehupás utat. 
Közben a lengéscsillapítók olyan durva kiképzést kaptak, ami nél-
kül valószínűleg nagyon jól meglettek volna. De legalább nem az új 
piros Astrám, hanem a rendőrségi flotta kocsija, gondolta Annie 
magában.

Wilson behajtott az udvarra, ahol cseppet sem volt jobb a hely-
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zet, és leparkolt egy ezüst BMW mellett. Mögötte egy újnak tűnő 
Range Rover állt. Tipikus kétszintes, vidéki, mészkőből épült ta-
nyaházat láttak, melynek kőlapokból állt a teteje. Körülötte mező-
gazdasági épületek sorakoztak, köztük egy szintén mészkő csűr — 
aminek hatalmas, zöld faajtajáról már pergett le a festék —, egy 
hullámlemezből készült, garázsnak tűnő építmény, egy disznóól, 
amelynek a lakói a hangjukból ítélve vígan dagonyáztak a sárban 
vagy valami még annál is rosszabban, és egy annyira megerősített 
csirkeól, hogy a helyi rókák valószínűleg úgy menekültek innen, 
mintha puskából lőtték volna ki őket.

Amikor Annie kiszállt az autóból, az orrát megcsapta a szoká-
sos tanyaszag. Semmi kétség, hogy a disznók nagymértékben hoz-
zájárulnak ehhez, gondolta. Akárcsak a sárhoz. Sosem lehet tudni, 
min cuppog keresztül az ember, amikor átvág egy tanya udvarán. 
A hullámzó repceföldek, amelyek májusban gyönyörűen sárgálla-
nak majd, most komornak, fenyegetőnek tűntek a borús, ólom-
szürke ég alatt. Ez nagyon hasonlít az Üvöltő szelekre, gondolta 
Annie, bár tudta, hogy az kilométerekre van onnan. Sötét felhők 
vánszorogtak felettük, zivatart vagy épp csak szitáló esőt küldve a 
nyakukba, a szél pedig egyre csak fütyült.

Annie felkészült a vidéken töltendő hideg, esős napra, hiszen 
még csak március vége volt: a farmerjét piros gumicsizmába tűrte, 
és virágmintás, műanyag esőkalapot vett fel, a vízálló dzsekije alá 
pedig gyapjúpulóvert. Doug Wilson valamivel hivatalosabbnak tűnt 
a Marks and Spencer öltönyében, puhakalapjában, valamint a váll-
pántos és öves drapp esőkabátjában. Igazából a szemüveget le-
számítva úgy nézett ki, akár egy magánnyomozó egy ötvenes 
évekbeli filmből, gondolta Annie. És ha levette a kalapját, akkor 
még mindig olyan volt, mint Daniel Radcliffe a Harry Potterben.

A bejárat előtti íves verandán levetettek magukról néhány ru-
hadarabot. Amikor Annie leemelte a fejéről az esőkalapját, geszte-
nyebarna haja a vállát verdeste. A szőkeségnek már búcsút intett: 
hagyta megnőni a haját, és ismét a természetes színe mellett dön-
tött. Mostanra már bebizonyosodott, hogy szőke hajjal sem lett 
vidámabb az élete.

Magas, szikár, ötvenes évei közepén járó, enyhén napbarnított 
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bőrű férfi nyitott neki ajtót; vékony szálú haja őszült. Farmert, hal-
ványkék inget és piros, V nyakú pulóvert viselt. A lezser ruházat 
ellenére Annie inkább cégvezetőnek, semmint gazdának gondolta 
volna. A gazdagság és hatalom olyan aurája lengte körül, amit ko-
rábban nem igazán társított a gazdálkodókkal.

— Maguk bizonyára a rendőrségtől jöttek — mondta, még mi-
előtt elővehették volna az igazolványaikat. Kinyitotta az ajtót, és 
félreállt. — Vizes a kabátjuk? Ha igen, nyugodtan hozzák csak be. 
Nemsokára megszárítjuk.

— Nem lesz itt semmi bajuk — dörzsölte össze a kezét Annie, 
és az igazolványáért nyúlt. — Cabbot felügyelő és Wilson nyomozó.

— John Beddoes vagyok. Kérem, jöjjenek be!
Azok a tanyák, ahol Annie megfordult — saját elmondása szerint 

elég kevés ilyen akadt —, mind ínycsiklandó, frissen sült tészta-, mar-
cipán-, fahéj- és szegfűszegillatot árasztottak, de Beddoes éknál csak 
a citromos légfrissítő szagát lehetett érezni.

— Tudom, hogy minden bizonnyal úgy érzik, csak az idejüket 
fecsérlik — mondta Beddoes —, a rendőrségi erőforrások pazarlásá-
ról nem is beszélve, de az utóbbi, körülbelül egy évben nem ez az 
első, ilyen jellegű bűncselekmény a környéken.

— Tudunk róla, uram — felelte Annie. — Ezért vagyunk itt.
Beddoes egy kellemes nappaliba vezette őket. Intett nekik, 

hogy üljenek le a háromrészes ülőgarnitúrára — látszott rajta, hogy 
nem valami olcsó bútoráruházból származik —, majd szólt a felesé-
gének: — Pat? Itt a rendőrség, drágám.

A belépő Patricia Beddoes testre simuló dizájnerfarmert, edző-
cipőt és narancsszínű pólót viselt. Vonzó, elegáns nő volt, tökélete-
sen — és minden bizonnyal jó pénzért — rendben tartott frizurával; 
legalább tíz évvel lehetett fiatalabb a férjénél. Noha akár napsütöt-
te helyen is nyaralhatott, de a barnasága mesterségesnek tűnt, 
mintha rákenték volna, akárcsak a Coronation Street című tévéso-
rozat fiatal női szereplőinél. Annie kissé hűvösnek és szigorúnak 
találta, határozott, szögletes vonásokkal, de az őket üdvözlő mo-
solya kellően őszintének hatott. Határozottan kezet rázott velük, 
és rögtön teával kínálta őket. Annie és Wilson élt is a lehetőséggel. 
Egyikük sem reggelizett még. Kint zuhogott, a szél pedig az ablak-
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üvegnek, a parkoló autóknak és a bádoggarázsnak verte az eső-
cseppeket. Úgy hangzott, mintha valaki marokszám dobálná rájuk 
a kavicsot.

— Szörnyű ez az időjárás, ugye? — jegyezte meg John Beddoes. 
— És azt mondják, még nincs vége.

Mindenki azt állította, hogy emberemlékezet óta nem volt 
ilyen esős március, és ezzel Annie sem nagyon akart vitába szállni. 
Egy-két napot leszámítva e hónapban egyáltalán nem volt meleg 
az idő. Az előrejelzések még havat is ígértek. És mindez egy rette-
netes telet követően, ami különösen nehéz volt a gazdáknak, mert 
sok juhot elveszítettek a hófúvásokban a lápvidéken.

— Úgy tudom, hogy nyaralni voltak — mondta.
— Igen, Mexikóban. Talán azt gondolja, furcsa időpontot válasz-

tottunk az utazásra, már ha egyáltalán létezik megfelelő időpont egy 
gazdálkodó esetében, de tudja, nekünk nincs juhunk vagy szarvas-
marhánk, így nem kell aggódnunk az ellés miatt. — A konyha felé 
biccentett. — És Patriciának szüksége volt a kikapcsolódásra.

— Hát persze. — Annie nem hitte, hogy a legtöbb gazda meg-
engedhetne magának egy mexikói utazást, hiszen folyton panasz-
kodnak az alacsony tejtermékárak, az elképesztően magas EU- 
vámok meg effélék miatt. A fapados járatoknak és az akciós all- 
inclusive nyaralásoknak köszönhetően viszont manapság már nem 
volt olyan drága egy ilyen kiruccanás. Nem mintha Annie-nek any-
nyira tetszett volna egy efféle utazás: egy halom bunkó leopárd-
mintás fürdőgatyában, kókuszos naptejjel vastagon bekenve és 
benyomva a gyenge sörtől — ez körülbelül annyira volt vonzó szá-
mára, mint egy esős vasárnap Walesben vagy éppenséggel York-
shire-ben. — Úgy tudom, nemrég jöttek haza — mondta.

— Tegnap késő éjszaka. Úgy fél tizenegy táján. Kora reggel 
meg kellett volna érkeznünk, de a New York-i járat nem szállt fel 
időben, így lekéstük a csatlakozásunkat. Nos... szóval, tudják, hogy 
van ez. Egész napra ott ragad az ember a reptéri váróban.

Annie-nek fogalma sem volt róla, mivel sosem járt még repü-
lőtéri váróban.

— Szóval, ekkor vették észre?
— Igen. Rögtön láttam, hogy betörtek a garázsba, és hívtam 
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a rendőrséget. Azt kell mondanom, maguk aztán nem teketóriáz-
nak. Sokkal gyorsabbak, mint régebben. Az egyenruhás srác, aki 
tegnap este kijött, nagyon szimpatikus is volt.

— Valentine közrendőr? — kérdezte Annie. — Igen, uram, ő na-
gyon segítőkész fiatalember.

— Szóval, mit tettek ez idáig? — kérdezte Beddoes.
— Közzétettük a traktor leírását, uram. Egy zöld Deutz-Fahr Ag-

rotron, ha nem tévedek. Az embereink már keresik, rajta tartják 
a szemüket a kikötőkön és így tovább. Felvettük a kapcsolatot a 
vám- és jövedéki hivatallal. Megkapták a jármű leírását, rendszá-
mát, a motor sorozatszámát. Persze valószínű, hogy a bűnösök 
mostanra már mindezt megváltoztatták, de néha lusták vagy hi-
báznak. Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb ellopott mezőgazda-
sági gépet elég gyorsan kiviszik az országból.

John Beddoes felsóhajtott.
— A rohadt életbe, akkor most már valószínűleg Albániában 

van! Legalább százezret ér.
A felesége ekkor megérkezett a teával, és töltött mindenki-

nek. Annie hallotta a rádiót a konyhában. Ken Bruce játszott régi 
örökzöldeket az egyik rádióadón. Épp Del Shannon Runaway-je 
szólt. Ismerte a dalt, de akkor nem jutott eszébe, hogy ki énekli.

— Gondolom, még csak ötlete sincs azzal kapcsolatban, hogy 
pontosan mikor tűnhetett el a traktor — mondta Annie. Doug Wilson 
ismét feltolta az orrán a szemüvegét, és a jegyzetfüzete fölé hajolt.

Beddoes megrázta a fejét.
— Csak egy hétig voltunk távol. Nem olyan nagy ez a gazdaság, 

a terület nagy része szántóföld. Néhány gabonaféle, zöldségek, 
burgonya. Messze a repce a legfontosabb terményünk. Egy olyan 
olajgyártónak szállítunk, aki a piac legfelső szegmensét szolgálja ki. 
Ahogy valószínűleg látták, van néhány sertésünk és csirkénk is, 
amit a minőségi éttermek vesznek át. Amikor csak lehet, a csirké-
ket természetesen szabadon tartjuk. A malacok pedig brit land-
race fajtájúak, kitűnő a húsuk. Szóval, a múlt héten nem sok tenni-
valónk volt.

— Azt hallottam, hogy bizonyos fajtájú sertések nagyon érté-
kesek lehetnek — jegyezte meg Annie. — A magáéi is azok?
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— Azt hiszem, meglehetősen.
— Akkor azokat vajon miért nem vitték el?
— Szerintem ezek az emberek szakosodnak, maga szerint 

nem? Nagy különbség van aközött, hogy valaki megszabadul egy 
traktortól, vagy sertést ad el. És az embernek tudnia kell bánni a 
sertésekkel. Ha úgy akarják, elég veszélyesek lehetnek.

— Gondolom, igen — felelte Annie, bár az égvilágon semmit 
sem tudott a malacokról, leszámítva azt, hogy büdösek, visítanak, 
és hogy nem eszi a húsukat. — Most, hogy a tolvajok már tudnak a 
sertésekről, talán el kellene gondolkodnia azon, hogy megszigorítja 
az őrzést.

— És mégis mit csinálhatnék azonkívül, hogy egész éjszaka egy 
sörétessel a kezemben állok az ól mellett?

— Én az ön helyében inkább elfelejteném a sörétest, uram. 
Csak bajt hoznak az emberre. Biztos vannak különleges kerítések, 
riasztók, mezei őrszolgálat meg effélék.

— Majd utánanézek.
— Hol volt a kulcs?
Beddoes elfordította a tekintetét.
— Milyen kulcs?
— A traktoré. Gondolom, ha modern és drága, akkor különféle 

biztonsági eszközök vannak benne.
— Igen.
— Szóval, hol tartotta a kulcsot?
— Felakasztva a garázsban.
— És a kocsikulcsokat? A bömösét meg a Range Roverét.
Beddoes megveregette a nadrágzsebét.
— A kulcstartómon vannak. Magamnál tartom őket.
— De nem vitte magával a traktor kulcsát, amikor elutazott?
— Azért jöttek, hogy kihallgassanak, vagy hogy segítsenek visz-

szaszerezni az ellopott traktoromat?
Annie és Wilson összenéztek.
— Nos, uram — folytatta Annie —, jelen pillanatban próbáljuk 

megállapítani, hogy miként lopták el a traktort, és úgy tűnik, hogy 
a jármű beindítása rendkívül fontos kérdés. Hiszen mégse lehet 
csak úgy betolni egy ott várakozó teherautóba, nem igaz?
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— Honnan tudhattam volna, hogy valami ilyesmi fog történ-
ni? — Beddoes elvörösödött, és hevesen gesztikulált. — Késésben 
voltunk. Pat... Már várt bennünket az a rohadt taxi. Én nem gondol-
kodtam. Az isten szerelmére, a garázs rendesen be volt zárva, ami-
kor elmentünk!

— John — szólalt meg a felesége. — Nyugodj meg! A vérnyomásod!
Beddoes végigsimított a haján.
— Rendben. Elnézést! — Aztán ismét Annie-hez fordult: — Utó-

lag visszagondolva tudom, hogy hülyeségnek tűnik, és nem akar-
tam, hogy a biztosító megtudja, de... Úgy értem, általában itt va-
gyunk, így nem probléma. Gyakran csak az udvaron hagyom a 
traktort, benne a slusszkulccsal. Ha az ember felugrik rá, akkor 
minél előbb útnak indulna vele, nem pedig azt a rohadt kulcsot 
akarja keresgélni. Ez esetben a garázs rendesen be volt zárva, és 
megkértem valakit, hogy tartsa a szemét a birtokon. Mi mást te-
hettem volna még?

— Fogalmam sincs — felelte Annie. — Ki vigyázott a házra, amíg 
távol volt?

— Frank Lane a völgy túlsó feléről. Azt mondta, majd eteti a 
malacokat meg a csirkéket, és mindenen rajta tartja a szemét. Ter-
mészetesen nem mintha hibáztatnánk őt a történtek miatt. Hoz-
zám hasonlóan ő sem állhat huszonnégy órán át őrségben. Ráadá-
sul ott van neki a saját birtoka, ami sokkal nagyobb a miénknél. — 
Elnevette magát. — Frank igazi gazda, ahogy ezt mindig az orrunk 
alá is dörgöli. És ott van az a csirkefogó fia is, aki miatt aggódhat. 
Hálásak vagyunk, hogy egyáltalán segíteni tudott.

— Miért mondja a fiára azt, hogy csirkefogó? — kérdezte Annie.
— Ó, már sráckora óta nem lehet bírni vele. Bajkeverő sátán-

fajzat. Nemrég összetűzésbe került a rendőrséggel.
— Miféle összetűzésbe?
— Frank nem részletezte a dolgot, de valami lopott autóhoz 

volt köze. Sétakocsikázás. A srácot feltételesen szabadlábra he-
lyezték, és közmunkára ítélték vagy ilyesmi. Nem akartam semmit 
mondani Franknek, de az igazat megvallva, a fia nekem mindig 
nyughatatlan bajkeverőnek tűnt. Már nem lakik a birtokon, de 
időnként felbukkan, hogy ránézzen az apjára.
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— Képes lenne ellopni egy traktort?
— Azt nem mondanám. Nem gondolom, hogy alapjában véve 

tisztességtelen lenne. — Beddoes nagy levegőt vett. — Csak meggon-
dolatlan. Frank szerint én csak hobbigazda vagyok. Kinevet a hátam 
mögött, mint mindannyian. Gondolom, igaza lehet. De a szentségit, 
egy tanyán születtem, és tizenkét éves koromig ott is éltem!

— Értem — felelte Annie. — Neheztelnek magára a helyi gazdák?
— Azt nem mondanám, hogy neheztelnek rám. Inkább irigyek. 

Kötekednek velem, csúfot űznek belőlem, kihagynak a kis klikk-
jeikből, de ők már csak ilyenek. Ismeri a yorkshire-i embereket. 
Isten tudja, hány év kell nekik, hogy végül befogadjanak valakit, 
már ha erre egyáltalán sor kerül.

— Volt mostanában szóváltása vagy vitája valakivel?
— Nem jut eszembe ilyesmi.
— Nekem sem — tette hozzá Patricia.
Annie megjegyezte magában, hogy később el kell beszélget-

nie Frank Lane-nel meg a „csirkefogó” fiával. A rendőrség értesülé-
sei szerint ugyanis a mostanában ugrásszerűen megnövekedett 
mezőgazdasági bűncselekményekben „felderítőket” alkalmaznak, 
általában helyi csomagszállító futárokat vagy vándormunkásokat, 
akik a gazdák bizalmába férkőznek, amikor segítenek a karbantar-
tásban, a betakarításban vagy a féregirtásban — ahogy az adott 
évszak azt megköveteli. Egy Frank Lane fiához hasonló srác köny-
nyen belekeveredhetett egy efféle balhéba, ha eleget fizettek 
neki. Vagy ha kábítószerről volt szó. Sok kannabiszfarm volt a kör-
nyéken. Nem mintha Annie olyan égbekiáltó bűnnek tartotta vol-
na, ha valaki néhanapján eltol egy spanglit. Végül is úgy nőtt fel, 
hogy ott volt körülötte a cucc a St. Ives melletti művésztelepen, 
ahol az apjával élt az állandóan cserélődő bohém figurák, semmi-
rekellő alakok meg talán egy-két kisebb drogdíler között. De a 
rendőrséget nem csak a néhány joint zavarta: ez nagy üzlet volt, 
jókora profittal, ami vonzotta az aljasabb nemzetközi bűnözőket 
és bandákat. Efelett nehéz volt szemet hunyni.

— Van riasztója? — kérdezte Annie.
Beddoes felhorkant.
— Hogy mi? Itt fent? Ahogy már mondtam annak a közrendőr-
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nek: csak azt a kurva pénzt pazarolnánk vele. Minden magára va-
lamit adó bűnöző már rég eltűnne, mire felérne ide a járőrkocsi. 
Feltéve, hogy éppen elérhető egy is, amikor az embernek szüksé-
ge lenne rá.

Annie rájött, hogy a férfinak valószínűleg igaza van. Miután 
megtudta John Beddoestól mindazt, amit csak lehetett, már nem 
sok értelmét látta annak, hogy tovább maradjanak. Annie meg-
mozdult, és biccentett Wilsonnek.

— Amint megtudunk valamit, keresni fogjuk önöket — mondta. 
— Csak gyorsan körülnézünk odakint, mielőtt elmegyünk.

— Rendben — felelte Beddoes. — Kérem, tájékoztassanak majd 
a fejleményekről.

— Úgy lesz.
Patricia Beddoes a férje mögött maradt, és átkarolta a vállát.
— Köszönjük a teát, Mrs. Beddoes — mondta Doug Wilson, a 

mindig udvarias fiatalember.
— Szívesen. A viszontlátásra!
Annie és Wilson is magukra vették a kint levetett ruháikat, 

majd a sárban tocsogva átmentek a garázshoz, ahol John Beddoes 
korábban a traktort tartotta. Természetesen Valentine közrendőr 
korábban már megvizsgálta a helyszínt, és semmi olyasmit nem 
láttak, amit az ne említett volna a jelentésében. Annie-nek úgy 
tűnt, hogy az elkövetők feszítővasat használhattak. A zár fémházát 
teljesen kifeszítették a faajtóból, a sárban pedig még mindig érin-
tetlenül hevert a nehéz lakat. Annie készített a mobiljával egy 
helyszíni fotót, majd elővett a zsebéből egy műanyag zacskót, egy 
ceruzával felemelte a zárat, és a zacskóba ejtette.

— Ebbe a garázsba egy gyerek is öt másodperc alatt betört vol-
na — jegyezte meg Annie felháborodottan. — Menjünk, Doug! Majd 
küldünk néhány helyszínelőt sarat túrni, ha visszaértünk a kapi-
tányságra. Nem kell kapkodni.

— Szegény Beddoes! — mondta Wilson, amikor elindultak az 
ablaktörlők, a rendőrségi Volvo pedig remegve életre kelt.

— Ó, én annyira azért nem sajnálnám. Az a BMW nekem újnak 
tűnik. És ahogy mondtad: ez egy drága traktor.

Annie, amilyen kényelmesen csak tudott, elhelyezkedett az 
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anyósülésben, és megtörölte a párás ablakot. A szerinte irányítás-
mániás Banksszel ellentétben őt nem érdekelte, ki vezet. Ami azt 
illeti, örült is, hogy nem neki kellett. Nem szeretett vezetni, külö-
nösen ilyen időben nem. És az időjárástól függetlenül is túl sok 
seggfej volt mostanában az utakon. Nem indul jól ez a hét, gondol-
ta. Még csak hétfő délelőtt volt, de már fájt a háta, és nem akart 
mást, mint hazamenni, és hosszú, forró fürdőt venni egy halom 
vacak, színes pletykamagazin társaságában.

Amikor Winsome Jackman nyomozó őrmester megérkezett az el-
hagyatott repülőtérre, egy járőrkocsi már ott parkolt a kapunál, és 
két egyenruhás rendőr beszélgetett egy férfival a drótkerítésen ke-
resztül, az egyikük cigarettázott. A férfi magas volt, és vékony, te-
repszínű kabátot, vízálló nadrágot és masszív túrabakancsot viselt, 
baseballsapkája elején pedig stilizált, fehér „A” betű díszelgett. Ma-
gasabb volt Winsome-nál, de kissé előregörnyedt, és egy sétabotra 
támaszkodott. A nyomozó nem tudta eldönteni, hogy ez csak affé-
le túrázókellék, vagy valóban szüksége van rá. A baseballsapka 
miatt nehéz volt megsaccolni a férfi korát, de túl fiatalnak tűnt ah-
hoz, hogy sétabotra legyen szüksége, hacsak korábban nem volt 
balesete. Egy beagle ült csendben mellette. Winsome közeledtére 
rángani kezdett az orra.

Az egyenruhás rendőr bemutatkozott, majd eldobta a cigaret-
táját, és rátaposott, ahogy Winsome közelebb ért. A diszpécser-
központban azt mondták, hogy valaki vérnek látszó foltot talált 
egy használaton kívül hangárban, nem messze a vasútvonaltól. Az 
ő feladata volt, hogy odamenjen, felmérje a helyzetet, és mérlegel-
je, szükség van-e a drága bűnügyi helyszínelői csoport kihívására. 
A hajába tépett a szél, és úgy érezte, hogy szinte a csontjáig hatol. 
Az eső mintha hideg zuhanyként érte volna.

— Nos, mi a helyzet? — kérdezte Winsome.
— Le van lakatolva, asszonyom — felelte az egyik rendőr a ka-

pura mutatva. — Nem kellett azonnal intézkedni, így arra gondol-
tunk, hogy az lesz a legjobb, ha megvárjuk.

Winsome a benti férfira nézett. Önkéntelenül is úgy tűnt neki, 
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mintha börtönbe vagy fogházba lenne bezárva. Katonásnak tűnt a 
külseje, de nehezen tudta volna megmondani, miből gondolja ezt.

— Hogyan jutott be ide, Mr...
— Gilchrist. Terry Gilchrist. Oldalt van egy rés, bár én nem aján-

lanám. Nehezen préseli át magát rajta az ember, és elég mocskos 
odalent. — A sárfoltos kabátjára és térdére mutatott. Winsome fe-
kete farmerben és öves télikabátban volt: nem feltétlen a legjobb 
ruhájában, de azért összesározni sem akarta volna. Úgy gondolta, 
hogy valószínűleg az egyenruhás rendőrök sem voltak elragadtat-
va az ötlettől, hogy átmásszanak a kerítéslyukon, és összekoszol-
ják a ruhájukat.

— Kié ez a hely?
— Valószínűleg az államé. Bejön?
Winsome felsóhajtott.
— Egy jó nyomozó mindig felkészülten érkezik — mondta, azzal 

visszament az autójához. Kinyitotta a csomagtartót, ahonnan zseb-
lámpát és erővágót vett ki, majd a kapuhoz ment. A kerítésen át 
odaadta Gilchristnek a zseblámpát, majd az erővágóval szétvágta a 
lakatot, ami csörögve hullott a betonra. Ezután Gilchrist segítségé-
vel benyomta a kapu mindkét szárnyát. Azok egyre csak nyikorog-
tak, miközben követték a málladozó betonba vájt, félkör alakú ba-
rázdát. Lehet, hogy nem nyitják ki túl gyakran, gondolta Winsome, 
de időnként azért biztosan megteszik, és a nyomokból ítélve erre 
nemrég kerülhetett sor.

Gilchrist rámosolygott.
— Köszönöm, hogy megmentett — mondta. — Már kezdtem úgy 

érezni, hogy sosem jutok ki innen.
Winsome visszamosolygott rá.
— Nem is fog. Legalábbis még egy darabig.
Gilchrist megfordult.
— Jöjjön utánam!
Ahogy a hangár bejárata felé tartott, a kutya mellette ügetett, 

a férfi botja pedig kopogott a betonon. Winsome a sántításából 
látta, hogy nem csak modorosságból használja a sétabotját. Vajon 
mi történhetett vele? Baleset? Háborús sérülés?

Winsome megállt az ajtóban, hogy végignézzen a hangáron. 
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Úgy képzelte, hogy szükség esetén néhány repülő befért ide. Fo-
galma sem volt arról, hogy hány Lancaster vagy Spitfire tartozott 
egy repülőrajba, vagy hogy egyáltalán igénybe vették-e ezt a han-
gárt a háború alatt. Az anyai nagyapja harcolt a második világhá-
borúban, és valahol Normandiában esett el, nem sokkal a partra-
szállást követően. Nem sok jamaicai honfitársa lehetett vele, és 
biztosan nagyon félt, meg hiányzott neki a népe. Ez a hely efféle 
gondolatokat ébresztett benne.

Gilchrist egyszer csak megállt, a kutya pedig elkezdte csóválni 
a farkát. Winsome odament hozzá, és szemmagasságban tartva a 
zseblámpáját levilágított.

Gilchrist a repedezett beton egyik pontjára mutatott, a sötét 
foltra. Az alakját illetően Dél-Amerikára hasonlított, és valóban al-
vadt vérre emlékeztetett. Az oszlás ismerős szaga is megcsapta a 
nyomozó orrát. Leguggolt, és közelebb hajolt. Nagyjából Brazília 
magasságában csontdarabokat és valamilyen szürke anyagot lá-
tott a skarlátszínű foltba ragadva. Agyvelő lehet, gondolta, és a 
mobiljáért nyúlt. Lehet, hogy mindketten tévednek, és ez csupán 
festék, rozsda és víz keveréke, de most, hogy a saját szemével is 
látta, már pontosan értette, miért döntött úgy Gilchrist, hogy fel-
hívja a rendőrséget. Persze egy állat vére is lehet, de ezt majd egy 
egyszerű teszt eldönti.

Winsome felhívta a kapitányságot, és elmagyarázta a helyze-
tet, majd kérte, hogy tájékoztassák Gervaise körzetparancsnokot, 
és küldessék a helyszínre a törvényszéki vérfoltelemzőt, Jasminder 
Singhet, valamint Gerry Masterson nyomozót is.

A Lane-gazdaság már közel sem olyan pompás, mint a Beddoes- 
birodalom, gondolta Annie, miközben Doug Wilson leparkolt egy 
sáros RAV4 mögött a verandánál, ahol széltől kifordult esernyők, 
gumicsizmák és rozsdás lapátok sorakoztak jó néhány pókháló tár-
saságában. A tanyaház kisebb és rozzantabb volt a Beddoeséknál 
látottnál: a tetőről hiányzott néhány cserép, az ereszcsatorna ve-
szélyes szögben állt, a csurgóról pedig csöpögött a víz. Az udvar 
elhagyatottnak tűnt, és kevesebb melléképületet lehetett látni. 
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Meglehetősen réginek látszottak, már rájuk fért volna a felújítás. Az 
egyik csűr gyakorlatilag romokban állt. A megroggyant tyúkketrec-
ben néhány sovány csirke csipegette a vizes földet. Annie kételke-
dett abban, hogy Frank Lane-nek lenne egy Deutz-Fahr Agrotron 
traktora a garázsába zárva, már ha egyáltalán volt rajta zár, és el-
töprengett, hogy valójában milyen lehet a két gazda viszonya. Bed-
does nem sokat árult el, de Lane biztosan irigykedett az újonnan 
érkezett férfi szembetűnő gazdagságára. Vagy neheztelt rá emiatt? 
És Beddoes netán leereszkedően bánt a szomszédaival, vagy őszin-
tén támogatta őket? Meglehet, hogy úgy vélték, az újonnan jött 
ember csak játssza a gazdát, míg ők valódi nehézségekkel kényte-
lenek megküzdeni. Erre ő maga is célzott. Ezek a szempontok idő-
vel még fontosak lehetnek, szögezte le magában.

Kiszálltak az autóból, és próbálták kikerülni a legnagyobb sa-
rat, ami mintha még cuppogósabb lett volna, mint Beddoeséknál. 
A rövid autóút alatt legalább az eső alábbhagyott, és most már 
csak egyenletesen szitált, a felhőtakarón át pedig itt-ott foltokban 
láthatóvá vált a kék ég. Annyira nem, hogy az apja szavaival élve 
„babasapkát lehessen varrni belőle”, de egy kisebb zsebkendőre 
való talán kitelt volna.

Annie bekopogott, és egy széles vállú, negyvenes évei köze-
pén járó férfi nyitott ajtót. Farmert és gyűrött inget viselt, viharvert, 
szakállas ábrázatával közelebb állt az Annie által elképzelt gazdá-
hoz, mint Beddoes. Miután megfelelőnek találta az igazolványai-
kat, beinvitálta őket. Nehezen, fáradtan mozgott, amiből Annie azt 
szűrte le, hogy évek óta túlhajtja magát: vagy nem volt segítsége, 
vagy pedig elemésztette a túlélés miatti stressz. A gazdálkodás ne-
héz fizikai tevékenység, és gyakran, hosszú órákon át kell kimerítő 
munkát végezni, sokszor kevés pihenéssel vagy éppen anélkül — 
bár mindez szezonális, és nagymértékben az időjárás szeszélyétől 
függ. Csakhogy amíg Beddoes fittnek tűnt, és könnyedén mozgott, 
Lane görnyedtnek és merevnek látszott.

A nappaliban dohos, áporodott levegő fogadta őket, és nyoma 
sem volt az illatos légfrissítőnek. Teával sem kínálták meg őket. 
A helyiségben minden ugyanolyan egyszerűnek és praktikusnak 
tűnt, mint kint az udvaron.
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Frank Lane odébb tolt néhány újságot, és intett, hogy üljenek 
le az ütött-kopott díványra, ő maga pedig a kandalló melletti ka-
rosszékben helyezkedett el — semmi kétség nem fért ahhoz, hogy 
mindig ebben szokott ülni. A karfán égésnyomok látszottak az 
üveg hamutálcából kihulló csikkek miatt.

Amikor mindenki viszonylag kényelembe helyezte magát, 
Doug Wilson pedig tollat és jegyzetfüzetet vett elő, Lane úgy né-
zett Annie-re, mintha azt mondaná: vágjon bele.

— Mr. Lane, a szomszédja traktora miatt jöttünk. Úgy tudom, 
hogy Mr. Beddoes megkérte, hogy nézzen rá a házára, amíg a fele-
ségével Mexikóban nyaral.

— Aha — felelte Lane, és cigarettára gyújtott. — Az a rohadt Me-
xikó. Komolyan mondom... De nem tarthatja az ember rajta a sze-
mét egy házon, ha nem lakik ott. Nekem meg itt aztán van mit 
csinálnom. Megtettem, amit tudtam.

— Ebben biztos vagyok — felelte Annie. — Senki sem mondta, 
hogy a maga hibája lenne. De hogyan intézte ezt az egészet? Mi 
volt a feladata?

— Mindennap odamentem, megetettem a disznókat meg a 
csirkéket, és megnéztem, hogy minden jól be van-e zárva. Azt 
sose mondta, hogy különösen figyeljek a traktorára. Semmi furcsát 
nem láttam.

— Maga igazán jó szomszéd.
Lane nyersen felnevetett.
— Ennek semmi köze a jószomszédsághoz! Beddoes elég jól 

megfizetett.
— Á, értem.
— Az ember megérdemli, hogy megfizessék a munkájáért. És 

nem mintha ne engedhetné meg magának.
— Utoljára mikor nézett rá a birtokra?
— Szombaton. Egy nappal azelőtt, hogy visszajöttek volna.
— Vasárnap nem ment át?
— Nem. Úgy volt, hogy már kora reggel hazaérnek. Honnan 

tudtam volna, hogy gond van a járatukkal? Senki sem telefonált 
vagy ilyesmi.

— És szombaton minden rendben volt?
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— Igen. Különben mondtam volna valamit, nemde?
Annie magában felsóhajtott. Helyben vagyunk. Megszokta 

már az ilyen zsémbes, atyáskodó yorkshire-ieket, de szeretnie 
azért nem kellett őket.

— Mikor volt ez?
— Késő délután. Öt körül.
— Szóval, a traktort szombat este lopták el, valamikor sötéte-

dés után?
— Amikor elmentem, még be volt zárva. Több értelme van sö-

tétedés után ellopni, nem?
— Szombat este itthon volt?
— Mindig itthon vagyok, hacsak nem megyek ki a földekre. Ifjú 

hölgy, magának talán nem tűnt fel, de most van a bárányellés ide-
je, segítség nélkül pedig hosszúak a napok, és még hosszabbak az 
éjszakák. Meg aztán azok a kis jószágok nem mindig tudják, hogy 
mikor a legjobb megszületniük.

— Hét közben nem látott semmi furcsát, amikor odaát volt a 
Beddoes-birtokon? Nem hallott valamit? Nem látott semmi külö-
nöset?

— Nem. De ebben nincs semmi meglepő. Ha már járt itt, akkor 
tudja, hogy azért nem vagyunk olyan közel egymáshoz. Légvonal-
ban több mint három kilométer.

— Igen, de gondolom, meghallotta volna, ha mondjuk beindíta-
nak egy traktort, nem?

Lane arcára gúnyos mosoly ült ki.
— Ugye nem gondolja komolyan, hogy csak úgy felültek rá, és 

elhajtottak vele? Volt valamijük, amivel elvitték, platós kocsi vagy 
ilyesmi.

— Akkor is lett volna valami zaj — mondta Annie, elpirulva az 
iménti baklövése miatt. — Teherautó, furgon, platós kocsi, tudom 
is én.

— Egen, de időről időre hallja az ember az ilyen-olyan teher-
autók meg kocsik hangját. Még traktorokat is. Vidéken nincs eb-
ben semmi szokatlan.

— Az éjszaka közepén?
— Ha valakinek olyan sűrűek a napjai, mint az enyémek, az 
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a nap végén úgy alszik, mint akit fejbe vertek. Még azt a nyavalyás 
végítélet angyalát se hallottam volna meg, ha megfújja a harsoná-
ját. Ha azt mondtam, hogy semmi szokatlant nem hallottam, akkor 
nem is hallottam. Hiszen akkor bejelentettem volna, nemde?

— Mit csinált szombat este?
— Néztem a tévét, mire végre odajutottam. Nem mintha bármi 

köze lenne hozzá. Aztán aludtam.
— Mrs. Lane esetleg hallhatott valamit?
A férfi felhorkant.
— Csak ha természetfeletti képességekre tett szert. Az anyjá-

nál tanyázik, Whitby mellett.
— Ó, beteg az édesanyja?
— Sajnos annál is nagyobb a baj. Az öreglány makkegészséges, 

és még a méregfogai is megvannak.
— Szóval, a felesége elutazott?
— Úgy is lehet mondani. — Lane felhorkant. — Tartós távollét.
Annie felsóhajtott.
— Mr. Lane — mondta —, én csak alapvető információkat próbá-

lok megtudni.
— No, az az alapvető információ, nem mintha bármi közük len-

ne hozzá, hogy elment. Itthagyott. Lelépett. Elhúzott. És örülök, 
hogy megszabadultam tőle. Két éve már, hogy elment, de az öreg-
lány még mindig a markában tartja. Mondjuk kurvára megérdemli, 
én azt mondom.

— Sajnálom, Mr. Lane.
— Ne sajnálja! — csattant fel a férfi elkomorult arccal. — Én se 

sajnálom. Bár nem tudom, hogy ennek mi köze van Beddoesék 
traktorához.

— Uram, csak próbálunk minél több háttér-információt meg-
tudni — szólt közbe Doug Wilson. — Rutineljárás.

Lane lesújtó pillantást vetett Wilsonre.
— Mondták már, hogy úgy néz ki, mint az a fickó, aki Harry Pot-

tert játssza?
Wilson elvörösödött.
— Szokta nézni a fiával, ugye, Mr. Lane? — kérdezte Annie. — Már-

mint a Harry Potter-filmeket?
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— Hagyja ki ebből a fiamat!
— Itt van? Válthatnék néhány szót vele? Talán ő hallott valamit.
Lane agresszív mozdulattal nyomta el a cigarettáját a hamu-

tálcában, csak úgy repkedtek a szikrák a kárpitra. Csoda, hogy 
nem gyújtotta fel már évekkel ezelőtt a házat, gondolta Annie.

— Már nem lakik itt. Azt mondja, egy fiatalember számára ez 
nem élet. Nem lehet mit csinálni, semmivel sem érdemes foglalkoz-
ni. Nincs itt más, csak a robot. Kezdem belátni, hogy igaza lehet.

— Akkor most mivel foglalkozik a fia? — ütötte tovább a vasat 
Annie.

— Ne tőlem kérdezze. A városban él. Azt akarta, hogy megle-
gyen a saját „tere”. Én nem tehetek róla, ha hülyére issza magát, 
mint a többiek, vagy ecstasyt szív.

Annie inkább nem világosította fel arról, hogy az ecstasyt álta-
lában nem szívják. Ezzel csak még inkább maguk ellen hangolná.

— Mr. Lane, a fiának van bármi köze a kábítószerekhez?
— Fogalmam sincs. Nem avat a bizalmába.
— De maga hozta fel a témát.
— Csak mondtam valamit. Semmire se céloztam ezzel. Vagy 

igen, vagy nem a válasz. Bármi is legyen, nem mondhatnám, hogy 
érdekel.

Annie ezt nem hitte el. Észrevette, hogy Lane ridegsége, dühe 
és vadsága mögött szomorúság, megbánás és bűntudat rejlik. Ta-
lán még szeretet is. De érezte, hogy mélyen gyökeret vert benne 
a düh és az önsajnálat. Tapasztalatból tudta, hogy az embereknek 
nem mindig van elég türelmük, vagy hiányzik a megfelelő képes-
ségük ahhoz, hogy többrétegnyi agresszivitáson és mogorvaságon 
hatoljanak át, hátha kedvességre és sérülékenységre bukkannak. 
Néha talán próbálkoznak egy ideig, majd ráébrednek, hogy túl rö-
vid az élet, és mielőtt még rosszabbra fordulna a helyzet, tovább-
állnak — keresnek valakit, aki talán nyitottabb, és könnyebb vele 
együtt élni. Meglehet, hogy a fia és a felesége is így tett.

— Mi a neve? — kérdezte Annie.
— Michaelnek kereszteltük el, de Micknek hívatja magát. Miért?
— Úgy tudom, korábban bajba keveredett. Egy lopott autó 

miatt.



31

— A hülyéje! Igazából nem volt az semmi. Vihar a biliben.
— De így is feltételesen van szabadlábon.
— Manapság azt már ránézésre osztogatják a srácoknak. Sem-

mit se jelent. Régen antiszociális viselkedés miatt vették elő őket, 
most meg valami másra fogják. Meg ott van még a közmunka.

— Hány éves a fia?
— Tizenkilenc.
— Eastvale-ben hol lakik?
— A házszámot nem tudom, de az egyik olyan toronyházban. 

Azon a zűrös telepen. Mintha nem lett volna tisztességes, saját ott-
hona. Állítólag valami ringyóval lakik.

Annie tudta, hogy Lane melyik részre gondolt. Az East Side te-
lep a város legrégebbi és legzűrösebb helyei közé tartozott. Köny-
nyen meg fogja találni Mick Lane-t.

— Egy nővel él együtt?
— Aszondta.
— Kivel?
— Nem tudom. Nem igazán hozta el bemutatni. De ha önkor-

mányzati bérlakásban lakik, akkor jó eséllyel kurva, nem?
Annie ismerte az East Side telepet és néhány lakóját, de ez 

nem jelentette azt, hogy ne értett volna egyet Lane véleményével.
— Szokott egyáltalán találkozni Mickkel?
— Időnként beugrik.
— Van kocsija?
— Egy használt Peugeot. Épphogy szét nem esik.
— Mikor járt itt utoljára?
— Olyan két hete.
— Van munkája? — kérdezte Annie.
— Nem mondta, hogy lenne.
— Ért valamihez?
— Hát a tanyán nem sok hasznát vettem, az egyszer biztos. 

A kétkezi munka ment neki, és ügyesen bánt a birkákkal: jól nyír-
ta őket, meg minden. De hiányzik belőle az, amitől igazi gazda le-
hetne. Túl lusta. Azt elismerem, hogy jól rajzol és fest, már ameny-
nyi haszna van az ilyesminek.

Annie úgy érezte, hogy Frank Lane kezdi kihozni a béketűré-
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séből. Az apja, Ray művész volt, aki nagy hasznát vette a rajzolás-
nak és a festésnek. Annie maga is készített vázlatokat, valamint 
festett is, de csak hobbinak tekintette, akárcsak Beddoes a gaz-
dálkodást.

— Hogy boldogul itt egyedül, a fia és a felesége nélkül?
— Megélek. Nem zavar az egyedüllét. Sokszor béke és csend 

van körülöttem. De fizetnem kell a segítségért, ha szükségem van 
rá, nem? Megcsappan tőle az ember megtakarítása, már amit ilyen 
feltételek mellett egyáltalán félre lehet tenni. Tudják, ez nem egy-
emberes munka, különösen betakarításkor, vetéskor vagy birka-
nyíráskor. Meg elléskor.

— Kemény élet lehet.
Lane felmordult, és újabb cigarettára gyújtott.
Annie köhögött egyet. A férfi nem reagált rá.
— Hogy jön ki John Beddoeszal? — kérdezte Annie.
Most először tűnt úgy, hogy Lane elgondolkodik, mielőtt vála-

szolna.
— Beddoes szerintem rendben van — mondta kelletlenül. — Már-

mint ahhoz képest, hogy amatőr. Kicsit el van szállva magától, de 
egyéb rosszat nem igazán tudok mondani róla. Vagy a feleségéről, 
Patriciáról. Rendesek velem azóta, hogy Katie elment. Nem az ő 
hibájuk, hogy nekik több minden jutott az életben.

— Ezt hogy érti?
— Amolyan betolakodók, nem? Városi népség. Még csak hét éve 

vannak itt. — Összedörzsölte a hüvelyk- és a mutatóujját. — Gazdál-
kodó úriember. Amatőr. Van benne némi sértettség is emiatt. Azt 
hiszi, lenézzük. Talán igen. Én ebben nőttem fel. Ez a birtok az apá-
mé volt, előtte pedig az ő apjáé. És a sort a végtelenségig folytat-
hatnám. John Beddoes Ned Fairbairntől vette meg a tanyát, amikor 
ő maga már nem győzte. Nincs ezze’ semmi baj. Minden változik. 
Nekem meg egy kis pluszföldet jelentett jó áron, amikor szüksé-
gem volt rá. De azért jó, ha van pénze az embernek, nem?

— Milyen pénz?
— Beddoes valami nagypályás volt a városban. Bankban dolgo-

zott, vagy bróker volt, vagy mit tudom én, mit csinálnak azok ott 
lent. Aszondják, komoly pénzügyekkel foglalkoznak. Tolvaj az 
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mind, ha engem kérdez. Jól megfizette, hogy vigyázzak a birtokára, 
nekem meg van hová tennem a pénzt. Sajnálom a traktora miatt, 
de igazából semmit sem tehettem volna ez ellen, nem őrködhet-
tem egész héten az udvarán. Egy proccos német traktor meg min-
den. Itt csak kihívja maga ellen a sorsot. Csak a jóisten tudja, mit 
gondol, minek kell az neki. — Vastag ujjával Annie felé bökött: 
— Maguknak kellene jobban odafigyelniük az itteni bűncselekmé-
nyekre! Mégis milyen gyakran jön ide a járőrkocsi?

— Megtesszük, ami tőlünk telik, Mr. Lane — felelte Annie. — Per-
sze hát olyan ez, mint a gazdálkodás: mostanában ritka a jó segít-
ség, a terület pedig nagy.

— Hát ja... de valamit csak csinálni kéne.
— Beddoeséknak van gyerekük? — kérdezte Annie.
— Nincs, legalábbis sosem említették.
Úgy tűnt, hogy nem maradt más mondanivalójuk egymás szá-

mára. Wilson eltette a jegyzetfüzetét, és az ajtóhoz sétáltak. Lane 
továbbra is mozdulatlanul ült a karosszékében, csak cigarettázott, 
és a semmibe bámult. Nem köszönt el tőlük.

— Nos, ez igen szórakoztató volt — mondta Annie, amikor az 
autójuk a földútról visszazökkent az útra. Aztán észrevett valamit, 
amit befelé menet nem látott: olyan volt, mintha többsornyi dög-
lött egeret szögeltek volna a fakerítéshez. Amikor még egyszer 
megnézte magának, mik is lehetnek azok, úgy találta, egérnek túl 
nagyok. Aztán megborzongott. Talán patkányok?

— Ez meg mi a fene? — kérdezte Wilsont, aki közismerten jártas 
volt mindenben, ami Yorkshire-t illette.

— Vakondok — fordult felé vigyorogva a férfi. — A vakondfogó 
szögeli ki őket oda.

— Atyaúristen! Minek?
— Hogy megmutassa: teszi a dolgát — felelte Wilson. — És per-

sze figyelmeztetésképp.
— Mégis kit figyelmeztet?
— Hát a többi vakondot!




