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Köszönetnyilvánítás

Szerkesztőmnek, Stefano Maurinak. A munkájába fektetett szen-
vedélyért és kitüntető barátságáért.

Vele együtt a Longanesi Kiadó munkatársainak is köszönetet 
mondok, illetve világszerte valamennyi könyvkiadómnak. Kö-
szönöm azt az időt és energiát, amit arra áldoznak, hogy célba 
érhessenek a történeteim.

Luigi, Daniela és Ginevra Bernabònak. A tanácsaikért, a gon-
doskodásukért és a ragaszkodásukért. Nagyszerű érzés, hogy a 
csapatotok része lehetek.

Fabrizio Coccónak – az embernek, aki ismeri a történetek (a 
történeteim) titkait – nyugodt odaadásáért és amiért annyira 
noir tud lenni.

Giuseppe Strazzerinek, mert mindent beleadott a kiadói ka-
landba, és rajta tartotta a szemét az egészen.

Valentina Fortichiarinak a lendületéért és a ragaszkodásáért 
(nem is tudom, ezek nélkül képes lennék-e egyáltalán dolgozni).

Elena Pavanettónak a mosolygós ötleteiért.
Cristina Foschininek a ragyogó jelenlétéért.
Giuseppe Somenzinek a szenvedélyért, amelynek szárnyán 

útra kelhetnek a könyvek.
Minden könyvkereskedőnek azért az elkötelezettségért, amit 

magukra vállalnak, valahányszor egy könyvet az olvasókra bíz-
nak. A világunkban végzett varázslatos munkájukért.

Ennek a történetnek a megszületéséhez rajtuk kívül akaratla-
nul – és gyakran nem is tudatosan – sokan mások is hozzájárul-
tak, akiket itt szigorúan véletlenszerű sorrendben fogok felso-
rolni:
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Stefanónak és Tommasónak, amiért immár ők is itt vannak. 
Clarának és Gaiának mert annyi örömet okoznak nekem. Vito 
Lo Rének a hihetetlen zenéjéért, és azért, mert megtalálta Bar-
barát. Ottavio Martuccinak az egészséges cinizmusáért. Giovan-
ni „Nanni” Seriónak, amiért ő maga Shalber! Valentinának, aki 
mindent megtesz, hogy én is családtagnak érezhessem magam. 
Francesco „Ciccio” Ponzonénak, fantasztikus ember! Flaviónak, 
a gyöngéd szívű rosszfiúnak. Maurónak, amiért visszataláltunk 
egymáshoz. Martának, aki mindig ezer százalékot ad magából. 
Antonio Padovanónak az élet ízéről szóló leckékért. Franca né-
nikémnek, amiért mindig számíthatok rá. Maria „Iá”-nak, a 
Quirinalison töltött csodálatos délutánért. Michelének és Barba-
rának, Angelának és Pinónak, Tizianának, Rolandónak, Dona-
tónak és Danielának, Azzurrának, Marianának.

Chiarának, aki mindig büszkeséggel tölt el. A  szüleimnek, 
mert nekik köszönhetem a legjobb tulajdonságaimat.

Leonardo Palmisanónak, az egyik legnagyobb példaképem-
nek. Sosem fogok múlt időben beszélni rólad, és sohasem foglak 
elfelejteni.

Achille Manzottinak, aki 1999-ben arra kért, hogy írjam meg 
egy Don Marco nevű pap történetét, és ezzel lehetőséget nyúj-
tott nekem arra, hogy belefogjak ebbe a furcsa mesterségbe. Az-
zal, hogy a főszereplőmnek a Marcus nevet adtam, a tisztelete-
met szerettem volna kifejezni e hatalmas producer zsenialitása, 
szenvedélye és mindenekelőtt ama ösztöne előtt, amellyel képes 
volt kiszagolni a jövő forgatókönyvíróit.
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7 óra 37 perc

A holttest kinyitotta a szemét.
Háton fekve hevert az ágyon, egy fehér szobában, amelyet 

nappali fény világított meg. Egy fakereszt lógott a falon, ponto-
san vele szemben.

Megfigyelte mindkét kezét. Valaki gondosan a csípője mellé 
fektette a ragyogóan fehér lepedőn. Úgy érezte, mintha nem is 
őhozzá tartozna. Mintha másvalaki keze lenne. Felemelte az 
egyiket – a jobbat –, és a szeme elé tartotta, hogy alaposabban 
megnézhesse. Ekkor a fejét fedő kötésekhez ért. Valahogyan 
megsérült, de tudatosította magában, hogy nincsenek fájdalmai.

Az ablak felé fordult. Az üvegről halványan visszatükröződött 
az arca. És ebben a pillanatban, a semmiből hirtelen rátört a fé-
lelem. Fájt neki a kérdés. De még annál is jobban a tudat, hogy 
nem tudja rá a választ.

Ki vagyok én?





Öt nappal korábban
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0 óra 3 perc

A cím a városon kívül volt. A  rossz idő miatt, illetve amiért a 
navigációs készülék alig találta meg az odavezető utat, több mint 
fél órába telt, mire kiértek az elhagyatott helyszínre. Ha nem állt 
volna egy aprócska, kivilágított utcai lámpa a bekötőút bejáratá-
nál, talán lakatlannak vélték volna a területet.

A  mentőautó csak lépésben tudott haladni az elhanyagolt 
kert mellett. A villogó jelzőlámpa az éj sötétjében mohával be-
futott nimfákat és Vénusz-torzókat keltett életre, amelyek ke-
cses, félbemaradt mozdulatokkal hajladozva, felemás mosollyal 
intettek a mellettük elhaladó csapatnak. Mozdulatlanul táncol-
tak, csak önmaguknak.

Egy régi kúriához értek. Úgy fogadta őket, mint egy védett 
kikötő a viharban hánykolódó hajósokat. Bentről nem szűrődött 
ki semmi fény. De az ajtaja nyitva állt.

A ház már várta őket.
Hárman voltak ott: Monica, a fiatal belgyógyász, aki aznap 

éjjel ügyeletes volt a sürgősségi osztályon; Tony, a szakképzett 
betegápoló, hosszú évek tapasztalatával a sürgősségi beavatko-
zások területén; és a sofőr, aki a mentőautóban maradt, amíg a 
másik kettő a viharral küzdve megközelítette a házat. Mielőtt át-
lépték a küszöböt, hangos kiáltásokkal próbálták felhívni ma-
gukra az ott lakók figyelmét.

De senki sem válaszolt. Beléptek.
Dohszag és egy hosszú folyosó fogadta őket, amelynek sötét 

falait egy lámpasor gyenge, narancssárgás fénye rajzolta ki előt-
tük. Jobb kéz felől egy lépcsősor vezetett a felső szintre.
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A folyosó végén nyíló szobában egy élettelennek tűnő testet 
pillantottak meg.

Odarohantak, hogy elsősegélyben részesítsék. A ház nappali-
jában találták magukat, fehér lepedőkkel leterített bútorok kö-
zött. Csupán egy kivétel akadt: egy ütött-kopott kanapé, amelyet 
a szoba közepén álló ósdi televíziókészülék elé toltak. Öregség-
szag áradt mindenből.

Monica térdre rogyott a padlón mozdulatlanul fekvő férfi 
mellett, és odakiáltott Tonynak, hogy minden szükséges eszközt 
vigyen oda hozzá.

– Már beállt a szederjesség! – állapította meg.
Mialatt Monica egy zseblámpával vizsgálta a beteg pupillare-

akcióját, Tony meggyőződött róla, hogy szabadok a légutak, 
majd felhelyezte a szájára a kézi lélegeztetőballont.

A férfi nem lehetett több ötvennél, és eszméletlen volt. Csíkos 
pizsamát, bőrpapucsot és háziköntöst viselt. Ápolatlan külsejét 
nem tette vonzóbbá a többnapos borosta és a ziláltan lógó, gyér 
haj. A kezében még mindig a mobiltelefonját szorongatta. Való-
színűleg a sürgősségi ügyeletet hívta vele, erős mellkasi fájda-
lomra panaszkodva, nagyjából fél órával korábban.

A  villához legközelebb eső kórház a Gemelli volt. A  súlyos 
vészhelyzetek esetén az éppen ügyeletben lévő orvos is mindig 
csatlakozott a szakápolókhoz, akik az első rendelkezésre álló 
mentőkocsival kimentek a helyszínre.

Ezért volt itt most Monica is.
A padlón egy felborult asztalka hevert, illetve a róla legurult, 

ripityára tört tálka darabkái. Mindent elborított a tálkából ki-
ömlő, majd a férfi vizeletével elkeveredett tej és a benne ázó 
kekszdarabkák. A beteg minden bizonnyal tévénézés közben lett 
rosszul, aztán maga alá csinált. Tipikus eset, gondolta magában 
Monica. Egy egyedül élő középkorú férfi szívrohamot kap, és ha 
nem sikerül segítséget hívnia, általában már csak a holttestét ta-
lálják meg. Azt is csak akkor, amikor már a szomszédok is érez-
ni kezdik a bűzt. De egy ilyen elszigetelt kúria esetében még erre 
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sem lett volna esély. Ha a betegnek nem voltak közeli rokonai, 
akár évek is eltelhettek volna, mire bárki is rájön, milyen véget 
ért. A helyzet ismerősnek tűnt Monica számára, és szánalmat ér-
zett a férfi iránt. Legalábbis addig, amíg ki nem nyitották a pi-
zsamakabátját a szívmasszázshoz, és észre nem vették a mellka-
sára írt szavakat.

Ölj meg!
Mindketten úgy tettek, mintha ott sem lenne ez a két szó. Az 

ő feladatuk az életmentés volt. De attól a pillanattól kezdve 
minden mozdulatot a szokásosnál is nagyobb gonddal hajtot-
tak végre.

– Csökken az oxigénszint – mondta Tony, miután leellen-
őrizte a pulzoximéterrel mért értékeket. Nem jutott elég levegő a 
férfi tüdejébe.

– Intubálnunk kell, különben elveszítjük! – döntött az orvos, 
majd kivette a gégetükröt a táskájából, és a páciens feje mögé lé-
pett.

Tony látótere ezzel kitágult, és az orvos rögtön ezután a ré-
mület jelét látta megvillanni az ápoló szemében. Valamiféle fur-
csa zaklatottságot, amit nem tudott mire vélni. Tony vérprofinak 
számított a szakmájában. Monica el sem tudott képzelni olyan 
helyzetet, amihez a kollégája ne lett volna hozzáedződve. Most 
azonban mégis felzaklatta valami. Valami, ami éppen az ő háta 
mögött volt.

A kórház minden dolgozója ismerte a fiatal orvosnő és a húga 
történetét. Bár Monica előtt soha, egyetlen szóval sem említették 
a dolgot, azért az ő figyelmét sem kerülte el, amikor a kollégái 
időnként részvéttel teli, nyugtalan arckifejezéssel figyelték. Tud-
ta, hogy ilyenkor azon tépelődnek, vajon Monica hogyan képes 
egyáltalán tovább létezni, egy ilyen hatalmas teher súlya alatt 
görnyedezve.

Ugyanezt az arckifejezést látta most Tony arcán is, csak ő 
sokkal rémültebb volt. Egy pillanatra ő is hátranézett, és meg-
látta azt, amit az imént az ápoló is.
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Egy görkorcsolya hevert árván a szoba egyik sarkában – egye-
nesen a pokolból jött.

Piros volt, és aranyszínű csatok díszítették. A párja tökéletes 
mása, csakhogy az nem ott volt. Hanem egy másik házban, egy 
másik életben. Monica egy cseppet mindig is giccsesnek találta 
őket, de Teresa nem. Ő erősködött, hogy ez amolyan „vintage” 
stílusú. Ikrek voltak, ezért amikor egy hideg decemberi reggelen 
megtalálták a testvére holttestét egy folyóparti tisztáson, Monica 
úgy érezte, mintha önmagát látná.

Még csak huszonegy éves volt, és elvágták a torkát.
Úgy tartják, hogy az ikrek mindent megéreznek, ami a másik-

kal történik, még ha több kilométer választja is el őket egymástól. 
De Monica nem hitt ebben. Neki sem veszély-, sem félelemérzete 
nem volt azon a vasárnap délutánon, amikor Teresát elrabolták, 
miközben hazafelé tartott a barátnőivel szervezett görkorcsolyá-
zásból. A  testét csak egy hónappal később találták meg, ugyan-
azokban a ruhákban, mint amiket az eltűnésekor viselt.

És a holttest egyik lábán azzal a piros görkorcsolyával, ami 
akkor bizarr művégtagnak tűnt rajta.

Monica később hat évig őrizgette, és közben mindvégig azon 
tanakodott magában, hová tűnhetett a párja, és vajon megtalál-
ják-e valaha is. Hányszor és hányszor próbálta elképzelni annak 
az embernek az arcát, aki elvitte! Hányszor próbálta felismerni 
az utcán látott idegenek arcában! Idővel ez egyfajta játékká vált 
számára.

Most pedig talán szemtől szembe került a válasszal.
Lepillantott a padlón heverő emberre. A kiszáradt bőrű, kö-

vérkés kezet, az orrnyílásokból kiálló szőrszálakat, a nadrágja 
ülepénél terjengő vizeletfoltot nézte. Nem hasonlított arra a 
szörnyetegre, aminek egykor elképzelte. Hús-vér ember volt. 
Közönséges, hétköznapi emberi lény. Ráadásul gyenge szívvel.

Tony hangja rántotta vissza a valóságba.
– Tudom, mi jár a fejedben – mondta. – Felőlem abbahagy-

hatjuk, amikor csak akarod. Itt maradhatunk, megvárhatjuk, 
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amíg bekövetkezik, aminek be kell... Döntsd el te! Tőlem senki 
sem fogja megtudni.

Tony volt az, aki felvetette. Talán épp azért, mert már látta, 
hogy Monica keze megáll a férfi szájához készített gégetükörrel. 
Az orvos még egyszer lenézett a férfi mellkasára.

Ölj meg!
A húga is talán ezeket a szavakat látta utoljára, amikor ez az 

ember elvágta a torkát, mint egy vágóállatnak. Teresának nem 
lehetett meleg és bátorító szavakban része, pedig minden embe-
ri lény ezt érdemelné, amikor örökre elhagyni készül a földi éle-
tet. Nem! Ezekkel a szavakkal a gyilkosa csak gúnyt akart űzni 
belőle. És még örömét is lelte benne. Teresa talán már maga kér-
hette a halált, csak hogy gyorsan túl legyen rajta. Monica harag-
jában olyan erősen szorította a gégetükröt, hogy elfehéredtek az 
ujjpercei.

Ölj meg!
Ez a gyáva tetű a szegycsontjára tetováltatta a szavakat, aztán 

persze amikor rosszul lett, mégiscsak kihívta a mentőket. Ő is 
csak olyan volt, mint bárki más. Ő is félt a haláltól.

Monica a lelkében kereste a választ. Bárki, aki ismerte Tere-
sát, őbenne csak egy csalóka másodpéldányt látott, egy viasz-
múzeumi szobrot, egy fájdalmas emlék lenyomatát. A szülei sze-
mében ő testesítette meg mindazt, ami a testvére lehetett volna, 
de már nem adatott meg neki – soha többé. Őt látták felnőni, és 
Teresát keresték. Monica előtt most ott állt a lehetőség, hogy 
végre önmaga legyen, és megszabaduljon az ikertestvére rátele-
pedő szellemétől. Orvos vagyok, emlékeztette magát. Arra vá-
gyott, bárcsak legalább egy szikrányi könyörületet érezne az 
előtte fekvő emberi lény iránt, vagy legalább egy magasabb erő 
ítéletétől tartana; vagy ha találna valamit, amit jelként értelmez-
hetne. De csak arra döbbent rá, hogy semmit sem érez. Ekkor 
kétségbeesetten törni kezdte a fejét, és megpróbált kiagyalni egy 
magyarázatot, amivel meggyőzhette volna magát, hogy a férfi-
nak nem lehetett köze Teresa halálához. De bármennyire is eről-
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ködött, arra jutott, hogy az a piros görkorcsolya csak egy okból 
lehet ebben a helyiségben.

Ölj meg!
Monica ebben a másodpercben rádöbbent, hogy már meg-

hozta a döntést.

6 óra 19 perc

Az eső gyászosan zuhogott Rómára. A történelmi városközpont 
épületeit – a néma, könnyező homlokzatok sorát – lepelként ta-
karták a hosszú árnyak. Egy árva lélek sem járt a Piazza Navona 
körül zsigerek módjára kanyargó sikátorokban. De a Chiostro del 
Bramante-kolostortól pár lépésre található patinás Caffè della 
Pace üvegablakai visszatükröződtek a fényes utcaköveken.

Benn vörös bársonnyal kárpitozott székek, szürke erezetű 
márványasztalok, neoreneszánsz szobrok és a szokásos vendég-
kör: művészek, legfőképpen festők és zenészek, a számukra soha 
véget nem érő hajnal miatti nyugtalanságban. A boltosok és ré-
giségkereskedők is ott várták ki az időt, amikor kinyithatták az 
utcában lévő üzleteiket, és volt köztük egy színész is, aki a pró-
bákkal töltött színházi éjszaka után hazafelé menet beugrott egy 
kapucsínóra, mielőtt lepihent volna aludni. Mindnyájan azért 
álldogáltak ott, hogy egy kis vigaszt keressenek a rosszul induló 
reggelre; mindannyian egy kis társaságra vágytak. Egyikük sem 
törődött a két fekete ruhás idegennel, akik a bejárati ajtóval 
szemben lévő asztalhoz szorultak.

– Hogy állsz a migrénes rohamaiddal? – kérdezte a fiatalabb-
nak látszó férfi.

A másik, aki éppen az előtte lévő üres kávéscsésze körül szét-
szóródott cukorszemeket szedegette fel a hüvelykujjával, abba-
hagyta a babrálást, és ösztönösen végigsimított a bal halántékán 
lévő forradáson.
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– Időnként nem bírok aludni tőlük, de azért már ki merném 
jelenteni, hogy jobban vagyok.

– Még mindig ugyanazt álmodod?
– Minden áldott éjszaka – válaszolta a férfi, a társára emelve 

mélykék, búskomor szemét.
– Majd elmúlik.
– Igen, egyszer majd el.
A  kettejük között beállt csendet hosszú, sistergő hang törte 

meg, a kávégépből kiáramló gőz zaja.
– Marcus, elérkezett az idő – mondta a fiatalabbik.
– Még nem állok készen.
– Nem várhatunk tovább. Fentről már kérdezgetnek rólad, 

türelmetlenül várják, hogy megtudják, hol tartasz.
– Folyamatosan fejlődöm, nem igaz?
– De igen. Minden nappal, és hidd el, ez megnyugtató szá-

momra. De már eleget vártunk. Elég sok minden múlik rajtad.
– De kik azok, akik ennyire érdeklődnek irántam? Találkoz-

ni, beszélni szeretnék velük! Te vagy az egyetlen, akit ismerek, 
Clemente!

– Ezt egyszer már megbeszéltük. Ez nem lehetséges.
– Miért?
– Mert ez mindig is így volt.
Marcus újra megérintette a sebhelyét, mint mindig, amikor 

nyugtalankodott valami miatt.
Clemente felé hajolt, ezzel arra kényszerítve Marcust, hogy a 

szemébe nézzen.
– A saját biztonságod érdekében kell így lennie.
– Vagyis inkább azt akarod mondani... hogy az ő érdekük-

ben.
– Ha így jobban tetszik, hát legyen! Amiatt is.
– Még a végén kellemetlenségük támadna miattam. És ez 

még véletlenül sem fordulhat elő, nem igaz?
Marcus gúnyolódása nem hozta ki Clementét a sodrából.
– Voltaképpen mivel van bajod?
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– Azzal, hogy nem létezem – mondta Marcus, és a hangja el-
torzult a fájdalomtól.

– Az, hogy csak én ismerlek, szabadságot ad neked. Hát nem 
érted? Ők csak a nevedet tudják. Minden másban rám hagyat-
koznak. Ezért nem állnak korlátok a megbízatásod útjában. Ha 
nem tudják, ki vagy, meg sem akadályozhatnak semmiben.

– Miért? – vágott vissza Marcus indulatosan.
– Mert az, amire vadászunk, őket magukat is megmételyez-

heti. Így viszont, ha minden más óvintézkedés kudarcot vallana, 
ha minden korlát haszontalannak bizonyulna, még akkor is len-
ne valaki, aki mindent szemmel tart. Te vagy az utolsó védőbás-
tyájuk.

Marcus tekintete kihívón megvillant.
– Csak egy kérdésemre válaszolj... Rajtam kívül mások is 

vannak, akik olyanok, mint én?
Clemente rövid gondolkozás után felelt:
– Nem tudom. Nem tudhatom erre a választ.
– Ott kellett volna hagynod engem abban a kórházban!
– Ne mondj ilyet, Marcus! Ne okozz csalódást nekem!
Marcus kinézett az ablakon, az utcán lézengő maroknyi járó-

kelő irányába, akik a vihar elálltát kihasználva, rögtönzött búvó-
helyükről kilépve tovább folytatták az útjukat. Sok kérdése lett 
volna még Clementéhez. Olyasmikről, amelyek közvetlenül őrá 
vonatkoztak, dolgokról, amelyekről nem tudott eleget. Az előtte 
ülő férfi volt az egyetlen kapcsolata a világgal. Sőt, Clemente ön-
magában az ő egész világát jelentette. Marcus soha senkivel nem 
beszélt, nem voltak barátai. Sok olyasmit tudott azonban, ame-
lyekről jobb lett volna nem is tudnia. Az emberek dolgairól. Ar-
ról, hogy milyen gonoszságokra képesek. Olyan borzalmas dol-
gokat, amelyek bárkiben megingathatták volna az emberekbe 
vetett hitet, amelyek egy életre beszennyezhették volna bárkinek 
a szívét. Mindig irigykedve nézte a körülötte lévőket, akik e tu-
dás súlya nélkül élték az életüket. Clemente megmentette őt. Ez-
zel egy időben azonban Marcus belépett az árnyak világába.
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– Miért épp én? – kérdezte, továbbra sem nézve a társa sze-
mébe.

Clemente elmosolyodott.
– A kutyák színvakok – felelte. Mindig ezt a kifejezést hasz-

nálta. – Szóval, számíthatok rád?
Marcus ekkor visszafordult egyetlen barátja felé.
– Igen. Számíthatsz rám.
Clemente nem szólt többet, csak a szék támlájára akasztott 

esőkabátja belső zsebébe csúsztatta a kezét, és kivett belőle egy 
papírzacskót. Letette az asztalra, és Marcus felé tolta.

Ő elvette, és azzal a gondossággal, amely másoktól minden 
mozdulatát megkülönböztette, kinyitotta.

Három fényképet talált benne.
Az elsőn egy fiatalokból álló csoport volt egy tengerparti bu-

liban. A kép előterében két fürdőruhás lány állt. Sörösüvegekkel 
koccintottak egy tűzrakás előtt. A  második kép már csak az 
egyiküket ábrázolta összefogott hajjal, szemüvegben. A lány mo-
solyogva mutatott a Palazzo della Civiltà Italianára, Róma EUR 
nevű városrészének ikonikus, neoklasszicista épületére. A  har-
madik fotón ugyanez a lány egy férfit és egy asszonyt ölelt át, 
feltehetően a szüleit.

– Ki ez? – kérdezte Marcus.
– Larának hívják. Huszonhárom éves. Rómában tanul, de vi-

dékről származik. Építészkaros, negyedik évfolyam.
– Mi történt vele?
– Épp ez a probléma: senki sem tudja. Már vagy egy hónapja 

nyoma veszett.
Marcus ekkor – megfeledkezve a hangokról és mindarról, 

ami körülvette őket – Lara arcára összpontosította minden fi-
gyelmét. Egy tipikus vidéki lányt látott, aki a nagyvárosban pró-
bált gyökeret verni. Nagyon nőies, finom vonású arca volt, 
sminket egyáltalán nem viselt. Marcus feltételezte, hogy a lány 
mindig lófarokban hordta a haját; talán nem engedhette meg 
magának, hogy rendszeresen fodrászhoz járjon. Takarékosság-
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ból valószínűleg csak akkor csináltatta meg a haját, amikor ha-
zautazott a szüleihez. Az öltözete is kompromisszumokról árul-
kodott: egyszerű farmer és póló volt rajta, talán épp azért, hogy 
ne kelljen mindenképpen lépést tartania a futó divatirányzatok-
kal. Az arcán nyomot hagytak a könyvek fölött töltött éjszakák 
és a tonhalkonzervből rögtönzött vacsorák, az otthonuktól távol 
élő diákok végső mentsvárai, amikre egy egyetemista már csak 
akkor fanyalodik rá, amikor elfogyott a havi apanázs, és kényte-
len valahogyan kihúzni. Látszott az arcán, hogy először volt tá-
vol az otthonától. Hogy mindennapos küzdelmet vívott a hon-
vággyal, amit csak abbéli vágya tudott ellensúlyozni, hogy egy 
szép napon majd építész lesz belőle.

– Mondd el, mi történt!
Clemente egy noteszt vett elő, eltolta maga elől a kávéscsészé-

jét, és tanulmányozni kezdte a jegyzeteit.
– Az eltűnése napján Lara az este egy részét néhány barátjá-

val töltötte egy klubban. Akik vele voltak, mind azt állították, 
hogy éppolyan nyugodt volt, mint máskor. A szokásos témák-
ról társalogtak, aztán Lara kilenc körül bejelentette, hogy fá-
radt, és haza szeretne menni, hogy ágyba bújjon. Ketten a tár-
saságból, egy pár, hazavitték autóval, és megvárták, amíg be 
nem ment a kapun.

– Hol lakik?
– Egy régi lakóépületben, a központban.
– Más lakók is vannak ott?
– Körülbelül húszan. Az épület egy egyetemi intézmény tu-

lajdonában áll, amely lakásokat ad bérbe diákoknak. Laráé a 
földszinten van. Egészen augusztusig az egyik évfolyamtársával 
osztozott rajta, aki aztán elköltözött onnan. Az eltűnése idején is 
éppen lakótársat keresett.

– Meddig van nyomunk róla?
– Azt tudjuk, hogy Lara a hazatérését követő órákban a lakás-

ban tartózkodott, mert több telefonszolgáltató bázisállomása is 
ezt támasztja alá. A mobiltelefonjáról két hívást kezdeményezett: 
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az egyiket huszonegy óra huszonhétkor, a másikat huszonkét óra 
tizenkét perckor. Először tíz percet beszélt az anyjával, másodjára 
a legjobb barátnőjét hívta. Huszonkét óra tizenkilenc perckor ki-
kapcsolhatta a telefonját, azóta nem is kapcsolta be újra.

Egy fiatal pincérnő lépett az asztalukhoz, hogy összeszedje a 
kávéscsészéiket, és pár pillanatig még elidőzött mellettük, hátha 
rendelnének valamit, de egyikük sem reagált. Csak csendesen 
megvárták, amíg eltávolodik tőlük.

– Mikor jelentették be az eltűnését? – kérdezte Marcus.
– Másnap este. Amikor rá következő nap nem jelent meg az 

építészkaron, a barátai néhányszor felhívták, de csak a hangpos-
tája válaszolt. Húsz óra tájban elmentek a lakásához, bekopog-
tak hozzá, de nem nyitott ajtót.

– Mit mond a rendőrség?
– Az eltűnése előtti napon Lara levett a bankszámlájáról 

négyszáz eurót a bérleti díjra, de az ügyintézőhöz már nem ju-
tott el ez az összeg. Az anyja szerint a szekrényéből hiányzik né-
hány ruha és egy hátizsák. És a mobiljának is nyoma veszett. 
Ezért a rendőrség hajlik arra, hogy azt mondja, önszántából tá-
vozott a lakóhelyéről.

– Ezt mondani a legkényelmesebb.
– Tudod, hogy megy az ilyesmi... Ha nem merül fel semmi-

lyen konkrét jel, ami arra utalna, hogy a legrosszabbtól kell tar-
taniuk, egy idő után szépen abbahagyják a keresést, és várnak, 
hogy történjen valami.

Hátha felbukkan egy hulla, gondolta magában Marcus.
– A lány hétköznapi életet élt, az ideje nagy részét az egyete-

men töltötte, és mindig ugyanabban a szűk ismeretségi körben 
mozgott – folytatta Clemente.

– A barátai mit gondolnak az ügyről?
– Azt, hogy Lara nem az a fajta lány, akit a hóbortjai vezérel-

nének. Bár az utóbbi időben kissé megváltozott: fáradtnak és 
szétszórtnak tűnt.

– Semmi udvarló, semmi flört?
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– A híváslistájában nincs nyoma annak, hogy az ismeretségi 
körén kívül másokat is keresett volna, és egyikük sem említette, 
hogy udvarlója lett volna.

– És mit mond az internet?
– Rendszerint az építészkar könyvtárából netezett, vagy a 

vasútállomás közelében lévő internetpontból. A  levelezésében 
nincs semmilyen gyanús e-mail.

Egy új vendég érkezésekor hirtelen kivágódott a kávézó üveg-
ajtaja. Szélroham söpört végig a helyiségen. A vendégek bosszú-
san hátrafordultak, Marcust kivéve. Túlságosan lefoglalták a 
gondolatai.

– Lara hazaér, mint minden este. Fáradt, amit egy ideje egyre 
gyakrabban észlel magán. A külvilággal utoljára huszonkét óra 
tizenkilenc perckor érintkezik, amikor is kikapcsolja a telefon-
ját, ami aztán vele együtt eltűnik, és többé be sem kapcsolják. Ez 
az utolsó mozzanat, amit tudunk róla. Eltűnt néhány ruhája, a 
pénzével és a hátizsákjával együtt, ezért a rendőrség úgy gondol-
ja, hogy önszántából hagyta el a lakóhelyét... Kilépett onnan, és 
eltűnt. Talán egyedül, talán valaki másnak a társaságában. Senki 
sem veszi észre a távozását. – Marcus tekintete Clemente arcára 
szegeződött. – Mi okunk van azt feltételezni, hogy valami rossz 
történt vele? Akarom mondani, miért tartozik ránk ez az ügy?

Clemente tekintete önmagáért beszélt. Végre a lényegre tér-
tek. Anomáliák. Alapjában véve ezeket keresték. A parányi fel-
fesléseket a szabályszerűség szövetén. Az apró ellentmondásokat 
egy hétköznapi rendőrségi nyomozás logikai rendjében. Az ilyen 
lényegtelennek tűnő tökéletlenségek mögött gyakran valami tel-
jesen más rejtőzött: egy olyan út, amely egy másik, egy elképzel-
hetetlen valóságba vezetett. És itt léptek ők a képbe.

– Lara sosem hagyta el az épületet, Marcus. A  lakás ajtaját 
belülről zárták be.
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Clemente és Marcus egyenesen a helyszínre indultak. Az épület 
a Via dei Coronarin volt, alig pár méterre a Piazza di San Salva-
tore in Laurótól és a rajta álló tizenhatodik századi templomtól. 
Pár perc alatt bejutottak a földszinti lakásba. Senki sem figyelt 
fel rájuk.

Amint Marcus betette a lábát Lara otthonába, felmérte a he-
lyiséget. Elsőként az ajtóból kiszakított zárat figyelte meg. Ah-
hoz, hogy a rendőrök bejuthassanak a lakásba, be kellett törniük 
a bejárati ajtót. Nem vették észre a belülről beakasztott ajtólán-
cot, ezért az akkor leszakadt, és azóta is az ajtófélfán lógott.

A  lakás legfeljebb hatvan négyzetméter lehetett, két szinten 
elosztva. Az elsőn egyterű szoba látta el a konyha és a nappali 
funkcióját. Az egyik fala mentén elektromos főzőlappal felsze-
relt konyhaszekrény állt, mellette színes mágnesekkel teleagga-
tott hűtőszekrény, amelynek a tetején elszáradt ciklámen kor-
nyadozott egy virágcserépben. A szobában volt még egy asztal 
négy székkel körbevéve. A közepén bögrék sorakoztak egy tál-
cán, és mindenféle más, teafőzéshez használatos eszközök. 
A szoba sarkában két dívány állt egy tévékészülék előtt. A zöldre 
festett falakon a megszokott poszterek és képek helyett híres 
épületek tervrajzai sorakoztak a világ minden tájáról. A  helyi-
ségben volt egy ablak, amely – akárcsak a lakás összes többi ab-
laka – egy belső udvarra nézett. Vasrácsok védték. Azon keresz-
tül se be, se ki nem juthatott senki.

Marcus minden apró részletet az emlékezetébe vésett. Némán 
keresztet vetett. Clemente azonnal követte a példáját. Aztán ne-
kilátott, hogy körbejárja a szobát. Nem érte be a tárgyak puszta 
látványával. Megérintette őket, épp csak futólag elhúzva felettük 
a tenyerét, mintha csak valamilyen ott maradt energiát, rádióje-
let próbálna befogni. Mintha a tárgyak ezáltal kommunikációba 
léphettek volna vele, mintha felfedhették volna előtte mindazt, 
aminek a szemtanúi voltak. Marcus úgy kémlelte a tárgyak mély, 
élettelen csendjét, mint a varázsvesszős forráskutató, aki a talaj-
ban rejtve futó vízereket igyekszik felkutatni.



28

Clemente félrehúzódva figyelte az emberét, nehogy megza-
varja őt. A bizonytalanság legapróbb jelét sem látta rajta, Marcus 
energikusnak és koncentráltnak tűnt. Ez az ügy mindkettejük 
számára fontos próbatételt jelentett. Marcus bebizonyíthatta 
magának, hogy újra képes a munkára, amelyre kiképezték. Cle-
mente pedig megtudhatta belőle, hogy nem tévedett, amikor 
hitt Marcusban, illetve abban, hogy képes lesz felépülni.

Clemente figyelte, ahogy Marcus a helyiség hátsó része felé 
indul, ahol az ajtó mögött egy aprócska fürdőszoba bújt meg. 
A  falait fehér csempe borította, a helyiséget neonlámpa világí-
totta meg. A zuhanytálca a mosdókagyló és a vécécsésze között 
helyezkedett el. Volt ott egy mosógép és egy tárolószekrény a 
seprűknek meg a takarítószereknek. Az ajtóra valaki egy naptárt 
akasztott.

Marcus visszafordult, és most a nappali bal oldali része felé 
vette az irányt, ahonnan a felső emeletre vezető lépcső indult. 
Egyedül ment fel rajta, hármasával szedve a fokokat. Fenn egy 
szűk lépcsőpihenőn találta magát, innen nyílt a két hálószoba 
ajtaja.

Az első szoba volt az, amely az új lakóra várt. Csak egy pőrén 
hagyott matrac, egy kis fotel és egy komód kapott helyet benne.

A második Lara szobája.
Az ablakokon nyitva voltak a spaletták. Az egyik sarokban 

egy asztal állt, a tetején egy számítógéppel, mellette, a falon, 
könyvektől roskadozó polcok. Marcus odalépett, és végighúzta 
az ujját az építészeti könyvek gerincén. Aztán végigsimított egy 
híd kinyomtatott, félkész tervrajzán. Az asztalon álló pohárba 
állított ceruzák közül kezébe vette az egyiket, és megszagolta, 
majd ugyanígy tett a radírral; azt a titkos élvezetet érezte, ame-
lyet csak az írószerek képesek kiváltani az emberből.

Ez az illat hozzátartozott Lara világához; ez volt az a hely, 
ahol boldognak érezte magát. Az ő kis birodalma.

Marcus kinyitotta a szekrény ajtaját, és kissé kihúzta a váll-
fákra akasztott ruhákat, némelyik vállfa üresen lógott. Az alsó 
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polcon három pár cipő állt egy sorban. Két edzőcipő és egy ma-
gas sarkú körömcipő a különleges alkalmakra. De volt ott még 
egy hely a hiányzó negyediknek.

Az ágy az átlagosnál nagyobb méretű volt, és a párnák közül 
kikandikált egy játék mackó. Látszott rajta, hogy már Lara gye-
rekkora óta a lány hűséges társa volt. De most egyedül maradt.

A szobácska egyetlen komódján egy fényképkeret állt, Lara és 
a szülei közös fotójával, mellette egy kis fémdoboz, benne egy 
apró zafírkővel díszített, vékonyka aranygyűrű, egy borostyán 
karkötő és néhány bizsu. Marcus alaposabban megfigyelte a 
fényképet. Felismerte: egyike volt azoknak, amelyeket Clemente 
a Caffè della Pace kávéházban mutatott neki. Lara a képen vé-
kony aranyláncot viselt egy kereszttel, de ez nem volt ott az ék-
szertartó dobozban.

Clemente a lépcső aljánál várt Marcusra, de nem kellett so-
káig várakoznia. Kis idő múlva már azt látta, hogy a társa az alsó 
szintre tart.

– Nos?
Marcus megállt a lépcsőn.
– Lehet, hogy elvitték innen. – Abban a pillanatban, ahogy 

ezt a mondatot kiejtette a száján, teljes bizonyossággal tudta, 
hogy igaza van.

– Mire alapozod ezt?
– Túl nagy a rend. Mintha a hiányzó ruhák és az eltűnt mo-

biltelefon csak egy előre megrendezett színjáték díszletei lenné-
nek. De annak, aki az egészet megszervezte, elkerülte a figyel-
mét egy részlet: a belülről beakasztott ajtólánc.

– De hogyan tudta...
– Hamarosan ezt is megtudjuk – vágott közbe Marcus. Tett 

pár lépést a szobában, mintha azt a helyet kereste volna, ahol a 
legjobban kikristályosodik előtte az ott lezajlott jelenet. Az agya 
szédült gyorsasággal működött. A  mozaik darabkái hirtelen 
kezdtek egy képpé összeállni a lelki szemei előtt.

– Larának volt egy vendége.
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Clemente tudta, mi megy végbe a társában. Marcus elkezdett 
azonosulni azzal, aki a helyszínen tartózkodott. Ez volt az ő kü-
lönleges adottsága.

Azt látta maga előtt, amit a betolakodó is.
– Itt volt benn, amikor Lara nem volt itthon. Leült a díványá-

ra, kipróbálta, milyen puha az ágya, turkált a dolgai között. 
Megnézte a fotókat, magáévá tette az emlékeit. Megérintette 
a fogkeféjét, az illatát keresve beleszagolt a ruháiba. Beleivott a 
poharába, amit a lány a mosogatóban hagyott, hogy majd ké-
sőbb elmossa.

– Nem tudlak követni...
– Kiismerte magát ezen a helyen. Mindent tudott Laráról, is-

merte az időbeosztását, a szokásait.
– De hiszen semmi sem utal emberrablásra. Nincsenek dula-

kodásra utaló jelek, senki nem hallott kiabálást, segítségkérést 
az épületben. Hogyan állíthatod ezt ilyen meggyőződéssel?

– Mert akkor vitte el, amikor a lány aludt.
Clemente meg akart szólalni, de Marcus megelőzte.
– Segíts megkeresni a cukrot!
Bár Clemente nem értette pontosan, mi jár Marcus fejében, 

úgy döntött, eleget tesz a kérésének. A konyhapult feletti szek-
rényben talált egy Sugar feliratú pléhdobozt, miközben Marcus 
az asztal közepén, a teafőzéshez használt eszközök között lévő 
cukortartót vizsgálta meg.

Mindkettő üres volt.
Egy hosszú pillanatig csak bámultak egymásra, a tárgyakkal a 

kezükben. Pozitív energia vibrált köztük. Ez nem pusztán a vé-
letlen műve volt. Marcus nem a levegőbe beszélt. Olyan megér-
zése támadt, amely mindent megerősíthetett.

– A cukor a legjobb hely a narkotikum elrejtésére: elfedi az 
ízét, ráadásul az elkövető azt is biztosra veheti, hogy az áldozat 
rendszeresen be fogja venni.

– Sőt, Lara barátai is azt állították, hogy az utóbbi időben a 
lány rendszeresen fáradtságra panaszkodott. – Clemente meg-
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borzongott. Ez az apró részlet mindent megváltoztatott. De erről 
Marcusnak egyelőre nem szólhatott.

– Fokozatosan érte el a célját, nem kellett kapkodnia – foly-
tatta Marcus. – Ez is azt bizonyítja, hogy aki elrabolta, már az 
ominózus éjszaka előtt is járt itt. A ruhákkal és a mobiltelefon-
nal együtt a cukrot is eltüntette, ami a kábítószert tartalmazta.

– De az ajtóláncról megfeledkezett – tette hozzá Clemente. 
Ez az egyetlen disszonáns részlet minden elméletet felrúgott. 
– De hol juthatott be? És ami még ennél is fontosabb: hol juthat-
tak ki innen együtt?

Marcus újra körülnézett.
– Hol vagyunk? – Róma volt a világ legnagyobb „lakott” ré-

gészeti lelőhelye. A város fejlődése során újabb és újabb szintek 
rakódtak egymásra; bármelyik pontján elég volt néhány métert 
leásni ahhoz, hogy az ember korábbi történelmi korszakok és 
civilizációk maradványaira bukkanjon. Marcus azt is pontosan 
tudta, hogy még a talaj felszíni rétegeiben is különböző szintek 
alakultak ki az idők során. Minden helyszín rengeteg történetet 
zárt magába, és számos különféle rendeltetést tölthetett be. – Mi 
ez a hely? Úgy értem, nem jelenleg, hanem mi lehetett régen. 
Azt mondtad, az épület eredete a tizennyolcadik századra vezet-
hető vissza.

– A Costaldi őrgrófok egyik rezidenciája volt.
– Igen. A nemesek az emeleteken lévő szobákat foglalták el, 

itt pedig az udvari műhelyek, raktárhelyiségek és istállók kaptak 
helyet. – Marcus megérintette a forradást a bal halántékán. Fo-
galma sem volt róla, honnan tört fel ez az emlék. Honnan tud-
hatta ezt? Sok információ örökre törlődött az emlékezetéből. 
A többi viszont a legváratlanabb pillanatokban tért vissza, ma-
gukkal hozva az eredetükre vonatkozó kellemetlen kérdést is. 
Volt Marcusban egy hely, ahol bizonyos dolgok léteztek, de rejt-
ve maradtak. Időnként feltörtek a felszínre, emlékeztetve őt e 
ködös hely létezésére, és arra, hogy soha többé nem lesz már 
képes visszatalálni oda.
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– Igazad van – mondta Clemente. – Az épület hosszú időn át 
ebben az állapotban létezett. Egészen addig, amíg valaki az egye-
temi intézményre nem hagyományozta úgy tíz évvel ezelőtt. 
Csak akkor alakították át lakóépületté.

Marcus lehajolt, és a padlót tanulmányozta. A  parketta tö-
mör, kezeletlen fából készült. Keskeny lécekből illesztették össze. 
Nem, ez itt nem jó, mormolta magában. Tétovázás nélkül elin-
dult a fürdőszobába. Clemente követte.

Marcus a seprűtartó szekrényhez lépett, elővett belőle egy fel-
mosóvödröt, majd a zuhanyfülkében félig teleengedte vízzel. 
Aztán hátralépett egyet. Clemente a háta mögül asszisztált a je-
lenethez, bár még nem értette, miben mesterkedik a társa.

Marcus oldalra döntötte a vödröt, és egy hirtelen mozdulattal 
a csempeburkolatú padlóra löttyintette a vizet. A  lábuk előtt 
egyre szélesebbre nyúlt a víztócsa. Csak álltak és figyelték.

Aztán alig pár másodperc múlva a víz eltűnt a szemük elől.
Olyan volt, akár egy bűvészmutatvány. Pontosan olyan, mint 

a belülről bezárt lakásból eltűnt lány története. Csakhogy ezúttal 
volt rá magyarázat.

A víz leszivárgott a padló alá.
Apró légbuborékok keletkeztek a csempék közeiben, míg vé-

gül egy szabályos négyzet rajzolódott ki belőlük. Minden oldala 
nagyjából egy méter hosszú lehetett.

Marcus négykézlábra ereszkedett, és körbetapogatta az ujjá-
val a csempék körvonalát, abban a reményben, hogy valamilyen 
résre bukkan. Úgy érezte, mintha talált volna egy bemélyedést. 
Felállt, hogy keressen valamit, amivel felfeszítheti a burkolatot. 
Egy körömollót vett elő az egyik szekrényből. Épp elég erős volt 
ahhoz, hogy egy kissé megemelje vele a csempékből álló négyze-
tet. Az ujjával a fedél alá nyúlt, és amikor megemelte, egy kőből 
készült csapóajtót pillantottak meg alatta.

– Várj, segítek! – lépett mellé Clemente.
Együtt csúsztatták el a fedelet a nyílás egyik oldala mentén, 

és egy régi, mészkőtufából készült lépcsőt találtak alatta, amely 
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néhány méter mélyen lefelé vezetett, mielőtt egy folyosóba tor-
kollt volna.

– Ezen át közlekedett a betolakodó – jelentette ki Marcus. 
– Legalább két alkalommal: először, amikor behatolt, és másod-
szor, amikor Larát is magával vitte. – Aztán a kezébe vette az 
aprócska zseblámpát, amelyet mindig magával hordott, felkap-
csolta, és bevilágított a nyílásba.

– Le akarsz menni oda?
Marcus hátrafordult, és Clementére nézve azt kérdezte:
– Miért, van más választásom?

Zseblámpával a kezében leereszkedett a lépcsőn. Amikor leért 
az aljára, egy alagútban találta magát, amely végighúzódott a 
régi épület alatt, és mindkét irányban a sötétségbe veszett. Való-
di föld alatti járat volt ez a folyosó, de Marcus képtelen volt rá-
jönni, vajon hová vezethet.

– Minden rendben? – kérdezte fentről Clemente.
– Igen – felelte szűkszavúan Marcus. Az 1700-as években ez az 

alagút feltehetőleg menekülési útvonalként szolgált vészhelyzetek 
esetén. Nem volt más hátra, mint elindulni valamelyik irányba. 
Marcus azt választotta, ahonnan tompán morajló, az eső zuhogá-
sához hasonlatos hangot vélt hallani. Legalább ötven métert ha-
ladhatott előre, meg-megcsúszva az iszamós talajon. Érezte, hogy 
a bokája mellett néhány patkány suhan el, mert meleg, sima tes-
tük egy pillanatra a lábához ért, mielőtt villámgyorsan el nem 
tűntek a sötétség rejtekében. Közelebb érve felismerte az elmúlt 
napok szüntelen esőzéseitől felduzzadt folyó morajlását és édes-
kés, menekülő állatok szagára hasonlító bűzét. A hangot követve 
hamarosan egy vastag fémrácshoz ért, ahonnan már beszűrődött 
a szürke nappali fény. Innen képtelenség volt továbbjutni. Vissza-
fordult hát, hogy az ellenkező irányban próbálkozzon. Amint 
megtette az első pár lépést az alagút másik felében, egy csillogó 
tárgyat pillantott meg az iszapos földön.
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Lehajolt, és felvette: egy aranylánc volt az, amelyen apró, ke-
reszt alakú medál lógott.

Emlékezett rá, hogy látta már Lara nyakában, a szüleivel ké-
szült fényképen, amelyet a lány a komód tetején tartott. Ez volt 
a végső bizonyíték arra, hogy a feltételezése minden tekintetben 
helyesnek bizonyult.

Clementének igaza volt. Ebben állt az ő tehetsége.
Marcus a felfedezéstől felvillanyozódva észre sem vette a ba-

rátját, aki időközben a nyomába eredt. Csak akkor figyelt fel 
Clementére, amikor már egészen közel ért hozzá.

Megmutatta neki a láncot.
– Idenézz...
Clemente a kezébe vette az ékszert, és hosszasan nézte.
– Lehet, hogy a lány még él! – mondta Marcus a felfedezéstől 

lelkesen. – Most, hogy megvan a nyom, amelyen elindulhatunk, 
megtalálhatjuk, ki volt az elkövető! – De azonnal feltűnt neki, 
hogy a barátja nem osztozik a lelkesedésében. Sőt, inkább gond-
terheltnek látta.

– Azt már most is tudjuk. Csak megerősítésre volt szüksé-
gem... És ezzel sajnos meg is kaptam.

– Miről beszélsz?
– A cukorban lévő kábítószerről.
Marcus továbbra sem értette.
– Na és, mi vele a gond?
Clemente komoly tekintete Marcus arcát fürkészte.
– Azt hiszem, itt az ideje, hogy megismerkedj Jeremiah 

Smithszel.
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8 óra 40 perc

Az első lecke, amelyet Sandra Vega megtanult, az volt, hogy a 
házak sosem hazudnak.

Amikor az emberek magukról beszélnek, olyan ügyesen vetíte-
nek valamilyen elképzelt képet önmaguk köré, hogy a végén már 
maguk is valóságosnak hiszik. De a hely, amelyet a lakóhelyüknek 
választanak, mindent elárul róluk – akár akarják, akár nem.

Sandra a munkája miatt sok házban és lakásban megfordult. 
De valahányszor átlépte egy lakás küszöbét, mégis mindig úgy 
érezte, mintha engedélyt kellene kérnie a belépéshez. Pedig még 
be sem kellett volna csengetnie ahhoz, hogy elvégezze, amiért 
odament.

Sok-sok évvel azelőtt, hogy a szakmában kezdett volna dol-
gozni, gyakran utazott éjszakai vonatokon. Ilyenkor az épületek 
kivilágított ablakait figyelte, és magában azon tűnődött, hogy mi 
történhet azok mögött az ablakok mögött. Milyen életek, milyen 
történetek zajlanak ott? Időnként sikerült elkapnia egy-egy vé-
letlenül felvillanó képet. Egy vasalás közben tévét néző asszony 
körvonalát. Egy fotelben ülő férfiét, aki éppen akkor készült 
füstkarikákat eregetni. Egy gyerek képét, aki egy székre felmász-
va a szekrényben kotorászott. Állóképek voltak a vonat ablakán 
játszódó filmből. Aztán a vonat továbbhaladt. És tovább folytak 
ezek az életek is – mit sem sejtve a lányról, aki őket figyelte.

Sandra ilyenkor megpróbálta elképzelni, milyen lenne, ha 
folytathatná ezt a felfedezést. Ha láthatatlanul járhatna-kelhetne 
ezeknek az embereknek a legkedvesebb tárgyai között. Ha meg-
figyelhetné őket a megszokott tevékenységeikben elmerülve, 
mintha csak akváriumban lévő halak lennének.

És a házakban is, amelyekben lakott, mindig eltöprengett 
azon, mi minden történhetett ott az ő beköltözése előtt. Milyen 
örömök érték az ott lakókat, mennyi könnyet hullattak, milyen 
veszekedések lángoltak fel, majd hamvadtak el a falak között 
visszhangtalanul.
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Néha azokra a tragédiákra és borzalmakra gondolt, amelyek 
titkát ezek a helyek őrizték. A házak szerencsére gyorsan felejte-
nek. Cserélődnek a lakóik, és kezdődik minden elölről.

A  távozók néha maguk mögött hagynak valamilyen jelet a 
múltjukból. Egy rúzst a fürdőszobaszekrényben. Egy régi maga-
zint egy polcon. Egy pár cipőt a gardróbszekrényben. Egy papír-
cetlit egy fiók mélyén, a nemi erőszak segélyvonalának a telefon-
számával.

Ezeken az apró jeleken keresztül bizonyos esetekben vissza 
lehet követni egy ember élettörténetét.

Sandra sosem gondolta volna, hogy egy napon majd ezeknek 
az apró jeleknek a felkutatása lesz a hivatása. Csakhogy volt egy 
nagy különbség a korábbiakhoz képest: amikor ő megérkezett, 
ezek a bizonyos helyek örökre elvesztették az ártatlanságukat.

Nyílt versenyvizsga-eljáráson keresztül került be a rendőrség 
soraiba, ahol aztán a szokásos alapkiképzést kapta. Volt szolgá-
lati fegyvere, és jól is tudott bánni vele. De egyenruhaként a 
helyszínelők fehér védőfelszerelését hordta. Egy szaktanfolyam 
elvégzése után kérte a felvételét a kriminalisztikai helyszíni fény-
képészeti csoportba.

Sandra azzal a céllal érkezett ki a tetthelyre, hogy a fényképe-
zőgépével megállítsa az időt. A vakuk villogása mindent megfa-
gyasztott. Az objektív által rögzített pillanattól kezdve minden 
változatlan maradt.

A  második lecke, amelyet Sandra Vega megtanult, az volt, 
hogy a házak is meghalhatnak, akárcsak az emberek.

Sandra sorsa az volt, hogy rögzítse életük utolsó pillanatait, 
amikor a tulajdonosaik már soha többé nem tehették be oda a 
lábukat. A lassú haláltusájuk jelei a bevetetlen ágyak, a mosoga-
tóban hagyott edények, a padló közepén árválkodó zoknik vol-
tak. Mintha a lakóik hirtelen rohantak volna ki belőlük, min-
dent rendetlen összevisszaságban hagyva maguk után, 
valamilyen váratlanul rájuk tört világvégeérzéstől menekülve. 
Valójában épp ezek között a falak között történt a világvége.
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Ezért amint Sandra átlépte a lakás küszöbét a Milánó külvá-
rosában álló, többemeletes lakótelepi ház ötödik emeletén, azon-
nal tudta, hogy ott egy olyan bűncselekmény helyszíne vár rá, 
amit nehezen bír majd kiverni a fejéből. Az első pillantása egy 
feldíszített karácsonyfára esett, pedig karácsonyig még sok idő 
volt hátra. Ösztönösen is megértette az okát. Ötéves korában a 
testvére is megtiltotta a szüleiknek, hogy az ünnepek elmúltával 
lebontsák a fát. Addig sírt és tombolt egy egész délutánon át, 
amíg a szülők végül beadták a derekukat, abban reménykedve, 
hogy előbb vagy utóbb majd elmúlik nála a dolog. De az égőkkel 
és színes gömbökkel díszített műfenyő ott maradt a helyén, a 
szoba sarkában a következő nyáron, sőt még ősszel is. A fa láttán 
ezért rándult azonnal görcsbe Sandra gyomra.

Ebből már tudta, hogy egy gyerek is volt a lakásban.
Már a levegőből megérezte a gyerek jelenlétét. Mert a harma-

dik lecke, amit megtanult, az volt, hogy a házaknak saját illatuk 
van. Azokhoz tartozik, akik lakják, ezért mindig más, mindig 
egyedi. Amikor a lakók cserélődnek, az illat is eltűnik, és átadja 
a helyét egy másiknak. Beletelik egy időbe, mire kialakul, mert 
mindenféle más, természetes vagy mesterséges illatok egyvele-
géből áll össze: textilöblítő és kávé, tankönyvek és szobanövé-
nyek, padlótisztító és kelkáposztaleves szaga – és mindez a csa-
lád illatává válik, azoké az embereké lesz, akik azt a családot 
alkotják. Ők pedig magukon hordják ezt az illatot, és még csak 
nem is érzik.

Ez a szag volt most az egyetlen dolog, amely ezt a lakást meg-
különböztette más, egykeresős családok otthonától. Három szo-
ba és egy konyha. A bútoraikat különböző időpontokban vették, 
amikor az anyagi helyzetük éppen megengedte. A  bekeretezett 
fotók többsége a családi nyaralásaik alatt készült: ez volt az egyet-
len kirándulás, amelyet megengedhettek maguknak. A  kockás 
takaró a tévé előtti díványon: itt találtak maguknak menedéket 
minden este, szorosan összebújva nézték a műsorokat, amíg el 
nem nyomta őket az álom.
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Sandra gondolatban katalogizálta ezeket a képeket. Ám sem-
milyen figyelmeztető jelet nem látott, amely előrevetíthette vol-
na a történteket. Senki sem jósolhatta volna meg azt, ami a la-
kásban bekövetkezett.

A rendőrök hívatlan vendégekként járkáltak fel-alá a szobák-
ban, már a puszta jelenlétük is kirítt az otthon bensőséges miliő-
jéből. Sandra azonban már jó ideje levetkőzte a gátlásait, és nem 
érezte betolakodónak magát.

Az efféle bűnügyi helyszíneken senki sem beszélt. Még az 
iszonyatnak is megvolt a maga törvényszerűsége. Ebben a csen-
des koreográfiában felesleges lett volna minden szó, mert min-
denki pontosan tudta, mi a feladata.

De mindig voltak kivételek. Fabio Sergi is egy volt közülük. 
Sandra már hallotta is a morgolódását valahonnan a lakás mé-
lyéről.

– A picsába, hát ilyen nincs!
Sandrának csak a férfi hangját kellett követnie: egy keskeny, 

ablaktalan fürdőszobából jött.
– Mi a pálya? – kérdezte tőle, miközben letette a folyosó pad-

lójára a két táskát, amelyben a felszerelése volt, és felhúzta a mű-
anyag cipővédő huzatot.

– Csak annyi, hogy eddig ragyogó napunk volt – felelte Sergi 
gúnyosan, rá sem nézve a lányra. Éppen azzal foglalatoskodott, 
hogy energikusan ütögetve életre keltsen egy hordozható gáz-
kályhát. – Nem működik ez a szar!

– Ugye nem akarsz mindannyiunkat felrobbantani?
Sergi vad pillantást lövellt rá. Sandra nem is szólt többet, mert 

a kollégája túlságosan ideges volt a csevegéshez. Helyette lenézett 
a fürdőszobaajtó és a vécé között elterülő férfi holttestére. Anya-
szült meztelenül, hason feküdt a padlón. Negyven év, gondolta 
magában a lány. Kilencven kiló körüli testsúly az egy méter nyolc-
van centis testmagassághoz. A fej természetellenes szögbe csava-
rodott, a koponyatetőt ferde szakadás szelte ketté. A padló feke-
te-fehér csempéin sötét tócsában állt körülötte a vér.
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A két keze szorosan egy pisztolyra kulcsolódott.
A holttest mellett porcelándarab hevert, a formája pontosan 

megegyezett a mosdókagyló bal sarkából hiányzó darabbal. Va-
lószínűleg akkor törhetett le, amikor rázuhant a test.

– Minek neked az a gázkályha? – kérdezte Sandra.
– Rekonstruálnom kell a jelenetet. A  fickó zuhanyozni ké-

szült, ezt is azért hozta magával, hogy bemelegítse a fürdőszo-
bát. Hamarosan megnyitom a vízcsapot is, szóval húzzál bele, 
ha még előtte össze akarod rakni a cuccaidat! – felelte nyersen 
a férfi.

Sandra már ennyiből is megértette, mire készül Sergi: a pára 
segítségével elő tudja hívni a padlón lévő lábnyomokat. Ezáltal 
rekonstruálhatták, miként mozgott az áldozat a helyiségben.

– Csavarhúzó kell hozzá – jelentette ki dühösen a technikus. 
– Mindjárt visszajövök. Te addig lehetőleg igyekezz a falakra ta-
padva közlekedni!

Sandra erre nem is felelt semmit. Hozzászokott már az efféle 
utasításokhoz: minden lenyomatszakértő meg volt győződve 
róla, hogy egyedül ők képesek megóvni a bűntény helyszínét. És 
persze az is sokat nyomott a latban, hogy huszonkilenc éves nő-
ként kellett helytállnia egy olyan szakmában, amelyben a férfiak 
szinte egyeduralommal bírtak. Amikor ilyen atyáskodóan leke-
zelő viselkedést tapasztalt a kollégái részéről, amögött a legtöbb-
ször nemi sztereotípiák rejtőztek. Sergi azonban még a többieket 
is felülmúlta; ők ketten soha nem ismerték meg egymást köze-
lebbről, és Sandra nem is szívesen dolgozott vele.

A kollégája távollétét kihasználva elővette a táskáiból a tükör-
reflexes fényképezőgépet és az állványt, amelynek a lábaira apró 
szivacspapucsokat húzott, nehogy nyomot hagyjanak. Aztán fel-
szerelte rá a fényképezőgépet úgy, hogy a lencséje felfelé nézzen. 
Azért, hogy megelőzze a párásodást, áttörölte egy szalmiák-
szeszbe mártott gézdarabbal, felszerelt rá egy Single Shoot pano-
rámaobjektívet, amelynek a segítségével háromszázhatvan fokos 
gömbpanoráma-felvételt készíthetett a helyiségről.
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Az általánostól a részletek felé, ez volt a szabály.
A fényképezőgép először egy automata sorozatfelvételt készí-

tett a cselekmény teljes helyszínéről, ezután Sandra manuálisan 
fejezte be a történtek rekonstrukcióját azzal, hogy egyre részle-
tesebb fényképfelvételeket készített. Ilyenkor már számozott jel-
zőtáblákkal és mércék használatával jelölte meg a nyomokat, ez-
zel is érzékeltetve az események időbeli sorrendiségét, illetve az 
egyes tárgyak, nyomok méretarányát.

Sandra már éppen felállította a helyiség közepén a fényképe-
zőgépet, amikor az egyik polcon egy apró terráriumot vett észre, 
benne két parányi teknősbékával. Összeszorult a szíve. Arra az 
emberre gondolt, aki őket gondozhatta, aki ellátta őket eledellel 
a terrárium mellett álló dobozból, rendszeresen cserélte azt a 
néhány centiméternyi vizet, amelyben a teknősök most elmerül-
tek, és otthonossá tette számukra az üvegkalitkát néhány apró 
kaviccsal és egy műanyag pálmafával.

Ez biztosan nem egy felnőtt műve, gondolta magában.
Sergi ekkor visszaért a csavarhúzóval, és újra babrálni kezdett 

a hordozható gázkályhával. Pár percen belül sikerült is beindí-
tania.

– Tudtam, hogy végül én nyerek! – kiáltott fel önelégülten.
A szoba szűk volt, és a holttest szinte az egész teret betöltötte. 

Hárman alig-alig fértek el. Nehéz lesz ilyen körülmények között 
dolgozni, mérte fel a helyzetet magában Sandra.

– Hogy fogunk itt mozogni? – kérdezte.
– Én először beindítom itt a szaunát – mondta Sergi, és a leg-

nagyobb fokozatra állítva kinyitotta a melegvíz-csapot a zu-
hanyfülkében. Majd azzal a szándékkal, hogy egy időre megsza-
baduljon a lánytól, hozzátette:

– Te addig elkezdhetnéd a melót a konyhában. Van ott egy 
„ikerpárunk”...

A bűncselekmények helyszínét rendszerint két alapvető kate-
góriára lehet osztani: elsődleges és másodlagos helyszínre. Így 
különböztetik meg a bűntett tényleges elkövetési helyét azoktól 
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az egyéb helyszínektől, amelyek csak közvetetten kapcsolódtak 
hozzá, például ahol az elkövetők elrejtették a hullát, vagy ahol a 
rendőrök megtalálták a gyilkos fegyvert.

Amikor Sandra meghallotta, hogy a lakásban volt egy „iker-
pár” is, azonnal kapcsolt, hogy Sergi egy másik elsődleges hely-
színre céloz. Vagyis többes helyszínnel van dolguk. És ez csak 
egyvalamit jelenthetett. További áldozatokat. Lelki szemei előtt 
újra látta a két teknősbéka és a karácsonyfa képét.


