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Prológus 

A víz a jégkorszakban kialakult hegyvonulat gyomrának sötétjében 
kezdte meg az útját. Föld alatti forrásból fakadt, és hatalmas nyo-
mással tört méterről méterre a felszín felé a kőzeten, az agyagon 
és a morénán át. A hegység több mint kétszáz méter magas, ezért 
a víz emberi segítség nélkül elveszítette volna a lendületét. Vissza-
fordul, átszivárog a hegyoldalt borító lombos fák gyökerei között, 
és patakká duzzad a vonulatot át- meg átszelő, meredek falú szur-
dokok alján. De a huszadik század derekán követ kezdtek fejteni a 
hegységben. Diabázt és amfibolitot, kemény, fekete kőzetet, amely 
kiválóan alkalmas sírkőnek.

Az emberek buzgón törték és robbantották a követ, egyre mélyebb-
re hatoltak a hegy gyomrába, mígnem egy nap az akna keresztezte 
a víz útját, és megnyitotta előtte a felszínt. A víz hálásan és minden 
képzeletet felülmúló erővel zúdult ki. Úgy fél évvel később a szivaty-
tyúkat leállították, a gépeket elszállították, és a kőbányát bezárták.

A hely feledésbe merült. A víz mély tavacskává változtatta a kő-
fejtőt, amelyet három oldalról meredek, sötét sziklák vettek körül, 
a negyedik oldalon pedig néhány méteres strand húzódott. Az erdő 
elnyelte az odavezető utakat, az aljnövényzet visszahódította a kör-
nyéket, mígnem csupán a régi barakkok benőtt romjai és egy kis 
tisztás maradt meg közvetlenül a strand mellett, ahol a kőzetré-
tegek olyan szorosan feszültek egymásnak, hogy nem tudott élet 
megtelepedni rajtuk.

A kőfejtőt csak a hatvanas években fedezték fel újra, amikor az 
erdészeti gépek újabb nyomvonalakat tapostak ki. Noha elvileg ti-
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los volt megközelíteni, a gyönyörű, elfeledett tó a környékbeli fiata-
lok fürdőhelye lett. Itt találkozhattak, és a fürkésző tekintetektől tá-
vol azt tehettek, amit csak akartak. Ekkoriban már senki sem tudta, 
milyen mély a tó. Egyesek azt állították, hogy húsz méter, mások 
azt, hogy negyven. Néhányan még azt is megkockáztatták, hogy fe-
neketlen, már ha az egyáltalán lehetséges. 

Sok pletyka keringett arról, mit rejthet a mély. Autóroncsokat, 
lopott kincseket, rég eltűnt emberek maradványait. Mivel nem le-
hetett utánajárni, a történetek mindig kicsit színesebbek lettek, 
ahányszor elmesélték őket. Két dologban azonban a kőfejtő min-
den ismerője egyetértett. Egyrészt, hogy a tó olyan mély, hogy még 
a legforróbb skånei nyáron sem melegszik fel húsz foknál jobban. 
Másrészt pedig, hogy előbb vagy utóbb valamelyik fiatal, aki felka-
paszkodik a sziklafalra, hogy a legmagasabb kiszögellésről a vízbe 
ugorjon, halálra zúzza magát.

Négy tűzoltó kellett hozzá, hogy kiemeljék a testet a vízből. A part 
keskeny volt, telis-tele éles kövekkel, ezért nem volt könnyű meg-
vetniük a lábukat rajta. Megesett, hogy valamelyikük megbotlott, 
és a test kicsúszott a kezéből. Mintha a víz ellenállást tanúsított 
volna, és nem akarta volna elereszteni. Távolról úgy nézett ki, mint-
ha a fiú csak aludna. Hanyatt feküdt, a szeme csukva volt, sápadt 
arca pedig olyan békés, hogy az embernek az az érzése támadt, bár-
melyik percben felébredhet.

Ám amikor súlyos és csúf puffanással a hordágyra zuhant, az il-
lúzió azonnal szertefoszlott. A ruháiból és a hosszú, szőke hajából 
csöpögött a hideg víz, amely lemosta a vért az összezúzott tarkó-
járól, és rózsaszín tócsákba gyűlt a hordágyon, míg elég erőt nem 
gyűjtött ahhoz, hogy folytassa útját a talajon heverő kavicsok kö-
zött vissza a sötétségbe.

A víz mindig a legmélyebb pont felé tart, gondolta a rendőr, aki 
néhány méterrel távolabb állt. Pár pillanatra eltűnődött rajta, hogy 
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feljegyezze-e a megfigyelését. A jegyzettömbje utolsó oldalára, aho-
vá az ilyesféle gondolatokat szokta írni. Apró észrevételeket, ame-
lyeknek voltaképpen semmi közük sem volt a rendőri munkához, 
mégis papírra kellett vetnie őket, talán hogy ellensúlyozza a többi 
feljegyeznivalóját. Ennek ellenére maradt azon az oldalon, amelyet 
az imént kezdett meg.

Miután kiszállt a járőrkocsiból, felírta a helyet, a dátumot és az 
időpontot.

Mörkabyi kőbánya, 1990. augusztus 29., 5.54

Alatta hagyott egy kis helyet a négy fiatal nevének, akik hamu-
színű arccal álltak előtte, és hiába próbálták a pillantásukkal ke-
rülni a hordágyat, vonzotta a tekintetüket. A rendőr ismerte őket. 
Tudta, melyik évjárathoz tartoznak, a hegyen vagy odalent, a falu-
ban laknak-e, mi a szüleik neve és foglalkozása. Általában véve ezt 
szerette a vidéki munkában. Az ismeretségeket és a közösséget. De 
ma reggel, életében először azt kívánta, bárcsak városban dolgoz-
hatna. Felírta a neveket egymás alá:

 Alexander Morell
Carina Pedersen
 Bruno Sordi
Marie Andersson

Mindnyájan tizenkilenc évesek voltak, ahogy a hordágyon fek-
vő fiú is, és júniusban látta őket a végzősök szokásos felvonulásán, 
ahogy keresztülhajtottak a falun egy teherautó platóján. Dobozos 
sört ittak, sípokat fújtak, fehér baseballsapkáikkal integettek, és vi-
lággá kürtölték az előttük álló jövő felett érzett örömüket.

A lista aljára odaírta Simon Vidje nevét, és két vonallal aláhúz-
ta. Már jó ideje tudta, ki az áldozat, de leírva látni a nevet valahogy 
még borzasztóbbá tette a helyzetet. Nedanåsban mindenki tudta, 
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kicsoda Simon Vidje. Csodagyerek. Egy a millióból. Olyasvalaki, 
aki meghódítja a világot, gyönyörű helyeket keres fel, és az egész 
környéket meg minden lakosát magával viszi az utazásra. A fiú tör-
ténete azonban itt véget ért: a hideg, fekete vízben, az isten háta 
mögött, alig néhány kilométerre az otthonától.

A rendőr hallotta, hogy a rádió megreccsen, aztán egy jól ismert, 
rideg hang utasításokat adott, amelyeket ő azonnal nyugtázott.

– Az édesapád úton van,  Alex – mondta egy edzett fiúnak, akinek 
elálló karfiolfüle és széles válla volt, a neve pedig a lista élén szere-
pelt a jegyzettömbjében.

Válaszul egy kurta bólintást kapott.
A rendőr még egyszer megnézte a négyest, a homlokát ráncolta, 

majd feljegyzett valamit a nevük alá.
Marie Andersson ruhája vizes, írta.  Alexander Morellé, Carina 

Pedersené és  Bruno Sordié száraz.
Talán semmi jelentősége nem volt az észrevételnek. Mindenfé-

le értelmet nélkülöző puszta tény. Legalábbis a rendőr ezt fogja ál-
lítani, amikor a megjegyzése észrevétlen becsúszik a jelentésbe, és 
az emberek kérdezősködni kezdenek, mégis mit jelent ez a tizen-
két szó.

De a rendőr ekkor még nem volt tudatában ezeknek a bonyodal-
maknak. Csupán annyit tudott, hogy végeznie kell a munkáját. Kér-
déseket kell feltennie, és válaszokat kell feljegyeznie a tömbjébe.

– Mi történt? – kérdezte olyan kedvesen, ahogy csak telt tőle.
A fiatalok nem feleltek. Feladták a küzdelmet, és a tekintetüket 

a hordágyra szegezték, amelyen a rózsaszín víz tovább csorgott Si-
mon Vidje szétroncsolódott fejéből a legmélyebb pont felé, vissza 
a sötétségbe. 
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1. fejezet 
2017 ősze

A  hegyoldalon felfelé kanyargó út meredek; patakmedrek és su-
dár, lombos fák szegélyezik. Izzó színek, amelyek visszaverődnek 
az autó fényezéséről, majd a magas ég felé nyújtóznak.

„Szépen búcsúzik a svéd nyár – mondogatta mindig Håkan.  
– Egy rohadt nagy színrobbanás az örök sötétség előtt, így mennek 
ezek a dolgok. Nem,  Anna?”

Azzal elkezdte dúdolni az Out of the Blue dallamát, miközben 
léggitározott, míg Agnes és  Anna dőlni nem kezdett a nevetés-
től. Håkan mindig szerette az őszt, és szeretett a szabadban len-
ni. Sátorozni, sziklát mászni, túrázni a hegyekben. Amikor még 
mindketten fiatalok és gondtalanok voltak. Agnes kicsi volt, úgy 
hintázott a hordozóban Håkan hátán, mint egy tollpihe. Tizen-
öt év telt el,  Anna mégis könnyedén fel tudja idézni az emléket. 
És a dalt is.

It’s better to burn out, than to fade away* – énekli Neil Young.
Håkan mégis ezt tette. Lassan elenyészett, out of the blue into the 

black**, és végül nem maradt belőle más, csak egy suttogás  Anna fe-
jében.

 Anna, kedves, segíts!
 Anna felhangosítja a rádiót. Egy kereskedelmi csatorna szól, ame-

lyet Agnes állított be, majd szokásához híven minden figyelmét a 
telefonjának szentelte. Már régóta, csaknem hét órája úton vannak. 
De az anya és a lánya beszélgetése mindent egybevetve sem haladta 

* Jobb kiégni, mint elenyészni. (angol)
** Derült égből a feketeségbe (angol)
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meg a tíz percet.  Anna a kormányt markolja, a tekintetét az úttest-
re szegezi. Kerüli a fákat, az eget és a színeket, amelyek valósággal 
belehasítanak. Vörös, arany, kék borotvapenge.

Irtózik az ősztől. Irtózik tőle.
A gyújtáskapcsolóból lógó kulcscsomón három kulcs himbáló-

zik. Az első a stockholmi házé, amely már nem az otthonuk. A má-
sodik Håkan lakásának a pótkulcsa, és vissza kellett volna adnia 
tavaly télen, amikor az árverező cég kiürítette a barátságtalan, kis 
szobákat. A harmadik a stockholmi megyei gyilkossági ügyosztá-
lyon lévő irodáját nyitja. Tudja, hogy ott kellett volna hagynia teg-
napelőtt a belépőkártyájával együtt, mégsem tette.

Mert ha megbontod a kulcscsomót, és elkezded levenni a kulcso-
kat, akkor már nem lesz megállás – suttogja Håkan. – Vedd le min-
det! Ne csak azokat, amelyekhez nincs zár, ajtó, szoba – emlék.

– Fogd be! – motyogja neki  Anna.

A hegyen teljesen megváltozik a táj. A nyílt vidék helyét lombhul-
lató fák és dimbes-dombos, masszív kőfallal körülvett, kis mezők 
veszik át. A fehér tehenek megbámulják őket, amikor elhaladnak 
mellettük, mintha tudnák, hogy idegenek. Az országúton, amely 
egyenesen a hegygerincen fut végig, jól látható a felezővonal, de 
a sávok olyan keskenyek és kacskaringósak, hogy  Anna gépiesen 
lassít, ha szembejön valami. Amikor közelednek a kereszteződés-
hez, a telefon GPS-e habozik.  Anna nem csodálja. A kis bekötőút 
két oldalán nemrég irthatták ki a növényzetet, a kavics még sö-
tétbarna és friss. A TABOR feliratú pléhtábla azonban régi, szin-
te gyűröttnek hat, mint amikor valaki galacsinná gyúr, aztán ki-
simít egy papírdarabot.

  Milo Agnes ölében ül, és amikor az országút eltűnik a visszapil-
lantó tükörben, a fehér terrier az ajtónak támasztja a mancsát, és 
az oldalablaknak nyomja az orrát. Bőszen csóválja a farkát, mintha 
felismerné a helyet, ami persze lehetetlen, hiszen még sosem tette 
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be a mancsát Skånéba. Agnes még mindig lefelé néz, a hüvelykuj-
ja a kijelzőt simogatja.

 Anna az órára sandít. A költöztetők kocsija úgy egy órával lehet 
mögöttük. Mostantól új helyen fognak félni. Élni, javítja ki magát 
már legalább ötödjére. Élni fognak.

Persze – vigyorog Håkan a fejében. – Kit akarsz becsapni?
Még jobban felhangosítja a rádiót, hogy elhallgattassa. Felismeri 

a számot, azon kevés új dalok egyike, amelyeket szeret.
– Ez jó! Zara La-larsson – mondja, hogy megtörje a hallgatást, és 

egyenesen belesétál a csapdába.
Egy pillanatra megakad a név közepén, mire Agnes egy sóhaj és 

fújtatás közötti hangot hallat, anélkül hogy felnézne. Tizenhat éves 
lánya elég találékony, ha meg akarja leckéztetni. Szép haját rózsa-
színre festeti, karikát rakat az orrába vagy öt fülbevalót a fülébe. 
A szakadt farmer, a fekete smink, a katonai dzseki, az elnyűtt Con-
verse, ez az egész lázadógúnya kis híján teljesen eltüntette azt az 
Agnest, aki egykor volt. Nem is beszélve a baloldali érzületről, a 
szélsőséges feminizmusról, a MINDEN ZSARU BALFASZ felira-
tú kitűzőről és a többi alattomos taposóaknáról, amelyet Annának 
folyton kerülgetnie kell, hogy ne torkolljon minden egyes beszélge-
tésük katasztrófába. De Agnes egyetlen büntetése sem olyan hatá-
sos, mint amit most vet be ellene. A hallgatás.

Az emberek általában megnyílnak  Anna előtt. Håkan váltig ál-
lította, hogy a kisugárzása miatt. De valójában a dadogása az oka. 
Tudja, hogy alig lehet észrevenni, hogy bizonyos hangok előtt kissé 
megtorpan, amit néha előre lát, máskor nem. Az viszont tény, hogy 
egészen addig nem tekintette a dadogást problémának, amíg a szü-
lei alsó tagozatos korában logopédushoz nem vitték. Ennek az lett 
az eredménye, hogy ha tehette, nem szólalt meg, és inkább hallga-
tott. Az emberek zöme csak fél füllel figyel a másikra, miközben 
azt latolgatja, mit mondjon, ha szóhoz jut, ezért aztán elmulasztja 
mindazt, amit mondanak neki. Nemcsak a szavakat és a hangsúlyo-
kat, hanem az olyan akaratlan kis megnyilvánulásokat is, amelye-
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ket az emberek csak úgy ontanak magukból. Fejmozgás, gesztusok, 
mimika, szünetek. Jelek, amelyek gyakran ellentmondanak az el-
hangzottaknak. Ezért jött rá  Anna idejekorán, hogy a szülei el fog-
nak válni. És hogy Håkan megcsalja.

Agnes hallgatásától azonban tudatára ébred minden szónak, 
minden szótagnak, amely elhagyja a száját, és az érzés valahogy 
továbbvándorol a beszédközpontjához. Elektromos zavar támad a 
kommunikációban az agya és a szája között, amitől bizonytalan-
nak tűnik. Utálja, mert a dadogásnak rohadtul semmi köze a bi-
zonytalansághoz.

Lélegezz, lélegezz…
A visszapillantó tükörben látja magát, ahogy megint összeszorítja 

az állkapcsát. Nem szereti, amikor ezt csinálja. Fekete haját és sze-
mét az apjától örökölte, és a szögletes orrát is, de ez a keserű arcki-
fejezés egészen biztosan az anyjáé. Megrázza a fejét, hogy megsza-
baduljon tőle, és megpróbálja elhitetni magával, hogy helyesen jár 
el, amikor követi az iskolai tanácsadó javaslatát, türelmes, és kerüli 
a konfliktusokat, amit kurva könnyű mondani, ha valaki csak heti 
egy órát tölt Agnesszel, és nem kell vele élnie.

Lélegezz…
Az erdő egyre sűrűbb lesz a földút két oldalán,   Milo pedig izga-

tottan nyüszít, és megint az ablakhoz nyomja az orrát. Ez az egész 
kutyaügy is annyira Håkanra vall! Fogta magát, és vett Agnesnek 
egy kiskutyát a tizennegyedik születésnapjára. Pedig megfogadták, 
hogy sosem lesznek sablonosak. Összetartanak, és nem játszanak 
„jó zsaru, rossz zsaru”-t a válás után. Mégis így lett.

Håkannak jutott a vicces és szerető apuka főszerepe, míg  Anna – 
bár maga sem tudja, hogyan – megkapta a zsémbes és besavanyo-
dott anya mellékszerepét, aki folyton szabályokról és felelősségről 
papol. Aki utálja az állatokat, és még egy kiskutyát is sajnál a lányá-
tól. Végül kénytelen volt beadni a derekát, és befogadta ezt a kis va-
karcsot, hogy bebizonyítsa, ő is tud laza és spontán lenni. De nem 
ment vele semmire.
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  Milo megint nyüszít, ezúttal hangosabban, mintha látna a fák kö-
zött valamit, amit csak egy kutya láthat. Biztosan egy nyulat. Ez a 
hülye dög meg van veszve a nyulakért, órákig képes kergetni őket, 
ha sikerül kiszöknie, ami nem is megy ritkaságszámba. Hiperaktív, 
el van kényeztetve, és Agneshez hasonlóan levegőnek nézi Annát. 
De az tagadhatatlan, hogy Agnest mindennél jobban szereti. És a 
lány viszontszereti őt.  Anna néha azon kapja magát, hogy féltékeny 
a viszonyukra, ami persze nevetséges.

A bekötőút egyre mélyebbre vezet az erdőbe, az izzó lombok össze-
zárulnak a fejük fölött, és noha  Anna az előbb majdnem biztos volt 
benne, hogy elérték a hegygerincet, folyamatosan felfelé haladnak.

– A  te füled is bedugult? – próbálkozik a legsemlegesebb 
hangján.

– Ühüm – mormogja Agnes, de továbbra sem néz fel a kijelzőről.
Úgy öt perc múlva egy kanyar után begördülnek egy hosszúkás ud-

varra. A két hosszabbik oldalon a lombok átnyúlnak a kerítés felett. 
A fák sűrűn állnak, alig látni az eget a koronáik között. A bal oldalon 
egy hosszú pajta támaszkodik a törzsüknek, az udvar túloldalán pe-
dig egy szép, régi téglaépület emelkedik a hegyoldalban. Közvetlenül 
előtte egy sötét autó parkol. Amikor közelebb érnek,  Anna észreveszi, 
hogy a vörösesbarna téglák az első és második emelet között egy sáv-
ban fehérre vannak festve. A sáv bal szélén az 1896-os évszám és az 
ÍME, AZ ÚR HEGYE felirat áll cirkalmas betűkkel.

A hely és az épület még szebb is, mint a képeken,  Anna hirtelen 
mégis idegesnek érzi magát. A nyugtalanság, amelyet nem igazán 
tud vagy mer szavakba önteni, összeszorítja a gyomrát.

Amikor lelassítanak a ház előtt,   Milo nyüszítése izgatott csa-
holásba megy át. Vadul kaparja az ajtót, és nekiugrik az ablaknak, 
mintha be akarná törni.

– Mi van már? – Agnes megpróbálja magához húzni, de a kutya 
izeg-mozog.

Megint az ablaknak ugrik, ezúttal nagyot koppan, és nyálfoltot 
hagy az üvegen.
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– Nyughass,   Milo! – Agnes igyekszik megfogni a nyakörvét.
 A kutya körbe-körbeforog, a lány felé kap, rávicsorítja a fogát, 

Agnes mobilja pedig beesik a két ülés közé.
– Pfuj,   Milo!
Szigorú hangjára a kutya megnyugszik. Lecsusszan a padlóra, a 

fejét Agnes fotóstáskája mögé dugja.
– Még sosem akart megharapni – mondja Agnes sírós hangon. 

– Soha!
– Biztos vécéznie kell – feleli  Anna. – Látod, hogy szégyelli ma-

gát. Engedd ki, és meglátod.
Amint az ajtók kinyílnak, a kutya elviharzik Agnes lába mellett, 

be a fák közé.
–   Milo!   Milo, hozzám! – Agnes felkapja a fotóstáskát, és a ku-

tya után ered, a kavicsok csak úgy repkednek az elnyűtt tornaci-
pője körül.

 Anna megáll a kocsi mellett. Ma nincs kedve Milót kergetni. Meg 
egyébként is, ahogy azt Agnes szenvtelenül megjegyezte: nem az ő 
kutyája.

Hallja a terrier izgatott ugatását az erdőből, aztán Agnes kiabálá-
sát. Nem tudja elfojtani a kárörömét. Hülye dög!

Megnézi magának a másik kocsit. Egy csillogóra vikszolt, leg-
újabb évjáratú Passat. Gyerekülésnek, mcdonald’sos kajamaradék-
nak vagy micimackós árnyékolónak nyoma sincs. Egyedül az ülések 
közötti pohártartóban árválkodó ásványvizes palack árulkodik ar-
ról, hogy a kocsinak van tulajdonosa.

 Anna kihúzza magát, és mély lélegzetet vesz. Az őszi levegő tisz-
ta, föld- és vizesfa-szagú.  Anna félresepri a kellemetlen érzéseket, 
és átengedi magát a feszült várakozásnak. Megérkeztek. Az új ott-
honukba. Megint megállapítja magában, hogy Tabor legalább olyan 
szép, mint a képeken, ami Agnes duzzogása és   Milo szökési kísér-
lete ellenére mégiscsak jó kezdet, hogy új helyen… féljetek, suttog-
ja Håkan, mielőtt belefojthatná a szót.

Az udvart összegereblyézték, friss kaviccsal szórták fel, az abla-
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kokat-ajtókat nemrég mázolhatták le. A  tetőn néhány cserép vi-
lágosabb, ami arról árulkodik, hogy lecserélték őket. A szép, régi 
téglaépületnek két ajtaja van. Jobbra, egészen a sarkon egy nagy 
kétszárnyú, amely tisztán technikai szempontból nézve nyilván a 
főbejárat lehet. De a keresztbe tett acélrúd és a nagy lakat jelzi, hogy 
már nem használják.

A másik balra van, az épület közepén, alig pár méterre Annától. 
Zöld, és egyméteres lépcsősor vezet fel hozzá, amelyet csillogóra 
koptatott a sok jövés-menés. Mielőtt  Anna közelebb mehetne, ki-
tárul az ajtó, és egy vele egykorú férfi jön ki rajta.

Nagyjából egy nyolcvan magas; fekete keretes szemüveget visel. 
Zakó, nyakkendő, de nadrág gyanánt farmer.

– Helló! Maga biztos  Anna Vesper – mondja, és kezet nyújt.  
– Lars-Åke Gunnarsson, a Gunnarsson ügyvédi irodától. Szólítson 
csak Lassénak, mindenki így hív.

 Anna felismeri Gunnarsson mély hangját a tegnap esti telefon-
beszélgetésükből, de valami nem stimmel vele. Úgy tűnik, „Csak 
  Lasse” érzékeli, hogy mennyire bizonytalan.

– Idősebbre számított? Nem maga az első. Még harminc se vol-
tam, de a helyiek összekevertek az apámmal. Az sem segített so-
kat, hogy évekig együtt vezettük az irodát, és felváltva vettük fel a 
telefont.

Mosolyog. Látni a fogát, amely biztosan tökéletesen szimmetri-
kus és természetellenesen porcelánfehér volna, ha az irodája Stock-
holmban székelne, de így olyan, mint egy ötvenhez közeledő férfi-
nak lenni szokott.

– Mostanság apa Mallorcán golfozik, és én viszem a boltot. – Fel-
nevet, amivel kicsal Annából egy mosolyt.

Igazából nincs oda a jogászokért, ügyvédekért, épp elég neki a 
sajátja. De „Csak Lasséban” van valami, amitől muszáj azonnal 
megkedvelni. Talán az oldalra fésült szőke frufruja, amely biz-
tosan nem természetes, és kissé a svéd tubusos kaviáron látható 
rajzra emlékeztet.
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 Anna a bal kezére sandít. Sem jegygyűrű, sem gyűrűnyom, sem 
fehér csík. Önkéntelenül végighúzza a hüvelykujját a gyűrűsujja tö-
vén. Érezni a kis barázdát, pedig már bő két év telt el.

– Olyan jó, hogy ideköltöznek, és nem a faluba! Tabor különle-
ges hely.

„Csak   Lasse” megint mosolyog, és az épület felé int, mintha in-
gatlanügynök volna, nem pedig egy család ügyvédje.

– Nem tudom, mondtam-e már, de a házat 1896-ban építették 
missziós háznak. Van valami régi mendemonda, miszerint egy pap 
meggyógyította a földtulajdonos gyerekét, és hálából kapta a telket 
meg az építőanyagot, de ez persze csak városi legenda. A tizenki-
lencedik század végére az ébredési mozgalmak az ország minden 
csücskébe elértek, és minden bokorban missziós házat építettek. 
Ezen kívül még három volt a településen, de csak Tabor maradt 
meg. Bemegyünk?

– Meg kell várnom a lányomat. Elszaladt a kutyája. – Annában 
tudatosul, hogy a beszélgetés alatt végig hallotta az erdőből a ku-
tyaugatást és a kiabálást.

Meg kellene néznie, mi van, vagy legalább fel kellene ajánlania a 
segítségét, de az a helyzet, hogy jólesik egy kis nyugalom Agnes és 
a passzív-agresszív viselkedése nélkül.

– De a konyháig csak bemehetünk. Nyitva hagyom az ajtót, akkor 
egyedül is betalál – javasolja „Csak   Lasse”, mintha olvasna  Anna 
gondolataiban.

 Anna mégis habozik.
– Persze – mondja végül, és viszonozza a férfi mosolyát.
Fellépnek a verandára, ahonnan több alacsony ajtó nyílik. Balra 

fordulnak, és bemennek a konyhába. Tabor belülről is szép. Vastag 
téglafalak, a plafonon gerendák, régi deszkapadló, osztott ablaktáb-
lák. A konyha közepén egy régimódi fatüzelésű tűzhelyben ég a tűz. 
„Csak   Lasse” már itt lehet egy ideje, mert a helyiség kellemes mele-
get és otthonos illatot áraszt, ami csak fokozza a régi épületből ára-
dó megnyugtató energiákat.
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– A házat és a telket a Vidje család vette meg rögtön a máso-
dik világháború után. Az ébredési mozgalmak addigra már rég le-
csengtek, és az épület elég elhagyatott volt. Kávét?

A  férfi egy vadonatúj Moccamasterre mutat a konyhapulton, 
amelynek már csöpög a kávé a filteréből.

– Igen, köszönöm.
Miközben „Csak   Lasse” teletölt két nagy bögrét,  Anna észreve-

szi, hogy a konyhát is teljes körűen felújították. A konyhaszekrény 
és a pult régiesnek hat, de a kávé és a kemencében égő fa illatán túl 
érezni lehet a fűrészpor, a festék és a ragasztó szagát.

– Évekig munkásszállásnak használták. Vidjéék erdőműveléssel és  
gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, ahogy egyébként még ma is,  
és sok idénymunkást alkalmaztak, akiknek átmeneti szállás kellett.

 Anna belekortyol a kávéba, és kinéz az egyik osztott táblás abla-
kon. Az erdő szélén teljes a nyugalom. Megszólal a lelkiismerete, 
és hirtelen ideges lesz. Miért nem segít Agnesnek elkapni azt a hü-
lye dögöt? Végtére is ez a ház lesz az új otthonuk, egy új kezdet.

– …aztán pedig, ahogy már mondtam, műterem volt több mint 
huszonöt évig – folytatja „Csak   Lasse”, és  Anna rájön, hogy az elő-
adás egy részéről lemaradt. – Azt mondta, maguknál van otthon 
egy Karl-Jo-kép, ugye,  Anna?

 Anna bólint.
– A szüleim nappalijában ki volt téve az egyik litográfiája. Néha 

belopóztam, és csak bámultam, annyira tetszett. – Elhallgat, mé-
lyeket lélegzik.

Karl-Jo is dadogott – hallja az apja hangját. – Látod,  Anna, így is 
viheti valamire az ember.

– És mi lett vele? – kérdezi „Csak   Lasse”. – Ma egy kisebb va-
gyont érhet.

 Anna vállat von.
– Tízéves koromban a szüleim elváltak. Apám elvitte, és azóta 

nem láttam.
Ahogy apámat sem, teszi hozzá magában.
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– Kár. – A jogász a foga között szívja be a levegőt. – Karl-Jo, ahogy 
bizonyára tudja, a nemzedéke élvonalába tartozik, és a művei jó so-
kat kóstálnak. Pár éve az egyik nagyobb olajfestménye csaknem 
négymillió koronáért kelt el a Bukowski aukciósháznál.

 Anna motorhangot hall, és megint kinéz. Egy pickup hajt be las-
san az udvarra. Régebbi modell, lehet már vagy tíz-tizenöt éves. 
Az erdő szélén áll meg, amerre Agnes és   Milo eltűnt. A kutyauga-
tást és a kiabálást folyamatosan hallani. A pickup sofőrje kiugrik, 
de olyan gyors, hogy  Anna csak egy pillanatra látja, mielőtt eltűn-
ne a fák között. Régimódi viharkabátot, gumicsizmát és lapos sap-
kát viselő férfi.

– Ahogy a tervrajzokon is láthatta, amiket átküldtem, a föld-
szinten van két hálószoba, egy mosókonyha, egy dolgozószoba és 
egy nappali, de arra gondoltam, hogy kezdhetnénk fent, az ima-
teremben.

Úgy tűnik, „Csak   Lasse” nem vette észre a pickupot. Kinyitja a 
veranda egyik ajtaját, amely mögött egy meredek lépcső húzódik. 
A fentről áradó erős fényben alig lehet látni a legfelső fokokat. A jo-
gász int neki, de  Anna habozik.   Milo már tíz perce eltűnt. Meg kel-
lene néznie, hogyan boldogul Agnes, főleg most, hogy felbukkant 
egy idegen is. Megint hallja a kutyaugatást. 

– Várjon egy percet! – mondja, kimegy a nyitott bejárati ajtón, és 
megáll a lépcsőn.

Beárnyékolja a szemét, igyekszik belátni a fák között uralkodó 
félhomályba. Mozgást érzékel.

Agnes kijön az erdőből. Mellette a viharkabátos férfi. Hóna alatt 
hozza Milót; a kutya, ahelyett hogy fickándozna, ahogy máskor szo-
kott, ha felveszik, mozdulatlan. Megállnak a férfi kocsija mellett, és 
beszélgetnek. A párbeszéd élénknek tűnik, és egy idő után Agnes 
kinyitja a vállán lógó fotóstáskát, és lefényképezi az esőköpenyes 
férfit a kutyával.

– Agnes! –  Anna nem tudja, miért kiabál, és meg is bánja, mielőtt 
még becsukná a száját.
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Legnagyobb meglepetésére Agnes integet. Aztán csinál még pár 
képet, majd a viharkabátossal együtt a ház felé indul.

Nagyjából félúton a férfi leteszi Milót. A  terrier, ahelyett hogy 
azonnal bevenné magát az erdőbe, a férfi bal lába mellett baktat. 
Bundája földes, szája tátva, nyelve kilóg. A tekintetét a viharkabá-
tosra szegezi. Agnes egyre fotózza őket. Amikor közelebb érnek, 
 Anna rájön, miért. A férfinak szögletes, viharvert vonásai vannak, 
amelyek a sapkával, a viharkabáttal és az alatta viselt kockás flanel-
inggel együtt a Marlboro reklámarcához teszik hasonlatossá, csak 
idősebb kiadásban.

Hatvanasnak tűnik, vékony és mozgékony, látszik, hogy sokat van 
a szabadban. Valami a tekintetében azt súgja, hogy idősebb, mint 
amennyinek kinéz.

–  Klein – mondja, amikor az ajtóhoz érnek.
A keze száraz és erős. A kesztyűje durva. Pont olyan alaposan 

borotválta csupaszra az arcát, ahogy  Anna nagyapja szokta: sehol 
egy borosta.

– Nézd Milót, anya! – mutat Agnes a terrierre. A  kutya leült 
  Klein bal lába mellé, és le sem veszi a szemét a férfiról. – Még so-
sem láttam ilyennek.

Annát meglepi a lánya hangja. Csaknem… vidám.
– Látom, ért a kutyákhoz – nyögi ki.
 Klein bólint. Az arca természetellenesen merev, már-már maszk-

szerű.
– Szóval maga  Henry Morell utódja. – Kijelenti, nem kérdezi.
Mintha volna még mondanivalója, de „Csak   Lasse” félbeszakítja.
– Jó, hogy jössz,  Klein! Pont most akarom megmutatni az imater-

met. – A jogász Annához fordul. –  Klein Elisabet Vidje gondnoka. 
Ha elromlik valami a házban, vagy szükségük van valamire, hívják 
bátran! A birtok, Änglaberga csak néhány kilométerre van innen a 
nagy úton, szóval pillanatok alatt ideér, ugye,  Klein?

 Klein morog valamit, ami vélhetően helyeslés akar lenni, majd 
elnéz az erdő felé, miközben „Csak   Lasse” bemutatkozik Agnes-
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nek. Azt mondja, van egy hasonló korú fia, aztán betessékeli őket 
a házba.

– Vigyázzanak, a lépcső elég meredek.
„Csak   Lasse” előremegy, és mutatja az utat. A korlát olyan simára 

kopott, mintha lakkozva lenne. Az utolsó méteren különféle árnya-
latú, ovális festékfoltok tarkítják, és eltart pár másodpercig, mire 
 Anna rájön, hogy ujjlenyomatok.

A fentről jövő fény egyre erősebb, a lépcső tetején már olyan vakí-
tó, hogy mind a négyen megállnak pár másodpercre, míg a szemük 
hozzá nem szokik. Az imateremnek nincs födémje, se válaszfala. 
Három fal, a padló, a tető, a tartóoszlopok és a régi tetőgerendák 
fehérre vannak festve, a szemközti oldalon pedig hatalmas, íves ab-
lak helyezkedik el, amely erősíti a tér szakrális jellegét. Az üvegtáb-
lákat nem színezték le, de nincs is rá szükség.

– Íme, az Úr hegye! – mosolyog „Csak   Lasse”, és széttárja a 
karját.

A ház egy szirten egyensúlyoz, és  Anna az ablakból nem látja az 
udvart. Csak az eget és a fák csúcsát meg a távolban az izzó őszi szí-
nekben pompázó erdőt, a mezőt és a falut. Olyan, mint egy kockás 
takaró, amely egészen a homályba vesző látóhatárig elér.

Látta már a kilátást a képeken, amelyeket kapott, mégis lenyűgö-
zi. Lassan harmincöt éve annak, hogy utoljára beosont a nappaliba 
megnézni a litográfiát. Ennek ellenére rögtön felismeri. A színeket, 
a mélységet, a nyugalom érzését. A biztonságot.

– Váó! – suttogja Agnes, miközben előszedi a fényképezőgépét. 
 Anna nem tudja eldönteni, hogy a lánya hangjától, a fénytől vagy 

a színrobbanás látványától szorul-e el a torka. Jól tettük, hogy ide-
jöttünk, gondolja, miközben Agnes gépe vadul kattog. Itt min-
den rendbe jön. Az utóbbi hetekben számtalanszor elmondta ezt a 
mantrát. De most először sikerül csaknem el is hinnie.

– Skåne csúcsa – rebegi „Csak   Lasse”. – Szép időben egy jó táv-
csővel látni az Öresund híd pilonjait. Több mint hetven kilomé-
ter ide.
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Hagyja, hogy Agnes még néhány percig fényképezze a kilátást, 
aztán megmutatja az imaterem többi részét is. Elmondja, hogy a kis 
lépcsőn surrant le egykor a prédikátor titokban a földszinti cseléd-
szállásra. Megmutatja a régi, elhangolódott harmóniumot, amely 
még mindig működik, majd a lezárt főbejárathoz vezető főlépcsőt. 
Agnes fényképezőgépe rögzít minden részletet,  Anna pedig a biz-
tonság érzésébe kapaszkodik. Igyekszik bebeszélni magának, hogy 
itt jó dolguk lesz.

– Ahogy az e-mailben is írtam, Tabor a legvonzóbb ingatlanunk 
egész Skånéban – mondja „Csak   Lasse”. – Elisabet Vidje számos 
ajánlatot kapott az évek alatt, az egyik ABBA-tag nagyon ráme-
nős volt. De Elisabet mindig nemet mondott, akármekkora össze-
get ajánlottak. Ugye,  Klein?

Az idős ember nem válaszol. Csaknem mozdulatlanul áll közvet-
lenül a lépcső mellett.

„Csak   Lasse” és Agnes továbblépdel a terem bal oldali fala felé, 
ahol hajdanán az oltár állhatott.  Anna utánuk indul,  Klein azon-
ban meg sem moccan. Úgy tűnik, nincs ínyére, hogy beljebb men-
jen.   Milo a földön ül a férfi bal lábánál, és továbbra is alázatos, cso-
dáló szemeket mereszt rá, amilyeneket  Anna még sosem látott tőle. 
 Klein egy szót sem szól. Mégis van valami a viselkedésében, ami 
birizgálja  Anna zsaruösztönét. Mintha minden erejét megfeszítve 
próbálna elrejteni valamit a merev maszk mögé.

– Ez milyen kép? – érdeklődik Agnes a fal mellett állva. – Csak 
nem egy oltárkép?

– Nem, ez a falfestmény későbbi. Ismered Karl-Jót?
– Karl-Johan Vidjét? – kérdez vissza Agnes már-már sértődötten. 

– Hát persze. Minden nagy festőről tanultunk. Esztétikatagozatra 
járok. – Leengedi a fényképezőgépet, és vet egy dühös pillantást az 
anyjára. – Vagyis jártam.

Bosszús hangja széttépi a biztonság illúzióját, és megjelenik a 
szokásos, mardosó nyugtalanság.

– Nagyszerű – mondja „Csak   Lasse”, figyelmen kívül hagyva  
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a hangnemet. – Akkor biztos azt is tudod, hogy Taborban volt a 
műterme, amíg a betegsége miatt abba nem kellett hagynia a mun-
kát. A korláton még látni az ujjlenyomatait.

A férfi a lépcső felé int.
– Ez az utolsó befejezett festménye – folytatja, miközben Agnes 

fényképezőgépe újból kattogni kezd. – Karl-Jo súlyos szembeteg-
ségben szenvedett, és végül teljesen megvakult. De nem volt hajlan-
dó elköltözni, amíg be nem fejezte ezt a falfestményt, pedig majd-
nem tíz évébe került.

 Anna közelebb megy. Lassan, csaknem áhítatosan. A festmény 
óriási, legalább hat méter széles és három méter magas, az egész 
falat betölti. Egy erdei tavat ábrázol. Az őszi színekben pompázó 
fák közé hatalmas, lapos kövek és éles sziklák ékelődnek a nyugta-
lan ég alatt. A színek tompák, a víz egészen sötét. Itt-ott fehér eső-
cseppek borzolják a fekete felszínt, megtörik a lombok és a sziklák 
tükörképét, amitől a víz csaknem elevennek tűnik.  Anna nem so-
kat tud a festészetről, de sejti, hogy ezek a hatások ügyes kézre val-
lanak. Lenyűgözve sétál tovább a kép felé. A mozgás illúziója an-
nál erősebb, minél közelebb megy, miközben a saját nyugtalansága 
is nőttön-nő. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy leküzdje. Nem 
akarja hallani a hangját.

Egy apró neszre hátrapillant.  Klein tett pár lépést a teremben. 
A falfestménnyel szemben áll, összekulcsolt kézzel, mintha imád-
kozna. Az állkapcsát összeszorítja, a pillantása sötét. Az arcán és a 
homlokán olyan vékony a bőr, hogy kidudorodnak a csontjai, pont 
mint Håkanéi az utolsó hetekben.

 Anna, kedves, segíts!
Segíts!
A nyugtalanság áttöri  Anna védvonalát, viharos őszi szélként zúg 

át a tudatán, és a saját hangján azt súgja, hogy itt is csak félelem vár 
rájuk – hogy az új munka, az új életük, ez az egész óriási hiba. 


