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Prológus

A  nő végigrohant az üres utcán, olyan gyorsan, ahogy csak 
tudott. Az éjfekete égbolton szétrobbantak az első, idő előtt fel
lőtt szilveszteri rakéták. Ha mégis sikerülne elérnie a parkig, az 
ünneplő embertömegig, akkor elvegyülhetne közöttük! Nem is
merte a környéket, fogalma sem volt róla, hogy éppen hol van. 
Az üldözők dübörgő lépteinek hangja visszaverődött a magas 
házfalakról. Szorosan ott voltak a sarkában, egyre távolabb űzték 
a nagyobb utcáktól, a taxiktól, a földalattitól és az emberektől. 
Ha most elesik, akkor mindennek vége.

Halálfélelem fojtogatta, a szíve kalapálva verte a bordáit. 
 Sokáig már nem tudja tartani ezt a tempót. Ott! Végre! A  to
ronyházak végtelenbe nyúló falai között egy komor hasadék tá
tongott. Teljes erőből rohanva bekanyarodott a keskeny kis siká
torba, de a megkönnyebbülése csak a pillanat törtrészéig tartott, 
csupán addig, amíg megértette, hogy ezzel élete legnagyobb hi
báját követte el. Ablaktalan, csupasz fal magasodott előtte. Csap
dába esett! A vér zúgott a fülében, a hirtelen beállt csendben a 
zihálása volt az egyetlen zaj. Meglapult néhány bűzlő szemetes
konténer mögött, az arcát a durva, nedves házfalhoz nyomta, és 
lehunyta a szemét, abban a kétségbeesett reményben, hogy az 
üldözői talán nem veszik észre, és továbbmennek.

– Ott van! – kiáltotta az egyik félhangosan. – Most elkaptuk.
Felgyulladt egy fényszóró, a nő a szeme elé emelte az egyik 

karját, és csak pislogott bele a vakító fénybe. A gondolatai egy
mást kergették. Kiáltson segítségért?

– Innen már nem jut ki – mondta egy másik.
Lépések a kövezeten. A  férfiak közelebb jöttek, most már 
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szép lassan, minden sietség nélkül. A nő egész teste sajgott a fé
lelemtől. Ökölbe szorította az izzadságtól nedves kezét, a körmei 
fájdalmasan belevájtak a húsába.

És akkor meglátta a férfit! Kilépett a fényre, és lenézett rá. 
Egy rövidke, megkönnyebbülést hozó pillanatig a nő előtt fel
csillant a remény, hogy talán segíteni akar neki.

– Kérlek! – suttogta rekedten, és a férfi felé nyújtotta a kezét. 
– Mindent megmagyarázok...

– Már túl késő – vágott a szavába a férfi. Csak jeges haragot és 
megvetést látott a szemében. A  lelke mélyén a remény utolsó 
szikrája is kialudt, és hamuvá porladt szét, úgy, ahogy az a szép 
hófehér vízparti villa.

– Kérlek, ne menj el! – A  hangja élesen visszhangzott. Oda 
akart kúszni hozzá, és könyörögni, hogy bocsásson meg neki, és 
esküdözni, hogy mindent, de tényleg mindent meg fog tenni 
érte, de a férfi elfordult tőle, és eltűnt a szeme elől. Magára hagy
ta az üldözőivel, akiktől nem várhatott kegyelmet. A rémület fe
kete hullámként csapott át a feje fölött. Vadul forgatta a fejét, 
hátha észrevesz valamit. Nem! Nem akar meghalni! Nem ebben 
a sötét, mocskos, vizelet és szemétszagtól bűzlő sikátorban!

A  félelemtől erőre kapott, vadul védekezett, ütött és rúgott, 
elkeseredetten vívta élete legeslegutolsó harcát. De nem volt esé
lye, lenyomták a földre, és kegyetlenül hátracsavarták a karját. 
Aztán megérezte a szúrást a karjában. Az izmai elernyedtek, a 
sikátor összefolyt a szeme előtt, miközben a férfiak elkezdték le
szaggatni róla a ruhát, míg végül meztelenül és magatehetetle
nül nem hevert a földön. Érezte, hogy felemelik és elcipelik va
lahová, a magas házfalak között hirtelen még felvillant előtte az 
éjfekete égbolt keskeny csíkja, tele pislákoló csillagokkal. Majd 
zuhanni kezdett a végtelen, fekete mélységbe. Egy csodálatos 
pillanatig teljesen súlytalannak érezte magát, aztán az egyre 
gyorsuló zuhanástól még a lélegzete is elakadt, végül minden 
teljesen elsötétült körülötte. Egy kissé még meg is lepődött, hogy 
ilyen könnyű meghalni.
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Felriadt. A szíve majd kiugrott a helyéről. Szüksége volt né
hány másodpercre, amíg felfogta, hogy csak álmodott. Hónapok 
óta üldözte ez az álom, de korábban még sohasem volt olyan 
valóságos, és eddig még sohasem álmodta végig. Remegve ösz
szefonta maga előtt a karját, és megvárta, amíg a görcsbe rándult 
izmai elernyednek, és a hideg kimegy a testéből. Az utcai lámpa 
fénye beszűrődött a rácsos ablakon. Vajon meddig lesz itt biz
tonságban? Visszahanyatlott az ágyba, az arcát belenyomta a 
párnába, és zokogni kezdett, mivel tudta, hogy ettől a rettegéstől 
már soha többé nem fog megszabadulni.





11

2009. május 11., hétfő

A nap éppen akkor kelt fel, amikor a férfi becsukta maga mö
gött a garázsajtót, és vállra vetett fegyverrel elindult az enyhén 
emelkedő úton az erdő irányába, ahogy azt minden reggel tette. 
Tell, a barna drótszőrű pudelpointer kan néhány méterrel előtte 
poroszkált, ittott beleszaglászott valamibe, és a finom orrával 
felvette az ezernyi szagot, amelyet az éjszaka hagyott hátra maga 
után. Ludwig Hirtreiter mélyen belélegezte a friss, hűs levegőt, 
és fülelve hallgatta a madarak hajnali koncertjét. Az erdő pere
mén, a tisztáson éppen két őzbak viaskodott. Tell rájuk pillan
tott, de esze ágában sem volt üldözőbe venni őket. Okos, szófo
gadó kutya lévén pontosan tudta, hogy a vadakkal csak akkor 
foglalkozhat, ha engedélyt kapott rá a gazdájától.

– Jól van, kisöreg – dünnyögte Ludwig Hirtreiter. A  házától 
nem messze kezdődött az erdő. Elment a pirosfehérre mázolt 
sorompó mellett, amelyet néhány éve kellett felállítani, mivel 
egyre gyakrabban fordult elő, hogy a gyalogláshoz lusta frank
furti kocatúrázók mélyen bekocsikáztak az erdőbe. A mai embe
rekből, mindenekelőtt a városiakból, teljességgel hiányzik a ter
mészettel szembeni alázat. Képtelenek megkülönböztetni az 
egyik fát a másiktól, teli torokból kurjongatnak, és még a vadá
szati tilalom idején is hagyják szabadon futkosni a neveletlen ku
tyáikat. Egyikmásik talán még élvezi is, ha a kutyája felver és 
üldözőbe vesz valami vadat. Ludwig Hirtreiter elfogadhatatlan
nak tartotta az ilyen viselkedést. Az ő szemében az erdő szent 
volt. Mintha csak a saját kertje lett volna, ismerte a magányos 
tisztásokat, tudta, hol élnek a vadak, és hogy hol, milyen csapáso
kon járnak a vaddisznók. Néhány évvel ezelőtt ő maga tervezte 
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meg és rakta ki a Lindenkopf erdei tanösvény tájékoztató tábláit, 
hogy kissé közelebb hozza a tudatlan városiakhoz az erdő titkait.

A  nap sugarai átdöfték a sűrű lombkoronarengeteget, és 
csendes, aranyzöld katedrálissá változtatták az erdőt. Tell úgy 
fordult el jobbra az első útelágazásnál, mintha csak olvasna a 
gazdája gondolataiban. Elmentek a hatalmas kocsánytalan tölgy 
mellett, és elérték azt a tarvágást, ahol a vihar előző ősszel szabá
lyos pásztát vágott az erdőbe. Ludwig Hirtreiter ekkor hirtelen 
megtorpant. Tell is megdermedve hegyezte a fülét. Motorzúgás! 
Néhány pillanattal később egy motoros fűrész éles hangja tépte 
szét a csendet. Az erdészet munkatársai biztosan nem lehetnek, 
hiszen nekik ebben az időszakban semmi dolguk az erdőben. 
Ludwig Hirtreitert forró düh öntötte el. Sarkon fordult, és elin
dult a zaj irányába. A szíve hevesen vert. Sejtette, hogy nem fog
ják betartani a megállapodást, hanem egyszerűen elkezdik a fa
kitermelést, hogy kész tények elé állítsák a lakossági gyűlést.

Néhány perccel később aztán beigazolódtak a félelmei. Átbújt 
a pirosfehér kordonszalag alatt, amellyel a hegygerinc alatti kis 
tisztást körbekerítették, és elképedve bámulta az ott parkoló na
rancssárga teherautókat és a körülöttük sertepertélő fél tucat 
embert. Újból felvisított a motoros fűrész, repült a forgács. Az 
egyik erdeifenyő imbolyogni kezdett, és nagy sóhajjal belecsa
pódott a tisztásba. Micsoda aljas gazemberek! Ludwig Hirtreiter 
a dühtől remegve levette a válláról és kibiztosította a fegyverét.

– Állj! – üvöltötte el magát, amikor a motoros fűrész éppen 
üresben dohogott. A férfiak odafordultak felé, és feltolták az arc
védőiket. Hirtreiter kilépett a tisztásra, Tell szorosan a lába mel
lett követte.

– Tűnjön el innen! – kiáltotta oda neki az egyik férfi. – Sem
mi keresnivalója sincs itt!

– Ti tűnjetek el! – felelte Ludwig Hirtreiter dühösen. – Még
hozzá azonnal! Hogy merészelitek kivágni ezeket a fákat?

A brigádvezető ekkor észrevette a fegyvert Hirtreiter kezében 
és az elszántságot az arcán.
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– Hé, nyugodjon már meg! – emelte fel csillapítólag a kezét a 
brigádvezető. – Mi csak a munkánkat végezzük.

– De nem itt! Kifelé az erdőből, méghozzá most rögtön!
A férfiak tettek felé néhány lépést. A motoros fűrész elhallga

tott. Tell mély torokhangon morogni kezdett, Hirtreiter pedig a 
ravaszra helyezte a mutatóujját. Halálosan komolyan gondolta 
a dolgot. Az építkezés kezdetét június elejére tűzték ki, ez az elő
rehozott fakivágás egyértelműen törvénytelen volt, még akkor 
is, ha hallgatólagosan minden bizonnyal a polgármester és a já
rási hivatal vezetője is beleegyezett.

– Öt teljes percetek van rá, hogy összeszedjétek a holmito
kat, és eltűnjetek innen! – kiáltotta oda Hirtreiter a társaságnak. 
Senki sem mozdult. Ekkor Hirtreiter a vállgödrébe támasztotta 
a puskát, célba vette a motoros fűrészt az egyik munkás kezé
ben, és meghúzta a ravaszt. Lövés dörrent. Ludwig Hirtreiter 
csak az utolsó pillanatban rántotta fel egy kissé a fegyver csövét, 
így a lövedék alig egy méterrel a férfi feje fölött süvített el. 
A  munkások néhány pillanatig úgy álltak ott, mintha megbé
nultak volna, és döbbenten bámultak rá. Majd fejvesztve mene
külni kezdtek.

– Ebből magának még nagy baja lesz! – kiáltotta oda neki 
futtában a brigádvezető. – Kihívom a rendőrséget!

– Felőlem aztán hívhatod. – Ludwig Hirtreiter csak bólintott, 
és a vállára kapta a fegyverét. Nem fogják kihívni a rendőrséget, 
hiszen azzal csak saját maguknak ártanának ezek a hazug gaz
emberek.

Már majdnem felült az álszent ígéreteiknek. Egyetlen fát sem 
fognak kivágni, mondták, míg meg nem születik a végső döntés, 
még pénteken is esküdöztek és fogadkoztak, hogy így lesz. Mi
közben ekkor már régen kiadták a megbízást a fakitermelő tár
saságnak, hogy hétfő reggel rögtön lássanak munkához. Meg
várta, amíg a teherautók elhagyják a tisztást, és a motorzaj a 
távolban elhal, majd nekidöntötte a fegyvert az egyik fatörzsnek, 
és nekilátott, hogy összetekerje a kordonszalagot. Itt aztán egyet
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len újabb fát sem fognak kivágni, amíg ő meg tudja akadályozni. 
Készen állt a harcra.

Pia Kirchhoff a csomagszállító szalag mellett állt, és kinyújtotta 
a kezét a bőröndje felé, amikor a dzsekije zsebéből halk ciripe
lést hallott. Eltartott néhány pillanatig, amíg a rájött, hogy a mo
biltelefonja az, amelyet az előbb a feltöltés után újból visszakap
csolt. A telefon három csodálatos héten át hallgatott, és közben 
az élete egyik legfontosabb tartozékából teljesen felesleges kacat
tá vált. A csomagja egyébként ebben a pillanatban összehason
líthatatlanul fontosabb volt, mint bármiféle telefonhívás. Chris
toph csomagja az elsők között érkezett meg, és a férfi már ki is 
ment a csarnokból, arra számítva, hogy Pia is hamarosan követi 
majd, de Piának tizenöt végtelenül hosszú percen át kellett vára
koznia, mivel az LH729es sanghaji járat csomagjai idegölő 
rendszertelenséggel érkeztek. Csak azután kezdett el a zsebében 
kotorászni a telefonja után, hogy a szürke, kemény fedeles bő
röndjét valahogy felküszködte a csomagszállító kocsira. A csar
nok visszhangzott a hangosbemondóktól, valaki durván nekitolt 
egy kocsit a vádlijának, és még annyit sem tudott kinyögni, hogy 
bocsánat. Egy újabb repülőgép köpte ki az utasait, a vámvizsgá
lat előtt pedig hosszú sor torlódott fel. Pia végre megtalálta a 
fáradhatatlanul ciripelő mobiltelefont, és fogadta a hívást.

– Éppen a vámnál vagyok! – kiáltotta. – Hívjon vissza később!
– Ó, bocsánat! – válaszolta Oliver von Bodenstein főfelügyelő 

a vonal túlsó végén. A hangjából ítélve a főnöke jót szórakozott 
rajta. – Azt hittem, hogy már tegnap este visszajöttetek.

– Oliver! – kezdte Pia egy nagy sóhaj kíséretében. – Sajnálom. 
A gépünk kilenc órát késett, épp most szálltunk le. Mi újság?

– Van egy kis gond – felelte Bodenstein. – Előkerült egy holt
test, de ma tizenegykor van Lorenz és Thordis esküvője. És ha 
nem leszek ott, akkor nem teszem ki az ablakba, amit a csalá
domtól kapok.

– Egy holttest? Hol? – Pia el akart menni a vámvizsgálók fül
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kéje mellett, de az egyik alacsony, kövér női vámtiszt, aki kifeje
zéstelen arccal figyelte az előtte elhaladó utasokat, felemelte a 
kezét. Nyilvánvalóan Pia utolsó szavai keltették fel az érdeklődé
sét. Nem valami okos dolog ilyesmit mondani, ha az ember ép
pen siet valahová.

– Az egyik kelkheimi cég telephelyén – mondta Bodenstein. 
– Éppen most érkezett a bejelentés. Odaküldöm az új emberün
ket, de nagyon örülnék neki, ha te is ki tudnál menni. Van any
nyi időd?

– Van valami elvámolnivalója? – förmedt rá a vámos.
– Nincs – válaszolta Pia a fejét rázva.
– Micsoda? Nincs? – kérdezte Bodenstein meglepetten.
– Nem, úgy értem, hogy van – felelte Pia idegesen. – Nem, 

nincs elvámolnivalóm. Igen, ki tudok menni.
– Akkor most mi van? – A vámtiszt felvonta a szemöldökét. 

– Kérem, nyissa ki a bőröndjét!
Pia megállt, a vállához szorította a mobilját, és közben a bő

rönd zárján matatott; még a körmét is beszakította. A nyaralás 
nyugalma egy pillanat alatt semmivé foszlott. A helyét ismét át
vette a stressz.

– Igen, rendben, kimegyek a holttesthez. Add meg a címet!
Felpattintotta a bőrönd fedelét. A  vámtiszt szép komótosan 

átkutatta Pia hanyagul bepakolt bőröndjét, hátha a szennyes ru
hák között talál egy törvénytelenül behozni szándékozott Ming 
kori vázát, egy üveg csempészett pálinkát vagy esetleg néhány 
karton cigarettát. A  többi utas rendesen megbámulta őket. Pia 
szikrázó szemmel a nőre nézett, aki az eredménytelen keresgélés 
után egy blazírt biccentéssel elbocsátotta. Pia lecsapta a bőrönd 
fedelét, rádobta a bőröndöt a csomagszállító kocsira, és elindult 
a kijárat felé. A tejüveg ajtó hangtalanul szétnyílt előtte. A kor
don mögött Christoph várakozott, kissé erőltetett mosollyal az 
arcán, méghozzá az igencsak morcos képet vágó dr. Henning 
Kirchhoffal, Pia volt férjével az oldalán. Már csak ez hiányzott! 
Tulajdonképpen Miriamnak kellett volna elhoznia a repülőtér
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ről, aki Pia távollétében a Birkenhof állatait is ellátta; így beszél
ték meg azt a repülőgép indulása előtt.

– Az én bőröndöm volt az utolsó – mentegetőzött Pia. – Az
tán a vámos néninek még az egészet át kellett túrnia. Sajnálom. 
Te meg mit keresel itt?

Az utolsó mondatot Pia már a volt férjéhez intézte. Az alapo
san lebarnult Christoph mellett Henning sápadtnak és sovány
nak tűnt.

– Én is örülök, hogy viszontláthatlak – felelte gunyorosan, és 
elfintorodott. – Már több mint egy órája tilosban parkolok. Ha 
megbírságolnak, nyugodtan kifizetheted.

– Elnézést! – mondta Pia, és egy jelképes puszit nyomott 
Henning arcára. – Köszönöm, hogy hazaviszel bennünket. Mi 
van Miriammal?

Pia volt férje és a legjobb barátnője között igencsak bonyo
lulttá vált a viszony, amióta fennállt a gyanú, hogy a férfi egyik 
korábbi szeretője teherbe esett, méghozzá nagy valószínűséggel 
éppen tőle. Több hónapig szóba sem álltak egymással, és Hen
ning már komolyan azt fontolgatta, hogy gyáván megfutamo
dik, és lelép valahová külföldre. Aztán Henning és Miriam ismét 
közeledni kezdtek egymáshoz, de azért nem lehetett azt monda
ni, hogy harmonikus, bizalmas lenne a viszonyuk.

– Miriamnak kilenckor megbeszélése van Mainzban, nem 
tudta megvárni, hogy végre leszálljon a gépetek – magyarázta 
Henning némi szemrehányással a hangjában, amikor elindultak 
a kijárat felé. – Így aztán felhívott, mivel szerinte néhány perc 
alatt ideérek az intézetből. Ja, amúgy milyen volt a nyaralás?

– Remek – válaszolta Pia, és gyorsan összenézett Christoph
fal. A „remek” ebben az esetben az évszázad legszerényebb ki
fejezésének bizonyult. A Kínában töltött három hét volt az első 
igazi, közös nyaralásuk – és egyszerűen tökéletesen sikerült. Ha
bár már jó ideje együtt voltak Christophfal, még mindig jóleső 
bizsergés járta át a testét, ha ránézett a férfira. Néha még mindig 
képtelen volt felfogni, hogyan lehetett ekkora szerencséje, ho
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gyan találhatott magának egy ilyen férfit. Három éve, nyáron 
egy gyilkossági ügy nyomozása közben találkoztak, amikor Pia 
már majdnem beletörődött, hogy az élete hátralévő részét kizá
rólag az állatai társaságában kell majd eltöltenie, és hogy magá
nyosan fog megsavanyodni a Birkenhofban. Az első pillanattól 
kezdve szikrázott közöttük a levegő. Annak idején Bodenstein 
Christophot is a gyanúsítottak legszűkebb körébe sorolta, ami 
nem igazán könnyítette meg a dolgukat.

Pia didergett a kora május reggeli hidegben. Tizennégy órányi 
repülés után mocskosnak és ragadósnak érezte magát, és már 
nagyon vágyott rá, hogy végre lezuhanyozhasson, de tudta, hogy 
arra egy darabig még várnia kell.

Henning autóján nem volt Mikuláscsomag, aminek vélhe
tően az volt az oka, hogy a férfi jól láthatóan kirakta a szélvédő
je mögé az „Orvosi intézkedés” táblát.

A két férfi begyömöszölte a bőröndöket a csomagtartóba, mi
közben Pia gyorsan bebújt a Mercedes hátsó ülésére.

– Mi a terved? – kérdezte Pia néhány perccel később, amikor 
már Kelsterbach felé tartottak az autópályán. Elég lassan halad
tak a Frankfurtba tartó ingázók miatt.

– Hogyhogy? – kérdezett vissza azonnal Henning rosszat 
sejtve. Pia a szemét forgatta. Ez a férfi képtelen egyszerű választ 
adni egy egyszerű kérdésre! Pia a lüktető halántékát masszíroz
ta. Az elmúlt három hétben tényleg teljesen kikapcsolt, teljesen 
elfojtotta magában a hétköznapi gondokat, a munkáját, sőt még 
a Birkenhofra kiadott fenyegető bontási határozatot is. Most vi
szont egyszerre ismét a nyakába szakadt minden. Habozás nél
kül és bármeddig meghosszabbította volna a nyaralást, de az 
igazi boldogság talán éppen abból adódott, hogy az egész csak 
három hétig tartott.

– Kelkheimban találtak egy holttestet, oda kell mennem – 
mondta Pia. – Épp az előbb hívott a főnököm. Azt hiszem, a 
nyaralásnak ezzel tényleg vége.
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Az állatmenhely nagy kapuja be volt zárva, a parkoló üresen állt 
a lapos irodaépület előtt. Mark nyugtalanul járkált felalá a ma
gas kerítés előtt, és közben a mobiltelefonját bámulta. Negyed 
nyolc. Hol van már Ricky? Legkésőbb húsz perc múlva el kell 
indulnia. A tanárok mindig óriási hisztit csapnak, ha egy percet 
is késik az óráról, és rögtön írnak egy emailt az anyjának, és 
mindezt csak azért, mert az utóbbi időben néhányszor lógott az 
iskolából. Őrület. Miért nem képesek megérteni a szülei, hogy 
semmi kedve iskolába járni? Amióta eljött az internátusból, az 
volt az érzése, hogy az egész élete idegenné és hamissá vált. 
Ezerszer szívesebben csinált volna valami értelmeset, ahelyett 
hogy órákon át értelmetlenül ücsörög az iskolapadban. Olyan 
szívesen foglalkozna mondjuk állatokkal, mellette lenne egy sa
ját lakása tele kutyákkal és macskákkal, mint amilyen Rickynek 
és Jannisnak van. Na, az király lenne. Az apja szívinfarktust kap
na, ha előállna egy ilyen ötlettel. Az érettségi és a diploma köte
lező, ha pedig még külföldön is sikerülne eltöltenie néhány fél
évet, az a szülei számára felérne egy főnyereménnyel. Ez alatt a 
szint alatt viszont minden csak proli szerencsétlenkedés. Teljes 
csőd. Egyenes út a munkanélkülisegélyig.

Onnan, ahol éppen állt, teljesen belátta az aszfaltozott dűlő
utat, amely egészen Schneidhainig vezetett, de néhány kora reg
geli kutyasétáltatón kívül senkit sem lehetett látni rajta. A fél éj
szakát a számítógép előtt töltötte, mivel nem tudott aludni. 
Amikor lehunyta a szemét, előjöttek az emlékek. Küldött egy 
SMSt Rickynek, ő pedig azt válaszolta, hogy reggel hétkor ott 
lesz az állatmenhelynél. Most pedig már fél nyolc volt. Mark úgy 
döntött, hogy elébe megy.

Teljesen kiakadt, amikor a bírónő annak idején nyolcvan óra 
közhasznú munkát sózott a nyakába, méghozzá éppen ezen az 
állatmenhelyen – mekkora szívás! De aztán megismerkedett 
Rickyvel és Jannisszal, a nő barátjával, és egyszerre ismét volt 
minek örülnie. Nagyon élvezte a munkát a menhelyen, és még 
mindig visszajárt segíteni, pedig már régen letöltötte a bünteté
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sét. Úgy érezte, mintha Ricky és Jannis mellett új otthonra lelt 
volna, egy új családra, ahol mindig szívesen látják. Jannis volt a 
nagy példaképe, néha egész estéket vitatkoztak át olyan témák
ról, amelyek Markot korábban teljesen hidegen hagyták: az afga
nisztáni háborúról, az izraeli telepekről, a guantánamói foglyok 
németországi befogadásáról vagy Jannis kedvenc témájáról, a 
klímahazugságról. Jannis minden kérdéskörben nagyon otthon 
volt, és teljesen másként látta a dolgokat, mint Mark apja, aki 
legfeljebb a szövetségi kormány adópolitikáján vagy a kommu
nistákon és a zöldeken húzta fel néha magát. És mindenekelőtt: 
Jannis szavait tettek követték. Néhányszor már Mark is elkísér
hette a tüntetésekre meg a felvonulásokra, és teljesen le volt nyű
gözve attól, hogy Jannis olyan iszonyú sok embert ismer.

Már éppen feltette a bukósisakot, és beindította a robogóját, 
amikor Ricky fekete kombija felbukkant az úton. A szíve hatal
masat dobbant, amikor a nő megállt mellette, és leengedte az 
ablakot.

– Jó reggelt! – mosolygott rá Ricky. – Bocsánat, hogy egy ki
csit elkéstem.

– Reggelt! – Mark érezte, hogy teljesen elvörösödik. Ez az os
toba pirulás sajnos teljesen normális dolognak számított nála.

– Gyere, segíts gyorsan megetetni az állatokat! – javasolta a 
nő. – Közben dumálhatunk egy kicsit, rendben?

Mark elbizonytalanodott. Ugyan, szard már le azt az iskolát! 
Már mindent megtanult, ami az élethez kellett. A  való élet 
egyébként is egészen máshol zajlik.

– Rendben – mondta végül.

A  reggeli napfény visszaverődött a hatalmas, futurisztikusnak 
tetsző, üveghomlokzatú épületről, amely úgy gubbasztott az ipa
ri park gondosan nyírt gyepszőnyegén, akár egy lezuhant űrha
jó. Henning leállította a kombiját a parkolóban, amely néhány 
autót leszámítva teljesen üresen állt. Kivette a két alumínium
koffert a csomagtartóból, és amikor Pia el akarta venni tőle az 
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egyiket, csak annyit dünnyögött maga elé: „Elbírom.” Amióta 
egy negyedórával korábban kitették Christophot a Birkenhof 
előtt, Henning kialvatlanul és álmosan hallgatott, de mivel Pia 
korábban tizenhat éven át volt a felesége, és tökéletesen ismerte 
a rigolyáit, inkább nem zavarta a hallgatásban. Henning néha 
képes volt akár három napot is kihúzni anélkül, hogy bárkihez is 
hozzászólt volna. Átvágtak a kikövezett, buja virágágyásokkal 
teleültetett udvaron, ahol már két járőrkocsi parkolt a szökőkút 
mellett. Ahogy elmentek mellettük, Pia tekintete végigsiklott a 
cég logóján. WindPro. A  cég neve mellett a stilizált szélkerék 
egyértelműen jelezte, hogy mivel foglalkozik a vállalat. A bejá
rati ajtó lépcsőjén egy ásítozó rendőr ácsorgott, aki egy biccen
téssel beengedte őket. A rothadó hús semmi másra nem hason
lító, édeskés szaga rögtön megcsapta Pia orrát, amint beléptek 
a lenyűgöző, nyitott előcsarnokba.

– Na, azt hiszem, valaki az egész hétvégét itt töltötte ebben a 
keltetőben – jegyezte meg Henning Pia mellett, aki figyelmen 
kívül hagyta a cinikus megjegyzést. A tekintete végigvándorolt a 
három emeleten, ahová egy kanyargó lépcsőn és egy üvegfelvo
nóval lehetett feljutni. A jobb oldalon, a hosszan elnyúló nemes
acél pult előtt egy nő ült egy széken. Előredőlt, a könyökét a tér
dére támasztotta, az arcát a tenyerébe temette. Körülötte néhány 
egyenruhás rendőr és egy civil ruhás férfi ácsorgott. Ő lehet az 
új munkatársuk, akit Bodenstein emlegetett.

– Na, nézz oda! – mondta Henning.
– Mi van? Ismered a fickót?
– Igen. Cemalettin Altunay. Mostanáig az offenbachi K11nél 

volt.
A Frankfurti Igazságügyi Orvosszakértői Intézet igazgatóhe

lyetteseként Henning a Rajna–Majnavidék és egész DélHessen 
erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó ügyosztályainak 
szinte valamennyi munkatársát ismerte.

Pia alaposan megnézte magának a férfit, aki éppen a nő fölé 
hajolt, és halkan beszélgetett vele. Legfeljebb a harmincas évei 
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végén járhat, állapította meg Pia, és a megjelenését illetően egy
értelmű előrelépést jelent az elődjével, Frank Behnkével szem
ben. Hófehér ing, fekete farmer, fényesre suvikszolt cipő és kato
násan rövidre nyírt, sűrű, fekete haj – makulátlan megjelenés. 
Pia egy kissé még kényelmetlenebbül érezte magát a gyűrött, a 
hónaljban kissé már izzadságfoltos, szürke pólójában és a pecsé
tes farmernadrágjában. Talán mégiscsak jobb lett volna, ha le
zuhanyozik és átöltözik. Már késő.

– Jó napot, Kirchhoff doktor! – mondta az új kolléga kelle
mes, mély hangon, majd odafordult Piához, és kezet nyújtott 
neki. – Cem Altunay főfelügyelő. Örülök, Pia, hogy megismer
hetlek. Kai és Kathrin már rengeteget meséltek rólad. Jól sikerült 
a nyaralás?

– Én... á, igen, kösz... köszönöm – habogta Pia. – Alig félórá
ja szállt le a repülőm, kilencórás késéssel...

– Aztán rögtön egy hulla fogad. Igazán sajnálom. – Cem Al
tunay bocsánatkérően elmosolyodott, mintha ő lenne a felelős 
mindezért. Néhány másodpercig farkasszemet néztek egymás
sal, aztán Pia végül lesütötte a szemét. Valahogy idegesítette a 
férfi étcsokoládészínű szeme. Másodpercek teltek el, és a hall
gatás lassan kezdett kínossá válni. Mögöttük Henning gúnyosan 
köhintett egyet, ami visszarántotta Piát a valóságba. A rendőrnő 
gyorsan összekapta magát.

– Miről is van szó? – kérdezte.
– A halottat Rolf Grossmannnak hívják, és néhány éve már 

éjjeliőrként dolgozik itt. Balesetnek néz ki – válaszolta Cem Al
tunay. – A cég egyik női munkatársa találta meg a holttestet ma 
reggel fél hét körül. Gyere velem!

Az édeskés szag egyre áthatóbb lett. A penetráns szagot árasz
tó holttestek általában nem nyújtanak valami gusztusos látványt. 
Pia követte a férfit, aki elindult felfelé a lépcsőn, miközben lélek
ben felkészült a legrosszabbra. Mégis elakadt a lélegzete a lát
ványtól. A halott, akinek a felpuffadt és elszíneződött arcán már 
alig lehetett emberi vonásokat kivenni, groteszk módon kicsava
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rodott végtagokkal hevert a második és a harmadik emelet kö
zötti lépcsőfordulóban. Pia a munkájából adódóan már sok 
mindent látott, a holttest körül dongó legyek láttán mégis egy 
pillanat alatt felfordult a gyomra. Csak a professzionális önural
ma akadályozta meg, hogy kidobja a taccsot az új kolléga előtt.

– Miből gondolod, hogy baleset történt? – kérdezte Pia, vala
hogy legyűrve a hányingerét. A tágas csarnokban iszonyú meleg 
volt, úgy érezte, minden pórusából csöpög az izzadság. – Ejha! 
Nem lehetne egy kicsit bekapcsolni a klímát vagy kinyitni az 
üvegkupola ablakát?

– Be ne merd kapcsolni! – kiáltotta Henning, aki éppen egy 
fehér kezeslábasba igyekezett belebújni. – Jaj neked, ha tönkre
teszed a tetthelyemet!

Pia rögtön észrevette, hogy az új munkatársának elkerekedett 
a szeme.

– Régebben házasok voltunk – mondta Pia tömör magyará
zatként. – Szóval, te mit gondolsz?

– Úgy tűnik, mintha megbotlott volna, és legurult volna a 
lépcsőn – válaszolta Cem Altunay.

– Hm. – Pia a tekintetével követte a lépcsőt, amely egy lágy 
kanyarral vezetett fel a harmadik emeletre. – Tudtál beszélni a 
nővel, aki megtalálta? Különben is, mi dolga van itt reggel fél 
hétkor?

Henning nagy zajt csapva felnyitotta a bőröndjét. A  legyek 
körüldongták, amikor a holttest fölé hajolt, és gyanakodva szem
ügyre vette.

– Állítólag mindig ilyen korán kezd. A  könyvelési részlegen 
dolgozik. – Altunay odafordult a nőhöz, aki még mindig mozdu
latlanul ült a széken. – Sokkot kapott. Nyilvánvaló, hogy jól meg
értették egymást az elhunyttal, reggelente gyakran kávéztak együtt.

– De hogy zuhanhatott le csak úgy a lépcsőn?
– Vélhetően alkoholista volt, a nő a könyvelésről mindeneset

re ezt mondta – válaszolta Cem Altunay. – A holttestnek is alko
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holszaga van, a recepcióspult mögött, a teakonyhában pedig ta
láltunk egy üveg felbontott Jack Danielst.

A csomagküldő szolgálat sötétbarna ruhás sofőrje fújtatott egy 
nagyot, amikor odanyújtotta a nőnek az elektronikus készüléket 
és a ceruzát, hogy írja alá a csomagok átvételét.

A nő odafirkantotta az aláírását az összekarcolt kijelzőre, és 
elégedetten elmosolyodott. A  férfi meg sem próbálta leplezni, 
mennyire rosszulesik neki, hogy becipeltetik vele a csomagokat 
a raktárba, miközben egyszerűen ott is hagyhatta volna őket az 
udvaron. De ez Frauke Hirtreitert egy cseppet sem hatotta meg.

Bement az eladóhelyiségbe, felkapcsolta a villanyt, és körül
nézett. Bár a tulajdonosa végső soron Ricky volt, Frauke mégis 
úgy imádta ezt az üzletet, mintha a sajátja lett volna. Végre meg
találta azt a helyet az életében, ahol igazán jól érezte magát. Az 
Állatparadicsom rászolgált a nevére: semmiben sem hasonlított 
azokra a dohos, párás, rosszul megvilágított kisállatkereskedé
sekre, amelyekben Frauke annak idején gyerekként megfordult. 
Kinyitotta a szomszédos helyiség ajtaját, ahol a kutyaszalon ka
pott helyet. Ez volt az ő birodalma. Szakképzett kutyakozmeti
kus lett, miután elvégzett egy esti tanfolyamot, a kuncsaftjai tel
jesen meg voltak elégedve vele, és rendesen meg is fizették a 
munkáját. Ehhez jött még Ricky kutyaiskolája és a néhány hete 
indított webshop, amely egyre jobban ment. Frauke az üzleten 
átvágva visszatért az irodába, ahol Nika már a számítógép előtt 
ült, és éppen a beérkezett megrendeléseket olvasta.

– Mennyi? – kíváncsiskodott Frauke.
– Huszonnégy – válaszolta Nika. – Százszázalékos növekedés 

múlt hétfőhöz képest. Csak nem tudom felvenni az új árukat.
– Miért? – Frauke elővett két kávéscsészét a minikonyha mo

sogatókagylója fölé szerelt faliszekrényből. A  kávéfőző buzgón 
csobogott és bugyborékolt.

– Fogalmam sincs. Mindig ugyanaz a gond. Beírom a cikk
számot, de amikor el akarom menteni, nem történik semmi.
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– Akkor meg kellene nézetni Markkal. Neki biztos lesz rá va
lami ötlete.

– Tényleg az lesz a legjobb. – Nika ráklikkelt a Nyomtatás 
gombra, a tintasugaras nyomtató pedig néhány másodperccel 
később kiköpte a megrendeléseket. A nő ásítva nyújtózott egyet. 
– Átmegyek a raktárba.

– Előbb azért igyunk egy kávét! Még van egy kis időnk.
Kitöltött két csésze kávét, és az egyiket odanyújtotta Nikának.
– Már tettem bele tejet.
– Köszönöm. – Nika mosolyogva fújni kezdte a forró kávét.
Frauke nagyon örült neki, hogy egy ideje Nika is az Állatpa

radicsom csapatát erősítette, mivel Rickynek egyre kevesebb 
ideje jutott az üzletre. A munkaügyi hivatal által küldött kisegí
tőket meg tényleg nem sok mindenre lehetett használni. Az 
egyik lopott, a másik még ahhoz is buta volt, hogy felvegye a 
rendeléseket, a harmadiknak meg három nap után megfájdult 
a háta, ahogy ő mondta, a nehéz munkától. Nika viszont nagyon 
ügyes volt, és sohasem panaszkodott, szépen rendbe tette a zűr
zavaros könyvelésüket, sőt miután a takarítónő felmondott, es
ténként még az üzletet is kitakarította. Frauke nem sok mindent 
tudott róla: csak annyit, hogy Ricky gyerekkori barátnője, és ott 
lakik albérletben Rickynél és Jannisnál Schneidhainban. Ami
kor először találkozott vele, nem igazán volt elragadtatva a 
 vékony, szótlan, szemüveges, betegesen sápadt lánytól, akinek 
keseszőke, vékony szálú haja volt, és olyan ruhákat hordott, ami
lyeneket mások gondolkodás nélkül bedobnának egy vöröske
resztes gyűjtőládába. Ricky mellett olyan jelentéktelennek tűnt, 
mint egy kis veréb egy páva mellett, de talán éppen ezért voltak 
olyan nagy barátnők. Ricky nem nagyon szerette a vetélytársa
kat, és Nika egészen biztosan nem számított annak, ahogy Frau
ke sem. Szívesen megtudott volna még eztazt a nőről, aki olyan 
csendes volt, és aki gyakran olyan szomorúnak tűnt, de Nika az 
ő legnagyobb bánatára szinte sohasem beszélt magáról. Nagy 
ritkán előfordult, hogy Frauke nem bírt magával, és csak úgy 
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mellékesen rákérdezett errearra, de Nika ilyenkor csak elmoso
lyodott, és azt mondta, hogy az ő élete olyan unalmas, hogy 
szinte nem is érdemes beszélni róla.

– Na, akkor megyek is a dolgomra. – Nika a mosogatóba tet
te a csészéjét. – Ricky azt mondta, hogy fél tíz körül bejön majd, 
és kiszállítja a rendeléseket. Felhívod Markot?

– Persze, felhívom. – Frauke elégedetten mosolyogva bólin
tott. Az élete tényleg csak jó irányba változott. Ez remélhetőleg 
így is marad. Az lenne a legjobb, ha örökre így maradna.

Henning alaposan megvizsgálta a holttestet, és már le is vonta az 
első következtetéseket. Lehúzta a szájáról a védőmaszkot, majd 
odafordult Piához és Cem Altunayhoz.

– Becsléseim szerint szombat hajnalban, valamikor kettő és 
hat óra között állhatott be a halál – mondta. – A hullamerevség 
már megszűnt, a hullafoltokat alig lehet nyomással eltüntetni.

– Köszönjük – biccentett oda Pia a volt férjének, aki össze
ráncolt homlokkal figyelte a holttestet. – Mi a baj? – kérdezte.

– Hm. Lehet, hogy tévedek, de valahogy nem hiszem, hogy 
amiatt halt volna meg, mert lezuhant a lépcsőn.

– Úgy véled, valaki segíthetett neki?
– Lehetséges. – Henning bólintott. Pia egy pillanatra elgon

dolkozott, vajon nem kellenee telefonálnia Bodensteinnak, de 
végül úgy döntött, nem hívja fel. A főnöke rábízta a nyomozás 
vezetését, úgyhogy neki kell megítélni a helyzetet. Henning ho
mályos sejtése az esetleges gyilkossággal kapcsolatban elég volt 
ahhoz, hogy működésbe hozzák a gépezetet.

– Kihívjuk a helyszínelőket és még néhány kollégát a helyszín 
biztosításához – mondta Pia Cem Altunaynak. – Az épület ad
dig le lesz zárva, amíg meg nem tudjuk, hogy mi történt itt. És 
boncolást is akarok.

– Rendben, intézem a dolgot. – Cem bólintott, és elővette a 
mobiltelefonját a nadrágzsebéből. Lementek a lépcsőn. A  még 
mindig lezárt bejárati ajtó előtt hangos szóváltásra lettek figyel
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mesek. Az egyik rendőr azok közül, akik megpróbálták megaka
dályozni, hogy a WindPro munkatársai átgázoljanak az előcsar
nokon, és tönkretegyék az esetleges nyomokat, elhagyta az 
őrhelyét, és odament Piához.

– Mi történt? – érdeklődött a rendőrnő.
– Megérkezett a főnök, és be akar menni – felelte az egyen

ruhás.
– Vezesse ide hozzám! De a többieknek odakint kell vára

kozniuk.
A rendőr bólintott, és visszament a csoporthoz.
– Most már beengedhetünk egy kis friss levegőt? – fordult 

oda Pia Henninghez. Patakokban folyt a hátán a verejték, a rot
hadó hús szaga pedig egyszerűen elviselhetetlenné vált.

– Nem – válaszolta Henning tömören. – Addig nem, amíg a 
helyszínelők nincsenek itt. Nem szeretném, ha Kröger aztán raj
tam verné el a port.

– Úgyis az lesz a vége – mondta Pia. – Mivel hamarabb hoz
zányúltál a holttesthez, mint ő.

Cem Altunay gyors egymásutánban három telefonhívást is 
lebonyolított, majd ismét visszatette a mobilt a zsebébe.

– A helyszínelők már úton vannak, erősítést is kapunk majd, 
Kai pedig intézi az államügyészséget – számolt be a fejlemé
nyekről.

– Jól van. Megérkezett az elhunyt főnöke. Hogy csináljuk? – 
kérdezte Pia az új kollégáját.

– Te kérdezed, én hallgatok – felelte Cem Altunay.
– Rendben.
Pia megkönnyebbült, hogy Cem Altunayjal ezek szerint nem 

kell olyan hatásköri birkózásba kezdenie, mint annak idején 
Behnkével, aki minden nyomozásnál és minden kihallgatásnál 
pitiáner módon követelődzött, mondván, hogy ő a rangidős 
tiszt. Nem sokkal később megjelent egy magas, széles vállú férfi, 
és egy egyenruhás rendőr kíséretében átvágott az előcsarnokon. 
Az undorító bűz miatt és a hír hallatán, hogy a cége egyik mun
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katársa az életét veszítette, kiszaladt a vér az arcából. De mielőtt 
még bemutatkozhatott volna Piának, a holttestet megtaláló nő 
feleszmélt a bénultságából. Felugrott a székről, és artikulálatlan, 
panaszos üvöltéssel odarohant a főnökéhez, aki előbb döbbent 
arccal nézte, majd végül átölelte, és vigasztalva megveregette a 
sovány vállát. A nő csak Cem Altunay gyengéd unszolására volt 
hajlandó elengedni a főnökét. A cég munkatársai, akik tőlük jó 
távol, az előcsarnokot lezáró szalagnál várakoztak, kegyelettelje
sen elhallgattak. A WindPro főnökét szemlátomást megviselték 
az események, de azért uralkodott magán.

– Pia Kirchhoff vagyok a hofheimi K11es ügyosztályról, ő 
pedig itt a munkatársam, Cem Altunay – mutatkozott be Pia.

– Stefan Theissen – válaszolta a férfi. – Mi történt?
Theissen kézfogása kemény volt, a tenyere egy kissé izzadt, amit 

Pia az előcsarnokban uralkodó hőségre és az átélt izgalmakra te
kintettel nagyon is megértett. Fel kellett néznie a férfira. Legalább 
százkilencven centi magas és igencsak jóképű volt. Az arcszesze 
kesernyés illata egy pillanatra még a hullabűzt is elnyomta. A nagy 
műgonddal elválasztott haja még nedves volt, a nyakán, az ing gal
lérja fölött a bőre kissé kipirosodott a borotválkozástól.

– Az éjjeliőre, Grossmann úr nyilvánvalóan halálos balesetet 
szenvedett.

Pia Theissen arcát figyelte, és izgatottan várta, hogyan fogadja 
majd a hírt a férfi.

– De hát ez borzalmas. Hogyan... mi... úgy értem... – Lesúj
tottan elhallgatott. – Jóságos ég!

– A jelenlegi ismereteink szerint lezuhant a lépcsőn – folytatta 
Pia. – De inkább valahol máshol folytassuk ezt a beszélgetést!

– Igaza van. Bemenjünk az irodámba? – kérdezte Theissen a 
rendőrnőre nézve. – A harmadik emeleten van. Lifttel is mehe
tünk.

– Inkább ne. Még meg kell várnunk a helyszínelő kollégákat. 
Amíg ők nincsenek itt, addig senki sem léphet be az épületbe.

– De mi lesz a munkatársaimmal? – érdeklődött Theissen.
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– Ma sajnos csak némi késéssel tudnak munkához látni – felel
te Pia. – Miután pontosan rekonstruáltuk a baleset folyamatát.

– És az meddig fog tartani?
Ez a kérdés mindig elhangzik. És Pia mindig ugyanazt vála

szolja rá.
– Azt most még nem tudom pontosan megmondani önnek.
A rendőrnő odafordult Cem Altunayhoz.
– Cem, szólsz majd, hogy hívjanak fel, ha kiérkeztek a hely

színelők?
Igazán furcsa érzés volt ilyen magától értetődően tegezni egy 

vadidegen embert. Piának valahogy nem volt olyan érzése, 
mintha az egyik munkatársával beszélne. Bár talán azért is bir
kózott meg nehezebben az ilyen rutinszerű helyzetekkel, mert 
egy nappal korábban még olyan messze volt Németországtól. 
Egy pillanatra eszébe jutott Christoph, és a hüvelykujjával meg
érintette a kezén a gyűrűt, amely még az igencsak éles szemű 
Henningnek sem tűnt fel. Nagyon szívesen elidőzött volna még 
egy kicsit a Kínában töltött utolsó éjszaka emlékén, de ekkor tu
datosult benne, hogy Theissen várakozva őt figyeli.

Közben Cem is visszatért, így ketten követték a WindPro 
igazgatóját a földszinti tárgyalóterem felé.

– Foglaljanak helyet, kérem! – mutatott rá Theissen a tárgya
lóasztalra. Becsukta az ajtót, és letette az aktatáskáját. Mielőtt ő 
is leült volna, kigombolta a zakóját. Egyetlen gramm háj sincs 
rajta, állapította meg Pia, pedig kicsivel már túl is lehet az ötve-
nen. Feltehetően minden reggel kocog, de lehet, hogy azok közé 
a kerékpárosok közé tartozik, akik hajnalok hajnalán összevissza 
száguldoznak a mountain bikejukkal a Taunushegységben. 
Theissen lassan túljutott az első sokkon, kissé megnyugodott, és 
lassan az arcszínét is kezdte visszanyerni.

– Miben segíthetek?
– Az ön egyik munkatársa találta meg ma reggel Grossmann 

úr holttestét – kezdte Pia, és közben visszagondolt a jelenetre, 
amikor az előbb Theissen vigasztalóan átölelte a nőt. Egy főnök, 
akinek van szíve. Egy piros pont.
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– Weidauer asszony – bólintott Theissen megerősítésként. 
– Ő a könyvelőnk, és mindig nagyon korán jár dolgozni.

– Weidauer asszony azt mondta nekünk, hogy Grossmann 
úrnak alkoholproblémái voltak. Megfelel ez a valóságnak?

Az ügyvezető igazgató bólintott, és sóhajtott egy nagyot.
– Igen, alkoholproblémái voltak. Nem rendszeresen ivott, de 

időnként eléggé kiütötte magát.
– És ilyen állapotban éjjeliőrként nem jelentett kockázatot a 

cég számára?
– Hát igen... – kezdte Stefan Theissen a hajába túrva, miköz

ben szemlátomást a megfelelő szavakat kereste. – Rolf annak 
idején az osztálytársam volt.

Ez a kijelentés igencsak meglepte Piát. Vagy rosszul becsülte 
meg Theissen életkorát, vagy Rolf Grossmannt gondolta sokkal 
idősebbnek a tényleges életkoránál, talán az oszlásnak indult 
holttest miatt.

– Iskolásként még nagy barátok voltunk, aztán az élet messzi
re sodort minket egymástól. Teljesen megdöbbentem, amikor 
néhány éve az osztálytalálkozón ismét találkoztunk. A felesége 
elhagyta, éppen egy frankfurti hajléktalanszállón lakott, és nem 
volt munkája. – Theissen sajnálkozva megvonta a vállát. – Na
gyon megsajnáltam, úgyhogy felvettem a cégemhez. Először so
főrként, majd miután elveszítette a jogosítványát, éjjeliőrként. 
Többnyire minden a legnagyobb rendben ment, teljesen meg
bízható volt, és munka közben egy kortyot sem ivott.

– Többnyire – ismételte meg Cem. – Vagyis nem mindig?
– Nem, nem mindig. Egyszer rajtakaptam, amikor egy üzleti 

útról hazatérve késő éjjel még bejöttem az irodába. Ott feküdt 
hullarészegen a teakonyhában. Ezután három hónapot elvonó
kúrán töltött. Több mint egy éve azonban az égvilágon semmi 
gond nem volt vele, úgyhogy azt hittem, végleg sikerült letennie 
a poharat.

Nyílt. Őszinte. Semmi szépítgetés.
– Az igazságügyi orvosszakértő elsődleges véleménye sze
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rint Grossmann úr szombat reggel, hajnali négy óra körül halt 
meg – mondta Pia. – Miként lehetséges, hogy ma reggelig senki 
sem kereste?

– Teljesen egyedül élt. Itt pedig senki sincs a hétvégén, hacsak
nem éppen egy olyan projekten dolgozunk, amelyet sürgősen be 
kell fejezni – válaszolta Stefan Theissen. – Néha szombaton vagy 
vasárnap is bejövök az irodába, de ezen a hétvégén elutaztam. 
Rolf pedig... úgy értem, Grossmann úr... általában reggel hatkor 
szokta befejezni a műszakot, és este hatkor kezdi újra.

Logikusnak hangzott, amit Theissen mondott. Pia megkö
szönte a tájékoztatást, felálltak. Ebben a pillanatban rezegni kez
dett a nő mobilja. Henning volt az.

– Találtam valami roppant érdekeset – mondta tömören.
– Gyere ide a lépcsőhöz! Ha lehet, most rögtön.


