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Prológus

Nagyjából húsz évvel korábban
Anglia, London

– Próbáld tartani a lépést, te kis szaros, különben mész vissza a 
zsákba!

Neee! Csak a zsákba ne!
Percival képtelen lett volna visszamenni oda. Nem kapott le-

vegőt. És annyira sötét volt ott! Nagyon-nagyon sötét. Ő pedig 
gyűlölte a sötét helyeket.

Ez már önmagában is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy Per-
cival Northrop megszaporázza a lépteit.

Vagy legalábbis megpróbálta. Tényleg minden tőle telhetőt 
megtett.

De annyira kimerült volt, és minden egyes porcikája sajgott!
– Hé! Azt mondtam, gyorsabban! – Egy durva ököl csapott le 

rá keményen, a lapockái közé, ő pedig megbotlott, és előrebukott. 
Nem sok választotta el attól, hogy arccal előre a földre zuhanjon. 
Egyetlen dolog akadályozta meg ebben. A hórihorgas, fogatlan fér-
fi, aki terelgette, keményen Percival hajába markolt.

– Próbálj meg talpon maradni! – mordult rá a férfi, és akkora 
erővel rántotta meg Percival fürtjeit, hogy a fiúnak hátranyaklott 
tőle a feje.

Fájt a fejbőre.
És nem olyan fájdalom volt ez, mint amilyet az a betegség oko-

zott, ami miatt ő, a szülei és a háztartásuk minden egyes tagja 
rosszul érezte magát.

Az idegen eleresztette, Percy pedig az ajkába harapott, nehogy 
remegni kezdjen.

A férfi felhorkant.
– Lassú vagy, nem igaz, te kis szaros?
Percynek könnybe lábadt a szeme, de nem akart sírni. Nem 

akarta, hogy ezek az idegenek lássák, amint megteszi. Bár az apu-
kája és az anyukája mindig azt mondogatta, hogy az embernek 



8

nem kell szégyenkeznie a gyengeségei miatt, minden jel arra utalt, 
hogy a férfiak, akik elrabolták, nem osztják a véleményüket. Egyi-
kük sem állhatta a könnyeket. Sem az az illető, aki bántotta őt, 
sem pedig a másik csúnya férfi, aki olyan szőrös volt, mint az a 
medve, amelyet az apukája egy képeskönyvben mutatott neki. 
Csak feldühítette őket, és türelmetlenek lettek tőle.

Nem úgy, mint Percival anyukája és apukája.
Anya... Apa...
És ezúttal semmi sem állhatott a könnyek útjába. Végiggör-

dültek Percy arcán, forrók voltak, és viszketett tőlük a bőre.
Hiányzott neki az anyukája és az apukája. Nagyon-nagyon hi-

ányoztak. Nem érdekelte, mit mondtak a sírásról azok a gonosz 
emberek, akik elhozták arról a rettenetes helyről.

Remegett, megbotlott, de igyekezett lépést tartani velük. 
Nem azért, mert szeretett volna velük menni. Egyáltalán nem. 
Azért próbált olyan gyorsan haladni, amilyen gyorsan csak tudott, 
mert valahányszor lassított, hátba taszították, úgy ösztökélték a 
léptei megszaporázására.

Csakhogy nagyon nehéz volt tartania a tempót.
Még mindig fájdalmak gyötörték a mellkasában égő tűz miatt, 

ahogy az anyukája nevezte. Továbbra is ott lángolt legbelül, és Per-
cy nem kelt ki az ágyából – semmilyen ágyból – a betegsége óta.

Egészen addig, amíg ezek a férfiak fel nem bukkantak az ágya 
mellett. Ott álltak felette. Azután az egyik férfi adott néhány pénz-
érmét a gonosz dajkának, a másik idegen pedig beledugta Percyt 
egy zsákba, és átvetette a vállán. A fiú azóta folyton levegő után 
kapkodott. Kész küzdelem volt.

Most viszont olyan hangosan dobogott a szíve, hogy teljesen 
betöltötte a fülét a zaj. Mint amikor ő és az apukája versenyt futot-
tak egymással, méghozzá olyan gyorsan és akkora erőbedobással, 
hogy Percy úgy érezte, mintha a fülébe mászott és ott dübörgött 
volna a szíve. Annyira hangos volt, hogy alig hallotta tőle a saját és 
az apukája nevetését.

Ez túl soknak bizonyult. Percy nem bírta tovább.
Összeesett.
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Felkiáltott, és védekezően maga elé kapta a kezét. A  tenyere 
lehorzsolódott az érdes utcaköveken, és felhasadt a bőre.

– Hé! Megmondtam, hogy egy szót se akarok hallani, te kis 
szaros!

A férfi akkora erővel vágta tarkón Percyt, hogy a kövezethez 
csapódott a feje. Még csak fel sem kiálthatott. Tele lett vérrel a szá-
ja. Egy követ érzett a nyelvén. Csakhogy nem is kő volt...

Kiköpött egy fogat.
Kitörték az egyik fogamat!
– Kitörte a fogamat – suttogta.
Majd sírni kezdett.
Mert még sosem veszített el egyet sem. A tanítója azt mondta 

neki, hogy egy nap ki fognak hullani, és Percy emiatt többször is 
álmatlanul vergődött éjszakánként. Rettegett ugyanis, hogy egy-
szer majd eljön a nap, amikor a fogai kiesnek a szájából. De most 
ezek a férfiak megcsinálták. Ezek a gonosz, csúnya, dühös idege-
nek. Percy még hangosabban kezdett sírni, és ökölbe szorította a 
kezét a foga körül.

– Egyszerűen nyírjuk ki! – suttogta a medveszerű férfi. – Meg-
mondtam neked, hogy túl gyenge. Majd találunk magunknak egy 
másikat.

– De ezt már kifizettük! – csattant fel a társa. Ezután Percy felé 
fordult. – Felejtsd el a francos fogadat! Vagy betöröm az átkozott fe-
jedet – mordult fel, aztán talpra rángatta Percyt. – Na, lódulj!

És Percy tudta, hogy félnie kellene. Tudta, hogy bántani fog-
ják, és utána megölik. De nem akart meghalni. Bár az is igaz, hogy 
ha megölnék, akkor újra együtt lehetne az anyukájával és az apu-
kájával. Csakhogy ő egy gróf fia, így megörökölte az összes ezzel 
kapcsolatos felelősséget.

Az apukája már a mennyben volt, és Percyn kívül senki sem 
maradt a Northrop-vérvonalból.

– Eresszen el! – suttogta, és amikor a csúnya idegen szorítása 
erősödött, Percy az összes megmaradt energiáját felhasználva küz-
deni kezdett ellene. – Azt mondtam, hogy eresszen el!

Csakhogy ezzel nem sikerült lenyűgöznie az idegeneket. Egy-
szerűen kinevették.
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Percyn úrrá lett a harag.
– Ne nevessenek rajtam! – kiáltott fel, mire az emberrablók 

csak még hangosabban hahotáztak. – Tudják, ki vagyok én?
Végre abbahagyták a nevetést, Percy azonban azt kívánta, bár-

csak ne tették volna, mert teljesen elnémultak. És a hallgatásuk 
sokkal ijesztőbb volt, mint az, amikor ordibáltak vele.

– Ó, igen! Tudjuk.
Tudják? Percy szíve majd kiugrott a helyéről. Ezek a férfiak is-

merik. Ami azt jelenti, hogy el fogják engedni. Mert nem bánthat-
ják egy gróf fiát. Senki sem tett olyat.

– Te vagy Anglia kibaszott királya.
A két idegen egymásra nézett, és utána...
– Hahaha! – A medveszerű férfi kétrét görnyedt, és az oldalát 

szorongatta.
Egyszerűen... kinevették. Percy apján soha senki nem mert 

nevetni. De ezek a férfiak, ez a két csúnya, ostoba, koszos idegen 
gúnyt űzött Percyből...

A rengeteg haragnak, fájdalomnak és szomorúságnak köszön-
hetően, amit érzett, Percy teljesen kikelt magából.

– Azt mondtam, hogy ne nevessenek rajtam! – kiabálta, és 
minden erejét összeszedve nekirontott a két brigantinak.

Az egyik férfi könnyedén megragadta a vékony ing elejét, ame-
lyet adtak neki, és az anyagánál fogva felemelte a fiút, hogy egy 
magasságba kerüljön a szemük. Hosszú ideig meredt rá, és annyira 
közel voltak egymáshoz, hogy Percy orrát valósággal égette a férfi-
ból áradó bűz, sőt még a szeme is szúrt tőle. Olyan orrfacsaró volt, 
mint a hányása szaga még a betegsége idején.

– Tegyen le! Követelem! – Percy sosem hallotta kegyetlenked-
ni az apukáját, annak viszont számtalanszor a fültanúja volt, ami-
kor nagy szavakat használt és parancsolgatott, az emberek pedig 
mindig engedelmeskedtek neki.

– Hallod ezt, Sparky? A francos király követeli.
Sparky... Milyen buta név egy olyan férfinak, aki úgy néz ki, 

mint egy medve!*

* A sparky jelentése angolul: ’vidám, élénk’. – A szerk.
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Sparky szeme, amely leginkább egy bogár szemére hasonlí-
tott, elkerekedett.

– Aha, hallottam, Blade.
És az idegenek ismét hahotázni kezdtek.
Percy felkiáltott, amikor Blade letette, mert olyan durva volt 

a mozdulat, hogy még a térde is megroggyant, és ismét a földre 
került.

A fog kicsúszott a kezéből, Percy pedig a nedves kövezethez 
szorította az arcát, és az ujjait kinyújtva megpróbálta elérni va-
lahogy.

– A  fiú haragszik – jegyezte meg a medve, vagyis Sparky. 
–  Nincs a hasznára senkinek. Neki pedig egészen biztosan nem 
lesz a hasznára.

Neki? Vajon kire célozhatnak?
És Percy abban a szent pillanatban eldöntötte magában, hogy 

senkinek sem szeretne a hasznára lenni, aki ismeri ezeket a fér-
fiakat.

– Már kifizettük ezt a kis szarost. Van még egy őrült királya 
Angliának. Induljunk, felség! Eljött az ideje, hogy találkozzon az 
alattvalóival.

És amikor a két férfi vonszolni kezdte maga után, Percy bátor-
sága megcsappant. Ismét hullani kezdtek a könnyei, nedvesen csil-
logott tőlük az arca.

– Haza akarok menni – rimánkodott. – Kérem! – Még ha az 
anyukája és az apukája már nincs is ott... szeretett volna vissza-
menni arra a helyre, amely biztonságot és melegséget kínált, és 
ahol kedvesek voltak az emberek.

Blade akkora erővel csapott le a tarkójára, hogy Percynek csil-
lagok táncoltak a szeme előtt.

– Nem tudtad, Király?
– M-mit nem tudtam? – suttogta Percy a félelemtől és a fájda-

lomtól remegő hangon.
Sparky fogatlan mosolyt villantott felé. Rideg volt, üres, és hi-

ányzott belőle minden melegség.
– Most már ez az otthonod, felség! A csatornák királya vagy. 

Szokj hozzá!
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Percy hirtelen újra erőre kapott, és nem törődött azzal, hogy 
beteg volt. Vagy azzal, hogy jelenleg is háborgott a gyomra, és kö-
zel járt ahhoz, hogy elhányja magát.

– Ez nem az otthonom! Hallja? Sohasem lesz az otthonom! – 
Rúgott és kapálózott, küzdött a gonosz idegenek ellen. – Ki fognak 
szabadítani. – Csakhogy... Percy felzokogott. Ki sietne a megmen-
tésére? Az anyukája és az apukája már nem élt.

Blade kemény ütést mért az arcára, még a fogai is összekoc-
cantak tőle.

– Elő a zsákkal! – parancsolt rá Sparkyra.
És ezúttal, amikor a szúrós anyagot a fejére borították, őt pe-

dig a zsákba dugták, majd az idegenek egyike a vállára vetette, Per-
cy lehunyta a szemét, és hálásan fogadta a sötétség érkezését.

– Senki sem fog érted jönni. Hallasz engem? Egy árva nem 
 hiányzik senkinek.

A  kegyetlen fenyegetés úgy visszhangzott, mintha valahon-
nan a távolból, nagyon-nagyon messziről érkezne.

Valaki érte fog jönni. Egyszerűen jönniük kell...
Percy megpróbálta hangosan is kimondani a szavakat, de nem 

volt képes megmozdítani a száját. Nem jött ki hang a torkán.
Valaki jönni fog...
Percy lehunyta a szemét, és azon túl semmi másra nem em-

lékezett.
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Első fejezet

Rejtély!
Egész London az után az úriember után kutat, akit áruló rokonai 
megfosztottak a rangjától. Maxwell új grófjának a személye to-
vábbra is rejtély mindenki előtt... Csak egy dolog biztos: az Elve-
szett Lord nem akarja, hogy megtalálják!

V. Lovelace, Londoner

Anglia, London, Seven Dials

A francba!
Mivel sokkal régebb óta időzött a csatornákban, mint az embe-

rek között St. Giles legalább annyira bűzös utcáin, Malcom North a 
létezése legismerősebb emlékei között tartotta számon a mocsok-
ban való dagonyázást. És ez volt a legrégibb emléke is egyben.

Lassan haladt, alaposan megfontolta minden egyes lépését a 
szennyes vízben, amely az alagutakon keresztül végül a Temzébe 
ömlött.

Gondosan összehangolta a mozdulatait a víz emelkedésével és 
süllyedésével. London igazi gyomrának a hangjait segítségül hívva 
rejtette el a lépései hangját. Egy kétméteres botra támaszkodott, 
amelyet lassan már tizenöt éve hordott magánál, úgy tört előre a 
föld alatti rendszerben.

Megtorpant. A víz a bokáját nyaldosta, az alagút pedig való-
sággal visszhangzott a közelgő csorda távoli nyüszítésétől. Az in-
gén lévő, ügyesen kialakított hurokba akasztotta a botját, majd 
mindkét kezével megragadott egy fémláncot. A talpával jobbról is 
és balról is a falnak támaszkodott, és feljebb húzta magát. Utána 
megkapaszkodott azokban a fémkampókban, amelyek abból az 
 állványzatból maradtak vissza, amit ennek a föld alatti világnak a 
megépítése során használtak. Azoknak a segítségével tartotta ma-
gát a levegőben, miközben a patkányok serege nagy fröcskölés 
 közepette végigszáguldott a lenti mocsokban és szemétben. A te-
remtmények visítoztak és cincogtak futás közben. Egymáson át gá-



14

zolva kutattak valami szerencsétlen flótás után, hogy jól belakmá-
rozhassanak belőle.

Malcom karja égett az erőfeszítéstől, de elterelte a figyelmét 
a fájdalmas kényelmetlenségről. Az évek során megtanulta, hogy az 
egyik kényelmetlenséget teljesen felül lehet írni egy másikkal. 
Az ember képtelen volt egyszerre kétféle fájdalmat érezni, és amíg 
sikerült úrrá lennie egyen, addig bármit legyőzhetett. A bicepsze 
és a válla megfeszült az erőlködéstől, izzadságcseppek gördültek 
végig a homlokán.

A fájdalomtól eltorzult arccal függeszkedett a levegőben egé-
szen addig, amíg a patkánycsorda utolsó tagja, egy magányos, fe-
hér szőrű jószág is el nem suhant alatta.

Ekkor lejjebb ereszkedett. Várakozott. Egyre csak várt. A víz-
csobogás hangja fokozatosan távolodott tőle, így elengedte a kam-
pót. A korábban megfeszülő izmai valósággal megmámorosodtak a 
megkönnyebbüléstől. A  karjában támadt bizsergés a gyönyör és 
fájdalom különös keveréke volt.

Amikor a lába a kőpadlóhoz ért, a víz hangosan felcsapódott, a 
nadrágjára pedig ráfröccsent a szennyvíz. Már nagyon régen nem 
érzett semmit ennek a helynek a bűzéből. Az áporodott levegőnek 
sokkal rosszabb szaga volt, mint a szén füstjének, amelyet a Kelet- 
Londonban élők kénytelenek voltak nap mint nap belélegezni.

Kisfiúként ez választási lehetőséget biztosított neki... és ez 
olyan luxusnak számított, amelyben Malcomnak és a hasonló sor-
ba született társainak sosem volt része. Melyik csatornát kutassa 
át? Hogyan biztosíthatja a túléléséhez szükséges eszközöket? Nem 
volt hajlandó egyik bandavezér segítségét sem igénybe venni. Mal-
com minden egyes döntést önállóan hozott meg. Nem hagyta, 
hogy a fenti söpredék bármilyen befolyást gyakoroljon rá. A gube-
rálók életmódján kívül semmi mást nem ismert.

És nem is akart mást ismerni.
Kézbe vette a botját, és folytatta a menetelést az alagútban. 

Miközben utat vágott magának a vízen keresztül, fürkész tekin-
tettel pásztázta a téglafalakat. A  falakat, amelyek az otthonának 
számítottak, és búvóhelyet biztosítottak számára azok elől a gaz-
emberek elől, akik abban lelték örömüket, hogy egy megrettent 
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utcagyereket zaklattak, akinek senkije sem volt széles e világon. 
Igazi mennyország volt ez, ahová el lehetett rejtőzni a rendfenn-
tartók elől, akik megszabadították az előkelő társaságot a csator-
natöltelékektől, akik a puszta jelenlétükkel is rontották a levegőt. 
Egy hely, ahol a bandavezérek, akik kisfiúk és kislányok kihaszná-
lásával építették a birodalmaikat, nem találhattak rá.

Malcom megállt. A tekintete megállapodott egy téglán, amely 
kiemelkedett a többi közül. Annyira pici volt a szintkülönbség, 
hogy akár érzéki csalódás is lehetett volna. Csakhogy ezen a kör-
nyéken nem léteztek illúziók. Csak a kegyetlen valóság.

Kihúzta a hüvelyéből a durva megmunkálású tőrt, amelyre 
egy másik alagútban bukkant rá még akkor, amikor belevágott a 
guberálásba, aztán ellenőrizte a sötétségbe burkolódzó területet, 
és megindult előre. Megemelte a lábát, és elnyújtotta a lépteit, 
hogy a lehető legkisebb visszhangot verjenek a csobbanások.

Miután a fogai közé szorította a fegyvert, Malcom a falhoz 
préselte a hátát, hogy könnyebb legyen észrevennie az ellensége-
ket, akik ott leselkedtek minden sarkon.

Mert a nagy bizonytalanság közepette, amely egy kelet-londo-
ni férfi mindennapjait jellemezte, egy dolog garantált volt: mindig 
akadt valaki, aki lesben állt, méghozzá abban a reményben, hogy 
megfossza az embert a hatalmától.

Malcom mindig egy lépéssel azok előtt járt, akik megpróbál-
ták elorozni tőle a területét. Éppen emiatt volt most is itt.

A  háta mögé nyúlt, és az ujjai azonnal rátaláltak a téglára, 
amely alig több, mint fél centiméterrel emelkedett ki a többi közül. 
Kisfiú korában egyszerű és minden különösebb erőfeszítés nélkül 
elvégezhető feladatnak bizonyult az ásás ezeken a helyeken.

A tégla azonnal a kezébe csusszant. Malcom félretette, és el-
kezdte tapogatni a közeli köveket. Sikerült is meglazítania négy 
darabot, aminek köszönhetően egy hatvancentis nyílás tárult fel a 
csatorna falában. Malcom ekkor oldalra fordult, hogy továbbra is 
szemmel tarthassa az alagutakat, ugyanakkor a nyílást is felderít-
hesse. Beledugta a kezét... és azonnal rátalált.

Az ujjai beleütköztek az ismerős, erősen toldozott-foldozott vá-
szonzsákba. Gyorsan ki is rántotta, és elkezdett kotorászni benne.
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Üres.
Az átkozott gazember!
Malcom magába fojtott egy káromkodást, visszatette a téglá-

kat a helyükre, majd megigazította a kalapját, és a falnak támasz-
totta a vállát.

Ezután várt. A feszültség valósággal sistergett az ereiben, de 
csak várt, egészen addig, amíg közeledni nem hallotta a cuppogó 
lépteket.

A jó néhány centivel alacsonyabb és több mint tíz kilóval nehe-
zebb alak csörtetve bukkant fel az alagút bejáratánál, aztán meg-
torpant. Megállapodott a tekintete Malcom Northon, és kiejtette a 
kezéből a vászonból készült zsákját. Az hangos csobbanással ért 
földet, majd eltűnt a koszos vízben.

– North? – nyögte ki a férfi.
– Alders! – kiáltott oda neki Malcom kedélyesen, sőt már-már 

vidáman. Olyan könnyed hangnemet ütött meg, hogy az, aki nem 
ismerte, azt hihette volna, hogy egy baráti üdvözlést hall.

– N-nem számítottam rád.
Nem, valóban nem. Malcom tajtékzott a dühtől, de mostanra 

már mesterien tudott uralkodni az érzelmein.
– Ez n-nem az, a-aminek látszik, N-north – dadogta a férfi.
Malcom perverz módon örömét lelte abban, ahogy a félelem-

től reszkető gazembernek kidülledt a szeme, amikor észrevette a 
kezében tartott fegyvert.

– Ó! – Malcom lassan elnyújtotta ezt az egyetlen magánhang-
zót, és selymesen acélos figyelmeztetést vitt bele. – Az meg hogy 
lehet? – Lassan fel-le húzogatta a pengéje hegyét a bőrkeményedé-
sekkel teli tenyerén.

Még az alagutakban uralkodó sötétség ellenére is feltűnt 
neki – és gyönyörűséggel töltötte el – az idősebb férfi bőrének a 
sápadtsága.

– Én n-nem... én n-nem... – Alders hangja eltorzult, valósággal 
fulladozott, ahogy torokhangú cockney kiejtésével próbálta kipré-
selni magából a szavakat. Képtelen volt előállni valami hazugság-
gal, pedig szemmel láthatólag nagyon erőltette az agyát. – Ezek az 
alagutak üresen álltak. Szabad prédának számítottak...
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Malcom kezében megállt a tőr, már nem húzogatta ide-oda a 
tenyerén. Lassan előrelépett.

A másik férfi felszűkölt, összehúzta magát, és védekezően el-
takarta a fejét.

– Ó, ugyan már, Alders! – mormolta Malcom, és folytatta az 
útját a félelemtől reszkető férfi felé. – Nem foglak bántani.

Alders kikukucskált a karjai közül. Véreres szeméből csak úgy 
sütött a rettegés.

– N-nem fogsz?
– Tudom, hogy sosem lopnál olyasvalakitől, akitől nem lenne 

szabad lopnod... Ismered ennek a helynek a szabályait. – Minden 
guberáló úgy nőtt fel, hogy valósággal beleégtek a lelkébe.

– N-ne érj hozzá egy másik ember a-alagútjához! – dadogta 
Alders.

Igen, mindenki tisztában volt a szabályokkal. Csakhogy a sza-
bályok feledésbe merültek, amikor a guberálókon úrrá lett a két-
ségbeesés, és elkezdtek orvul betörni a kevésbé használt helyekre 
– olyan területekre, amelyek idősebb, kevésbé ügyes guberálókhoz 
tartoztak.

– Jelent neked bármi is a Fowler név? – kérdezte Malcom 
 halkan.

Ha ez egyáltalán lehetséges, a gazember arca minden korábbi-
nál jobban elfehéredett, amikor meghallotta az egyik ősöreg gube-
ráló nevét, aki ezekben a csatornákban keresgélt.

– Á, látom, hogy igen! Nem tudod véletlenül, mi történt a leg-
utóbbi fickóval, aki megpróbált keresztbe tenni neki? – Malcom 
kérdése egyszerre volt fenyegetés és csali.

Alders olyan hevesen reszketett, hogy méretes lába körül va-
dul csapkodott a víz.

Malcom felhorkant. Szándékosan elnyújtotta a pillanatot, 
hogy ezzel is tovább növelje a férfi rettegését.

– Te sosem tennél semmi ilyesmit, ugye...? Hacsak nem akar-
nál szembeszállni velem.

Alders már egy szánalmas roncs volt, hangosan zokogva né-
zett Malcomra, és kétségbeesetten rázta a fejét, aminek a hatására 
leesett a gyapjúsapkája, és előbukkant fénylő, kopasz feje.
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– Én soha...
– Mert – szakította félbe Malcom – csak egyetlen dolog van, 

ami ostobább és veszélyesebb annál, amikor valaki hazudik nekem. 
Ez pedig az, ha az illető megpróbál elorozni tőlem valamit, ami 
nem az övé.

Alders azonnal összeszorította húsos ajkát. A nadrágja elejét 
nedves folt csúfította el.

Malcom sokatmondó pillantást vetett a pacára.
– Á, ez eléggé árulkodó.
– É-én biztos voltam benne, hogy ezek az alagutak nem foglal-

tak. Fowler öreg...
– Ejnye! – Malcom a magasba emelte a tőre pengéjét. – Hely-

telen válasz.
Alders jajveszékelt, könnyek gördültek végig az arcán.
Azon a helyen, ahol éltek, igen veszélyes volt gyengeséget mu-

tatni. Ha az ember felfedte a sebezhetőségét, akkor hamar elmet-
szették a torkát, és a nyomaték kedvéért tőrt döftek a gyomrába.

– Újabb helytelen válasz. – Malcom pár lépéssel megtette a 
fennmaradó távolságot kettejük között, Alders pedig kétségbe-
esetten megpróbált elmenekülni. Malcom felé sújtott a botjával, 
és sikerült eltalálnia a bal lábát, amitől a férfi belezuhant a zu-
bogó vízbe.

– Kérlek! – kiáltott fel Alders, és ismét védekezően a feje fölé 
emelte a kezét. – K-kérlek!

A pengével a kezében Malcom előrehajolt. Komoly gyönyörű-
séget okozott neki, amikor a bitorló rémülten igyekezett elhúzód-
ni előle.

– Kérem a többit is, Alders!
A férfi lassan leeresztette a kezét. Húsos arca zavarodottságról 

árulkodott, amikor felnézett Malcomra.
– Az ég szerelmére! – csattant fel Malcom, majd csípőre tette 

a kezét, és szándékosan úgy helyezkedett, hogy Alders fölé tornyo-
suljon, aki kénytelen volt hátrahajtani a fejét, hogy a szemébe néz-
hessen. – Bizonyára nem hiszed, hogy majd szépen odafordítom a 
másik orcámat is, amikor olyasmiket lopkodsz, amik nem képezik 
a tulajdonodat?
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– Én... én... – Aldersnek könnybe lábadt a szeme. A térde köré 
fonta a karját, és elkezdett előre-hátra ringatózni. – Kérlek! Kér-
lek, ne!

A tőre hegyének a segítségével Malcom széttárta a férfi felöl-
tőjének a szárnyait. Mind az ő, mind pedig Alders tekintete egy-
ként állapodott meg a két órán, amelyek a két, ügyesen a felöltő 
anyagába varrt rejtett zsebből kandikáltak elő. Malcom az anyagba 
csúsztatta a pengéjét, és azonnal fel is hasította. A szabadon ma-
radt kezével elkapta a fénylő aranyórát, és a saját felöltőjébe gyö-
möszölte. Ezután a tőrét továbbra is a levegőben tartva az ezüstóra 
felé intett. – Add ide a másikat is!

Még el sem hagyta a száját az utasítás, Alders máris a kezét-lá-
bát törve igyekezett megszabadulni a bűnjeltől.

A  talált tárgyak azonban nem ennek a férfinak a tulajdonát 
képezték, valaki máshoz tartoztak.

– Most a zsákot! – Malcom paranccsá alakította ezt a három 
szót. Amikor Alders csak reszketett, és meg sem moccant, előre-
hajolt, és suttogva megismételte: – Most!

A  nagydarab férfi felnyüszített, majd kapkodó mozdulatokkal 
megkerülte Malcomot, és térden csúszva belevetette magát a vízbe.

– M-meglesz. Itt kell lennie valahol! – kiáltotta, de inkább 
csak magában beszélt keresés közben. Egy pillanattal később fel-
pattant, és olyan heves mozdulattal rántotta ki a zsákot a vízből, 
hogy vízcseppek szálltak mindenfelé. – Itt is van.

Malcom vetett egy gyors pillantást a zsák belsejébe. Még a sö-
tét alagútban is képes volt kivenni az ismerős tárgyak csillogását, 
azokét, amikre mindig számítani lehetett. Akadtak óraláncok és 
különféle ékkövek is, amelyek kiestek azokból a tárgyakból, amiket 
egykor díszítettek. A csatorna mocskával borított szuvenírek. Va-
lóságos kincsesbánya létezett a föld alatt, és szabad prédát jelen-
tett, ráadásul az ember nyugodtan eladhatta, amit talált, nem kel-
lett attól tartania, hogy tolvajlásért megbüntetik.

– Akkor fussunk neki még egyszer... Mik. A. Szabályok? – kér-
dezte Malcom, és átvetette a zsákot a válla fölött.

– Neveddelaztaminematiéd! – hadarta a férfi. A szavai egymás-
ba folytak, alig lehetett érteni őket.
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– Honnan? – Malcom a füle felé intett a tőrével, és megcsóvál-
ta a fejét. – Nem hallottalak rendesen.

– Ezekből az alagutakból...
– Csatornákból – helyesbített Malcom. – Ne próbáljuk több-

nek beállítani őket annál, amik! – gúnyolódott.
Egy hosszú pillanatig fürkész tekintettel méregette Alderst, 

aztán intett a tőrével, hogy menjen előre.
– Gyerünk, gyerünk!
Alders tétovázott. Ismét könnyek szöktek a szemébe, és egy 

olyan férfi lelkesedésével, akit épp most szólítottak fel, hogy indul-
jon el az utolsó útjára az akasztófa felé, csatlakozott Malcomhoz.

– Van még valami mondanivalód, Alders? – kérdezte Malcom 
jeges hangon.

– Annyira sajnálom! – zokogta az idősebb férfi.
– És soha többé nem csinálsz ilyet, ugye?
– Nem! – kiáltott fel Alders. – S-soha! Az asszony. Ő volt az, 

aki úgy gondolta... azt mondta...
Malcom felemelte az egyik ujját, és ezzel sikerült egy szem-

pillantás alatt elhallgattatnia a férfit.
– Ezekben a csatornákban az én szavam a törvény. Értjük egy-

mást? – Amikor Alders tétovázni látszott, az arcába hajolt. – Ért-
jük egymást? – suttogta fenyegetően.

Az öreg guberáló ismét egy reszketeg bólintással felelt.
Malcom elvigyorodott.
– Akkor tűnés innen! – mondta ugyanolyan megjátszott vi-

dámsággal, mint korábban.
Alders habozott, mint aki felismerte, hogy csapdába került, és 

most azon morfondírozott, hogyan szabadulhatna ki belőle. Egy 
pillanattal később viszont már futva távolodott, zajosan taposva a 
vizet. A léptei visszhangja egyre távolabbról hallatszott, majd tel-
jesen el is enyészett.

Az öreg guberálóról megfeledkezve, Malcom átvetette a vállán 
a holmiját, felkapta a botját, és egy másik alagúton át ő maga is 
távozott. Ez sokkal keskenyebb volt.

Sötétebb.
A sötétség.
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És már megint ott volt... Bármennyire is tévedhetetlennek bi-
zonyult Malcom az elmúlt évek során, a gyerekkori gyengesége is-
mét előbukkant, hogy gúnyt űzzön belőle. Megpróbálta elhesse-
getni a logikát, hogy félelemmel tölthesse meg a helyét.

Malcom előreszegezte a tekintetét, és kényszerítette magát, 
hogy ne nézzen se jobbra, se balra. Tudomást sem vett a szűk fa-
lakról. A falakról, amelyek fokozatosan köré záródtak.

Nem volt hajlandó megadni magát a teljesen észszerűtlen féle-
lemnek. Szinte hangtalanul dúdolgatni kezdett egy dalt.

Ide olyan legény kell, aki erős, és tele van élettel,
Heje-huja hajj,
Aki vidámnak mutatkozik, még akkor is, ha titokban szomorkodik,
Heje-huja hajj...

A folyosó kiszélesedett, és Malcom izmaiban oldódott egy ki-
csit a feszültség. Gyors léptekkel haladt előre, és meg sem állt, 
amíg oda nem ért az ismerős csatornafedélhez. Miután letette a 
holmiját, felhúzta magát, és alaposan felmérte a terepet a csator-
nafedél résén át. Várt. Egyre csak várt. Hallgatózott, feszülten fi-
gyelt a legapróbb hangra is – a részeges mulatozás zajára a távol-
ban, a magányos kocsi kerekeinek a zörgésére.

Felemelte a fedelet, majd félretolta. Ismét leereszkedett a ta-
lajra, és a botját dugta ki először. Ezután újra a fogai közé szorítot-
ta a tőrét, felkapta a barna zsákot, átgyömöszölte a nyíláson, majd 
gyorsan maga is kimászott utána.

Abban a pillanatban, amint megvetette a lábát Kelet-London 
macskaköves útján, egy halk kattanást hallott közvetlenül maga 
mögött.

– Gondatlanná váltál öregségedre – csendült fel halkan egy 
gúnyos férfihang. Durva volt, és nyomokban a cockney kiejtést is 
fel lehetett ismerni benne. Malcom a magasba emelte a kezét, las-
san megfordult, majd egy villámgyors mozdulattal kirúgott a má-
sik, testesebb alak felé, és ledöntötte a lábáról.

A férfi átkozódva összecsuklott. A pisztolya mindössze egyszer 
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ütődhetett a kövezetnek, Malcom máris felkapta, és szem befordult 
az ellenféllel, akit sikerült könnyedén ártalmatlanná tennie.

– Te pedig ügyetlenné, Giles.
A sötét szempár haragosan meredt fel rá, de aztán vonakodó 

mosolyra görbült a sebhelyes száj.
– Ördög és pokol, Malcom! – átkozódott a férfi, ennek ellenére 

volt a hangjában egy leheletnyi csodálat is, amikor Malcom kinyúj-
totta felé a kezét.

Giles, Malcom társa, akinek hiányzott az egyik keze, elfogadta 
a felajánlott segítséget, majd megpróbálta lerántani őt magához, 
Malcom azonban számított a mozdulatra, így a súlyát hátrahelyez-
ve sikerült semlegesítenie, és visszaejtette a másik férfit a földre.

– Ó, baszódj meg! – motyogta Giles, miközben a korábbi mo-
solya helyét egy komor grimasz vette át. Aztán Malcom kinyújtott 
kezére ügyet sem vetve felpattant, méghozzá olyan fürgén, ami le-
nyűgöző volt egy hozzá hasonlóan termetes férfi esetében. – Te 
önelégült gazember, mindig is... – A másik férfi elnémult, amikor a 
tekintete megállapodott a zsákon, amelyet Malcom éppen átvetett 
a válla fölött, és lassan füttyentett egyet. – Elkaptad.

– Igen.
– Azóta szeretné megszerezni magának ezeket az alagutakat, 

amióta Fowler lassabb lett – jegyezte meg Giles. Arra az öreg gube-
rálóra célzott, aki évekkel korábban mindenre megtanította Mal-
comot.

Attól a pillanattól fogva Malcom éberen védelmezte a saját te-
rületeit – és a megélhetőségét – a lehetséges betolakodóktól, mint 
amilyen Alders is volt... azoktól az emberektől, akik megpróbálták 
kifosztani. Ha egy guberáló nem volt képes távol tartani az efféle 
alakokat, ha nem szerezte vissza, amit elloptak tőle, akkor búcsút 
mondhatott a vállalkozásának, és sokan éheztek is emiatt.

– Elintézted? – tudakolta Giles, miután elindultak egymás 
mellett. Éppolyan kedélyesen tette fel ezt a kérdést, mintha csak 
az iránt érdeklődött volna, hogy Malcom meghívta-e az ősellensé-
gét egy korsó sörre a fogadóban.

– Elbántam vele.
– Valaki kutat utánad.
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Szóval ezért jött el hozzá Giles.
St. Gilesban nem számított szokatlan jelenségnek, hogy hajtó-

vadászatot indítsanak egy férfi után. Ez az eset azonban kísérteti-
esen különbözött a többitől. Olyan állhatatosak voltak, amit nem 
lehetett egy lapon említeni azzal, amikor a rendfenntartók szeret-
tek volna a Newgate-be vetni egy utcagyereket, hogy enyhítsenek 
valami előkelő ficsúr aggodalmain. Valaki kérdezősködni kezdett 
Malcom felől a többi guberáló és az utcagyerekek körében, akik 
ezen a környéken tanyáztak. Éppen ezért Malcom meghúzta ma-
gát, és még olyankor is igyekezett az árnyak között maradni, ami-
kor éppen a munkáját végezte.

– Fowler küldött, hogy vigyelek vissza, méghozzá azonnal. – 
Ez egy pillanatra elgondolkodtatta Malcomot. – Az mondta, hogy 
felbukkant nálad egy előkelő beszédű fickó.

Malcom otthona egy odú volt egy lerobbant környéken. Egy 
királyság, amely nem keltette fel senkinek a gyanúját, mert rejtve 
maradt a megviselt homlokzat és a koszos ablakok mögött. Ha az 
ember túl akart élni ezen a környéken, sőt még gyarapítani is sze-
rette volna a vagyonát, akkor mindennél fontosabb volt, hogy ké-
pes legyen elrejtőzni a világ elől. És valaki most mégis rátalált. Ez 
felingerelte Malcomot, és bár fortyogott a dühtől, egyetlen szót 
azért mégis sikerült kipréselnie magából.

– Ki?
– Az illető egy nyomozó. – Giles vetett rá egy pillantást a sze-

me sarkából. – Connor Steele.
– Connor Steele. – Malcom megvetően elhúzta a száját. Min-

denki ismerte a híres nyomozót. Egyike volt azoknak, akik meg-
menekültek. Steele egy elszegényedett fattyú volt, aki az utcán élt, 
de sikerült felkapaszkodnia, és elérnie, hogy tisztelet övezze a ne-
vét, méghozzá azzal, hogy elárulta azokat az embereket, akik közé 
egykor maga is tartozott. Csakhogy a tisztelet London utcáin és a 
tisztelet a jog oldalán, valamint ez előkelő társaság köreiben úgy 
viszonyult egymáshoz, mint a nappal az éjszakához. Malcomnak 
még annyi ideje sem volt a Steele-féle patkányokra, mint az Al-
dershez hasonló kétbalkezes guberálókra. – Merre van?

– Fowlernél. Bram odakint őrködik.
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Bram. Sokkal jobban hasonlított egy behemótra, mint egy em-
berre. Közel két méter tíz centis magasságával akkora volt, mint 
egy hegy, és több ellenfelet is megsemmisített – szó szerint és át-
vitt értelemben egyaránt –, aki keresztezni merte az útját... egé-
szen addig, amíg egyszer csak azon kapta magát, hogy szép csend-
ben menetel az akasztófa felé. Malcom többször is megmentette a 
biztos kivégzéstől, és ennek köszönhetően az idősebb férfi kine-
vezte magát a jobbkezének, akár akarta Malcom, akár nem.

És őszintén szólva a férfi nem akarta. Ezen a környéken nem 
volt helye barátoknak vagy családtagoknak. Az utcák végül mind-
egyiket elvették az embertől. Éppen ezért nem volt értelme mé-
lyebb köteléket kialakítani senkivel, hiszen úgysem maradhatott a 
közelükben, hogy gondoskodjon róluk.

Malcom átkelt az úton oda, ahol egy fiatal, guberálóbotot szo-
rongató utcagyerek felügyelt a lovára, és a kezébe nyomott egy 
pénzérmét.

A  gyerek tágra nyílt szemében olyan csodálat tükröződött, 
amikor felnézett rá, amit Malcom nem érdemelt meg, amit soha 
nem is fog megérdemelni.

– Mr. North, uram!
– Billy! – üdvözölte Malcom, aztán köszönetet mondott neki. 

A  kislány nem lehetett több nyolcévesnél, és nem sok lehetőség 
közül válogathatott. Kész csodának számított, hogy egészen mos-
tanáig sikerült életben maradnia az álöltözékében. – Billynek be-
tanításra lesz szüksége – közölte Malcom.

– Egy lánynak semmi keresnivalója sincs a csatornákban.
Malcom nem mindennap találkozott olyasvalakivel, aki még 

nála is ördögibb volt.
– Nem kérésnek szántam. Keríts neki egy alagutat, vedd át 

vele a csatornák szabályait, utána pedig tanítsd be!
– Tanítsam be? – tiltakozott a másik férfi.
– Szüksége lesz egy rendes botra a guberáláshoz. Szerezz neki! 

Utána mutasd meg a kölyöknek, hogyan juthat le a föld alá a segít-
ségével, és hogyan tud tájékozódni az alagutakban! – Malcom rö-
vid szünetet tartott. – És azt is tanítsd meg neki, hogyan használ-
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hatja a botját arra, hogy megvédje magát vele! – parancsolta, és a 
részéről lezártnak tekintette a témát.

Nem sokkal később megállt a lovával egy semmitmondó épít-
mény előtt a Tottenham Court Road és a Willow Street keresztező-
désében. Két bolt fogta közre, így jó volt a szigetelése, védett volt 
mindkét oldalról.

Amikor leszállt a nyeregből, Malcom megpaskolta a lova nya-
kát, és alaposan szemügyre vette a környéket. A tekintete azonnal 
megakadt az utcagyereken, aki egy hatalmas fekete kanca kantár-
ját szorongatta – egy olyan hátasét, amely túl drága volt ahhoz, 
hogy a helybéliek bármelyike a sajátjának mondhassa. Steele-nek 
igazán jól ment a sora.

Malcom egyik embere hosszú léptekkel közelített felé. Kissé 
sántított ugyan, de ezt alig lehetett észrevenni.

– North!
Malcom átadta a kantárt Dore-nak, aki egy volt a neki dolgozó 

számtalan guberáló közül, majd végigsétált a keskeny sikátoron, és 
meg sem állt az otthona hátuljáig. Öles léptekkel felsietett a lép-
csőn, és miután a zárba illesztette az apró kulcsot, belépett a hátsó 
bejáraton át. A csizmájából víz és mocsok csöpögött a korhadt fa-
padlóra. Nem bajlódott azzal, hogy levesse a kabátját. Helyette vé-
gigment a keskeny folyosón, és sebes léptekkel a földszinten talál-
ható három apró szoba egyike felé vette az irányt.

Az ajtó nyitva állt. Fowler az egyik faszéken üldögélt, amely 
túl kicsi volt a termetéhez képest.

Abban a pillanatban, amint az öreg guberáló észrevette Malco-
mot, küszködve talpra kecmergett, a férfi azonban egy intéssel 
visszaparancsolta a helyére az összetört embert, akinek az arca 
jobb fele még mindig fel volt duzzadva a két héttel korábban el-
szenvedett verés miatt. Fowler fürkész tekintettel méregette a 
Malcom kezében tartott zsákot.

– Tessék! – Malcom odahajította a zsákmányt a jogos tulajdo-
nosának.

Fowler elkapta, és a homorú mellkasához szorította.
– Megtaláltad – suttogta az öregember, majd felnézett.
– Igen. – Amikor egy nap Fowler véresre verve jött haza, és a csa-
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tornákban elszenvedett kegyetlen támadás során még a lábát is el-
törték, Malcom megesküdött, hogy kifüstöli a felelősöket.

– Korábban még sosem követtem el ehhez fogható hibát – 
mormolta Fowler nagyokat nyeldekelve. Az öregember vetett egy 
gyors pillantást a zsák tartalmára, és ismét magához szorította. 
Megfakult szemét üveges csillogás ködösítette el. – Nem fog még 
egyszer előfordulni...

Malcom feszengve hessegette el a megnyugtatására tett kí-
sérletet.

Fowler a tenyerébe köhögött.
– Az átkozott szemem az oka, semmi más – mentegetőzött, 

majd letörölte azokat a bizonyos cseppeket.
Malcom még London egyik legjobb nyomozójának a látogatá-

sát is könnyebben elviselte, mint egy öreg guberáló könnyeinek a 
látványát. Mint bármilyen könny látványát, tulajdonképpen. Mint-
ha égett volna a talaj a lába alatt, átsietett a szedett-vedett irodá-
jába... és azonnal rá is talált a férfira.

Persze meg kell hagyni, vaknak kellett volna lennie, hogy ne 
tűnjön fel neki egy olyan magas és rusnya behemót, mint Steele. 
A nyomozó arca és teste magán viselte az utcán eltöltött évek nyo-
mait. És csak állt ott, a háta mögött összekulcsolt kézzel, tökélete-
sen kifejezéstelen arccal, úgy figyelte a közelgő Malcomot.

– Maga North – vágott bele minden bevezető nélkül a férfi.
Nem kérdés volt, inkább egy kijelentés, méghozzá egy olyan 

embernek a szájából, aki sokáig üldözte a zsákmányát, amelyet 
végre sikerült becserkésznie. Ettől csak még hangosabban szóltak 
Malcom fejében a vészcsengők, amelyek abban a pillanatban fel-
csendültek, amint Giles a nyomára akadt.

– Nem szeretem a vendégeket – közölte köszönés helyett, 
majd becsukta maga mögött az ajtót. – Azokat pedig, akik kérde-
zősködnek felőlem, még annyira sem szenvedhetem. – Figyelmez-
tetéssel szőtte át a szavait. Előrelépett, megszabadult a nedves ka-
bátjától, és szándékosan úgy lökte félre, hogy befröcskölje Steele-t 
azzal, ami a csatorna szennyvizéből hátramaradt a ruhadarabon.

Egy dolgot kénytelen volt a másik férfi javára írni: külsőleg 
semmi jelét nem adta, hogy zavarná Malcom ruházatának az álla-
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pota... vagy a belőle áradó orrfacsaró bűz, vagy a poros kelet-lon-
doni irodájában uralkodó szomorú állapotok. Persze az is igaz, 
hogy Steele sem tudta teljesen levetkőzni magáról ennek a helynek 
a nyomait, annak ellenére, hogy sikerült kiszabadulnia Kelet-Lon-
donból, és új életet kezdenie.

– Steele – folytatta Malcom megjátszott barátságossággal. 
–  Megkínálnám egy kis brandyvel, de sajnos attól tartok, hogy 
ezen a környéken nem szolgálhatunk efféle luxuscikkekkel. – Hogy 
hangsúlyozza ezt a tényt, Malcom előhalászott a zsebéből egy kis 
flaskát, a csatornákban töltött idejének egy másik szimbólumát. 
Miután ivott egy kortyot a rossz minőségű whiskyből, megtörölte 
a kézfejével a száját, majd gúnyosan kihívó mozdulattal felkínálta a 
flaskát a vendégének.

Steele felemelt kézzel, udvariasan visszautasította.
Malcom szája megvető vigyorra húzódott, majd tüntetően is-

mét kortyolt egyet az italából, mielőtt visszadugta volna a flaskát 
a gyapjúfelöltőjében kialakított számtalan zseb egyikébe.

Az acélos tekintetű nyomozó követte Malcom minden egyes 
mozdulatát, és a tekintete egy pillanatig elidőzött az okos, sokzse-
bes ruhadarabon, amely London minden egyes guberálója számára 
kötelező darab volt. Meglehet, hogy ezek a ruhadarabok számtalan 
különféle anyagból készültek, de mindegyik hasonló célt szolgált.

– Van néhány fontos dolog, amit meg kell beszélnem magá-
val. – Steele végre leeresztette az oldala mellé a kezét, és ezzel lát-
hatóvá tette az ujjai között szorongatott vastag dossziét.

Malcom erőt vett magán, és nem hagyta, hogy a pillantása túl 
sokat időzzön azon a dosszién. Ha így tett volna, azzal gyengesé-
get mutat. Helyette hűvösen elmosolyodott.

– Ó! Szívesen hellyel kínálnám, de sajnos attól tartok, nincs 
olyan székem, ami megfelelő lenne egy magához hasonló előkelő 
nagykutyának.

Steele kifejezéstelen arccal felmérte a falak mentén sorakozó 
faládák állapotát, majd felkapott egy masszív, tojásszállításra hasz-
nált dobozt.

– Ez itt megteszi – közölte a Malcomból áradó megvetés elle-
nére. A  törvény többi képviselőjével ellentétben ez a férfi nem 
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hagyta, hogy Malcom irodájának a kényelmetlensége bármiféle 
hatással legyen rá.

De ez nem számított. A nyomozó súlyosan visszaélt Malcom 
vendégszeretetével. Semmi jó nem származhatott az ittlétéből.

– Á, de mint láthatja, én nem kínálom hellyel magát – mordult 
fel Malcom, és keresztbe fonta a karját a mellkasa előtt. – Az 
ugyanis arra utalna, hogy marad egy darabig, nekem azonban nem 
áll szándékomban szórakoztatni magát... vagy bárki mást.

– Nem kételkedem abban, hogy a jelenlétem kellemetlen. Meg 
is értem a dolgot.

Malcom felhorkant.
– Ha a csatornában élő patkányok felfalják az embert, az kel-

lemetlen. A  maga nemkívánatos társasága csak egy apró bosszú-
ság, amitől könnyű megszabadulni. – Azzal Malcom megindult az 
ajtó felé.

– Mond önnek bármit is a Szép Reménység Árvaház neve? – 
kérdezte a másik férfi, és nem volt hajlandó egy tapodtat sem 
moccanni onnan, ahol állt, a vérfoltos padlódeszkákon.

– Semmit – vágta rá Malcom automatikusan. És nem is mon-
dott. Rengeteg volt azokból a pokoli intézményekből, az otthonok-
ból, ahonnan a gyerekek végül az utcára kerültek, hogy zsebmetszők 
és szajhák legyenek belőlük. – Most pedig, ha megbocsát. – Malcom 
megragadta a kilincset.

– És mi a helyzet a Sparky és a Blade névvel?
Malcom megtorpant. Ezek a nevek megmozgattak valamit a 

tudata mélyén. Halványan ismerősnek tűntek... de... mégsem vol-
tak azok. Mivel érezte, hogy a másik férfi tekintete valósággal per-
zseli a tarkóját, Malcom odasétált az íróasztalához, amelyet egy 
felfordított fogatkerékből alakított ki.

– Nem ismerősek. Sosem hallottam róluk, ahogy a maga árva-
házáról sem.

– Hogyan került ide, Mr. North?
– Ugyanúgy, ahogy London többi árvája is. – A sors kegyetlen 

fintorának és még több balszerencsének köszönhetően. – Sajnos – 
folytatta Malcom jegesen –, amennyiben valamiféle filozófiai esz-
mefuttatás kedvéért fáradt el ide, akkor jobban teszi, ha vissza-
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tér az arisztokraták köreibe, akikkel mostanság olyan jó kapcso-
latot ápol.

Steele azonban nem adta fel.
– Á, de maga nem teljesen olyan, mint a többi londoni árva, 

nem igaz? – Malcom meg se moccant. – Nem azzal az erős cockney 
kiejtéssel beszél, ami az itteniekre jellemző.

A másik férfi nem volt hajlandó visszavonulót fújni. Csakhogy 
nem ez volt az első alkalom, hogy Malcomot kigúnyolták vagy fele-
lősségre vonták a beszéde milyensége miatt, ezért ismét szembe-
fordult Steele-lel.

– Ahogy maga sem – mutatott rá.
– Engem megmentettek, és egy gróf örökbe fogadott fiaként 

nevelkedtem.
A kérdés hangosabban visszhangzott, mint ha fennhangon is 

kimondták volna: mi lehet vajon a magyarázat Malcom hibátlan 
angolságára?

– Ezért keresett fel? – gúnyolódott a férfival Malcom. – Hogy 
kedélyesen eltereferéljen egy magához hasonló utcagyerekkel? – 
Nem is várt válaszra. – Akkor ki kell ábrándítanom ebből a tévhit-
ből. Olyasvalakit keres, aki hasonlít magához? Akkor jobban teszi, 
ha inkább Mayfairben próbálkozik!

Steele azonnal lecsapott.
– És maga ismerős Mayfairben?
Malcom némán elátkozta magát, amiért túl sokat fedett fel. 

Úgy tűnt, hogy a nyomozó valami tolvajt keres.
– Én nem holmi rabló vagyok, Steele. Kizárólag a csatornákat 

fosztom ki, ahol minden szabad prédának számít. – Már ha az em-
ber elég bátor vagy elég ostoba ahhoz, hogy bejelentse rá az igényét.

– Egy szóval sem céloztam arra, hogy bármit is ellopott volna.
– Ismerős vagyok-e Mayfairben? Nem. Teszek-e tejszínt a te-

ámba? Nem iszom teát. Térjünk át valami más, udvarias társalgás 
során elfogadható témára? Mit szólna az időjáráshoz? Az eső. Egy 
kicsit többet élvezhetünk belőle a megszokottnál a mi jó öreg, nap-
sütéses Angliánkban.

A  kötekedése látszólag semmiféle reakciót nem váltott ki 
Steele- ből. Helyette a férfi egy határozott mozdulattal kinyitotta 
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a kezében tartott dossziét, amelynek egészen mostanáig nem túl 
sok figyelmet szentelt. Átlapozott néhány oldalt, aztán kinyújtott 
Malcom felé egy pergamenlapot a fogatkerék fölött.

– És ez ismerősnek tűnik?
Malcom kísérletet sem tett arra, hogy elvegye tőle a lapot. Lej-

jebb irányította a tekintetét, de éppen csak annyira, hogy képes 
legyen átfutni a rajta szereplő információt, miközben szemmel 
tartotta a nyomozót.

mayfair 126.
maxwell grófjának londoni rezidenciája

– Nem. Most pedig...
– Ennek ellenére képes elolvasni – szakította félbe Steele.
Ez elgondolkodtatta Malcomot.
A nyomozó visszatette a lapot a dossziéba.
– Nem elég, hogy olyan választékos a beszéde, mint a királyé, 

ráadásul még olvasni is tud. Ki tanította meg rá?
– Én... – És amióta Steele felbukkant, ő pedig minden tőle tel-

hetőt megtett annak érdekében, hogy megszabaduljon a nyomozó-
tól, Malcom most először elbizonytalanodott. Ugyanis... fogalma 
sem volt róla. Ahogy azt sem tudta sosem megmagyarázni, miért 
olyan előkelő a beszéde, amikor az összes fiú és lány, akivel együtt 
gyűjtögetett, torokhangokkal teli, cockney kiejtéssel beszélt.

– Nem tudja a választ, ugye? – kérdezte Steele csendesen, 
mindenféle érzelemtől mentes hangon. – És megmagyarázni sem 
képes.

Malcom tényleg nem tudta. Sohasem volt képes magyarázatot 
adni rá. A többi ember, akivel dolga akadt, egyáltalán nem tudott 
írni, és szinte lehetetlen volt megérteni őket, olyan erős cockney 
kiejtéssel beszéltek, Malcom azonban mindig is különbözött tőlük. 
Annyira más volt, mint ők, hogy amikor még fiatalabb és apróbb 
termetű volt, folyton megverték és kigúnyolták miatta: a kis sza-
ros, aki arisztokratának képzeli magát. Ám a „Király” becenév, 
amit egykor arra használtak, hogy gúnyt űzzenek belőle, az idő 
előrehaladtával, és ahogy Malcom egyre félelmetesebb utcai ellen-
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féllé nőtte ki magát, szép fokozatosan kezdett egyet jelenteni a ha-
talma elismerésével ezen a környéken.

– És mi a helyzet ezzel? – mormolta Steele, miután elővett egy 
másik lapot, rajta egy előkelő városi ház vázlatos rajzával. A mű-
vésznek sikerült megragadnia a fehér stukkót, a csillogó ablakokat 
és a dupla bejárati ajtón található aranykopogtatókat.

Malcom már éppen nyitotta volna a száját, hogy közölje, sem-
mit sem tud a rezidenciáról, de hirtelen mozdulatlanná dermedt. 
Aztán átvette a papírlapot, bár a döntésében nem igazán volt tu-
datosság.

A tekintetét a legapróbb részlet vonta magára – az ajtón lévő 
kopogtató, amelyről nehéz lett volna eldönteni, hogy ember vagy 
inkább oroszlán szeretne-e lenni, valahogy mégis sikerült tökéle-
tes elegyet alkotva egy bajszos, félig emberi bestiává összemosni a 
kettőt.

...félelmetes ez az ajtó, apa... úgy néz ki, mint egy férfi-oroszlán...
Malcomnak kiesett a lap az ujjai közül.
Valósággal zúgott a füle, ő pedig elkapta a tekintetét a rajzról, 

és megtört a pillanat varázsa.
– Nem ismerem fel ezt az ajtót.
– Nem kérdeztem, hogy felismeri-e az ajtót, vagy sem, Mr. 

North. – Steele alaposan végigmérte, és kissé szomorúan elmoso-
lyodott. – Inkább... a rezidenciára lennék kíváncsi.

Egy előkelő városi ház Mayfairben? Malcom és a hozzá hason-
lók nem merészkedtek Londonnak abba a részébe. Akkor semmi-
képp, ha a lehető leghosszabb ideig meg akarták őrizni a nyakuk 
épségét. Malcom felhorkant.

– És miért tudnék én bármit is egy nyugat-londoni városi 
házról?

– Azért vették igénybe a szolgálataimat, hogy felderítsem né-
hány elrabolt gyermek lehetséges tartózkodási helyét.

– Amennyiben azt képzeli, hogy segíthetek, csak az idejét 
vesztegeti – felelte Malcom tartózkodóan, és összekulcsolta a ke-
zét a feje mögött. – Én senkivel sem üzletelek. – Rendszerint meg-
tartotta az emberekkel – minden emberrel – szemben a három lé-
pés távolságot.
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– Igen, nos. – Steele megköszörülte a torkát. – A gyermek, aki 
ebben a házban lakott – folytatta, mintha Malcom tiltakozása 
semmit sem jelentene neki –, a szüleivel együtt megbetegedett. 
A szülők meghaltak. A gyereket pedig árvaházba vitték.

– Én nem voltam árvaházban. – Azóta nem... Malcomot el-
árasztották annak a bizonyos éjszakának az emlékei, de elhesse-
gette őket, hiszen a legjobb esetben is homályosak voltak. – Miért 
nem böki ki végre, hogy mit keres itt? – Malcomra várt egy csator-
na, hogy kifossza.

A szobában néma csend uralkodott. Malcom még a nadrágjá-
ról időről időre a padlóra hulló vízcseppek hangját is meghallotta 
benne.

A nyomozó kellemetlen közvetlenséggel nézett a szemébe.
– Azért jöttem el magához, Mr. North, mert okom van feltéte-

lezni, és bizonyítani is tudom, hogy egykor ott élt, csak... – Steele 
körbehordozta a tekintetét – ...más körülmények között – mor-
molta, amikor újra Malcomnak szentelte minden figyelmét. – Ami-
kor még csupán egy kisfiú volt, és Maxwell grófjának a gyermeke.


