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1. fEjEzEt

Tizenegy éves koromban láttam meg a jövőmet. Egy emeletes busz 
középső ajtajánál álltam, amikor a felső szinten felrobbant egy 
bomba, és úgy letépte a tetőt, mintha egy óriás konzervnyitóval 
körbevágták volna. Az egyik pillanatban még a kapaszkodót mar-
koltam, a másikban pedig már repültem egyet, láttam az eget, az-
tán a földet, majd megint az eget. Elsüvített mellettem egy láb. 
Meg egy babakocsi. Meg egymillió üvegszilánk, és mindegyiken 
megcsillant a napfény.

A  járdának vágódtam, körülöttem törmelékek és testrészek 
hullottak a földre. Felnéztem, mindenütt szállt a por, közben pedig 
azon töprengtem, mit kerestem azon a londoni városnéző buszon 
– tető nélkül ugyanis annak tűnt.

Voltak sérültek. Haldoklók. Halottak. Kiköptem a koszszem-
cséket, és megpróbáltam felidézni, ki állt mellettem. Egy tépett, 
lila hajú, tetovált lány fehér, vezeték nélküli fülhallgatóval a fülé-
ben. Egy anyuka totyogó korú gyerekkel a babakocsiban. Két idős 
hölgy az oldalsó ülésen, akik épp a mozijegyek áráról vitatkoztak. 
Egy hipszterszakállas fickó, a kezében gitártokkal, amelyet a világ 
különböző tájain szerzett matricák díszítettek.

Kilenc óra negyvenhétkor általában az iskolában szoktam len-
ni, de aznap időpontom volt egy fül-orr-gégészhez, akinek azt kel-
lett volna kiderítenie, miért gyullad be olyan gyakran az arcüre-
gem. Úgy tűnik, keskeny az orrmelléküregem, ami valószínűleg 
örökletes, de még azóta sem derítettem ki, kit vádolhatnék érte.

Ahogy az utcán feküdtem, megjelent felettem egy férfi arca. 
Hangok nélkül beszélt hozzám. Leolvastam a szájáról, mit akar 
kérdezni.

– Vérzel?
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Az iskolai egyenruhámra néztem. A  kék-fehér kockás blúzo-
mat vér áztatta. Nem tudtam, hogy az én vérem-e.

– Hány ujjat mutatok?
– Hármat.
Továbbment.
Körülöttem betörtek a kirakatok ablakai, a járdát és az úttes-

tet csillogó üvegszilánkok borították. A  közelben egy galamb he-
vert, a robbanás lerepítette az égből, vagy talán szörnyethalt ijed-
tében. Időközben már elült a por, mindenre rátelepedett egy réteg 
finom, szürke hamu. Később, amikor megláttam magam a tükör-
ben, fehér csíkok húzódtak a szemem alatt: a patakokban folyó 
könnyem nyomai.

Felültem a vízelvezető árokban, és néztem, ahogy egy fiatal 
rendőrnő a sebesültek között járkál. Megnyugtatta, vigasztalta 
őket. Átkarolt egy gyereket, aki elveszítette az anyját. Aztán oda-
jött hozzám, és rám mosolygott. Kerek arca volt, fehér fogai szinte 
ragyogtak, a haját összefogta a sapkája alatt.

Már nem csengett a fülem. Szavak özönlöttek ki a rendőrnő 
száján.

– Mi a neved, csillagom?
– Philomena.
– És a vezetékneved?
– McCarthy.
– Egyedül vagy, Philomena?
– Orvoshoz kell mennem. El fogok késni.
– Nem lesz baj.
A rendőrnő adott nekem egy palack vizet, hogy kimoshassam 

a számból a koszt.
– Hamarosan visszajövök – mondta, és folytatta az útját, sor-

ra járta a sebesülteket. Olyan volt, mint azok a szereplők a kataszt-
rófafilmekben: amint megjelennek a képernyőn, rögtön látszik, 
hogy hős lesz belőlük. Áradt belőle a nyugalom és a magabiztosság, 
a lénye azt sugallta, hogy ezen is túl leszünk egyszer. A város túl 
fogja élni. Nem veszett el minden.
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Tizenhat évvel később a tükör előtt állva eszembe jut az a rendőr-
nő, és azt kívánom, bárcsak megkérdeztem volna tőle, hogy hívják. 
Gyakran gondolok arra, milyen jó lenne összefutni vele, és megkö-
szönni, amit akkor tett.

– Ön miatt lettem rendőr – mondanám. – Ön volt az én gyer-
mekkori hősöm.

Elnevetem magam a gondolatra, és a képmásomat bámulom. 
Aztán furcsa grimaszt vágok, hátha ezzel csökkenthetem a ráncok 
kialakulásának az esélyét, de csak úgy nézek ki tőle, mint aki men-
ten bepisil. Az anyám esküszik ezekre az arcizomgyakorlatokra, 
minden ügyfélnek javasolja a szépségszalonban, főként olyan idős 
nőknek, akik kétségbeesetten kapaszkodnak a megjelenésükbe, 
miközben a férjük méltóságteljesen vagy méltóság nélkül öregszik 
meg, gondtalanul fonnyad el.

Közelebb hajolok a tükörhöz, szemügyre veszem az arcomat: 
szív alakú lesz, ha kontyba kötöm a hajamat a fejem tetején. Szür-
ke szemem van, egyenes orrom, és túlzottan vaskos alsó ajkam, 
amit Henry szeret megharapni csókolózás közben. A két szemöl-
dököm inkább testvéri, semmint távoli unokatestvéri kapcsolat-
ban áll egymással, mert nem vagyok hajlandó közel engedni az 
anyámat hozzájuk a csipeszeivel meg a ceruzáival.

Ma korán megyek dolgozni, hétkor kezdődik a műszakom. 
Henry még nem kelt fel. Amikor alszik, úgy néz ki, mint egy kisfiú 
– a sötét haja kócos és vad, az egyik karjával eltakarja a szemét, 
mert nem szereti, ha belesüt a fürdőszobából kiszűrődő fény. Ha 
az alvás olimpiai sportág lenne, Henry jó eséllyel indulna az ara-
nyért. Képes lett volna átaludni az 1940-es bombázásokat is. Még 
azt sem bánja, ha későn fekszem le, és a meleg lábához nyomom a 
hideg talpamat. Biztosan ez a szerelem.

A  telefonomra pillantok. Még nincs hat óra, és máris négy 
üzenet vár a hangpostámon, mind a mostohaanyámtól, Constance- 
tól jött. Általában nem nevezem őt a mostohaanyámnak, mivel 
korban túlságosan közel állunk egymáshoz – ez engem sokkal kí-
nosabban érint, mint őt, az apámat meg egyáltalán nem zavarja. 
Az öregem közhelyes alaknak bizonyult: meglépett a titkárnőjével.
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Lehallgatom az első üzenetet.
Philomena, drágám, megkaptad a meghívót? Nem válaszoltál rá. 

A parti vasárnaphoz egy hétre lesz. Eljössz? Kérlek, mondj igent! Olyan 
sokat jelentene Edwardnak! Tudod, mennyire büszke rád... és szeretne... 
Ezt a mondatot nem fejezi be. Most lesz hatvan, és azt akarja, hogy 
vele legyél. Tudod, akármi történt is, mindig te leszel a szíve csücske.

– Akármi történt is... – ismétlem gúnyosan, és a következő 
üzenetre váltok.

Philomena, drágám, kérlek, gyere el! Mindenki ott lesz. És persze 
hozd el Henryt is! Ugye így hívják? Vagy Harrynek? Nem bírom meg
jegyezni a neveket. Ne haragudj! Ó, megnézem! Leírtam... valahová... 
igen, itt van. Henry. Hozd el Henryt is! Ajándékot ne vegyetek! Követ
kező vasárnap négykor.

Constance hangosan, az előkelőkre jellemző hanglejtéssel be-
szél. Valami herceg vagy lord volt a dédnagyapja, aki több generá-
cióval korábban eljátszotta a család vagyonát, és a nagybátyáim 
szerint – akik a háta mögött „hercegnőnek” nevezik Constance-t – 
neki már „kilóg a segge a nadrágból”.

Henry mocorog. Kidugja a fejét.
– Mennyi az idő?
– Majdnem hat óra.
Felemeli a takaróját, és bekukucskál alá.
– Van egy ajándékom számodra.
– Késő.
– Kérlek, gyere vissza az ágyba!
– Ez a hajó már elment.
Felnyög, és betakarja a fejét.
– Én is szeretlek – nevetek fel.
Odakint vadul ugatni kezd egy kutya. A  szomszédunknak, 

Mrs. Ainsley-nek van egy Mamusz nevű jack russell terrierje, aki 
minden falevelet meg arra járó kocsit megugat. Panaszkodtunk 
már rá, de Mrs. Ainsley ilyenkor mindig témát vált: olyan, az utcá-
ban történt vandalizmusról vagy kisstílű bűntényekről kezd be-
szélni, amelyek azt bizonyítják, hogy a társadalom kezd széthulla-
ni, vagyis nem vagyunk biztonságban a saját ágyunkban sem.
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A Marney Roadtól a Clapham Common metrómegállóig tizen-
nyolc perc alatt el lehet sétálni a régi, közösségi sportpályák és a 
deszkás pálya mellett. Félig egyenruhában, félig civilben vagyok, 
a hajamat pedig kontyba fogtam. Tilos teljes egyenruhában közle-
kedni az utcán, amikor munkába vagy hazafelé tartunk. Néha 
egy-egy politikus felveti, hogy változtassák meg ezt a szabályt, és 
azzal érvelnek, hogy ha több rendőrt lehetne látni, az elrettentené 
a bűnözőket. Egyenruhások az utcán. Amint védik az embereket.

El tudom képzelni, hogy nézne ki a reggeli utam az őrsre, ha 
egyenruhát viselnék! Az emberek folyton nekem panaszkodnának, 
hogy a gyerekek felteszik a lábukat az ülésre, vagy túl hangosan 
hallgatják a zenét. Megtudnám, hogy a szomszédjuk nem rende-
sen gyűjti a szelektív hulladékot, vagy a kutyája rendszeresen oda-
piszkít a gyepükre. Ha valami baj történne, hogy hívnék segítséget 
rádió nélkül? És ha letartóztatnék valakit, hová vinném az elköve-
tőt? Fizetnének érte túlórát? Megköszönné bárki?

Felszállok a Northern Line metróvonal érkező szerelvényére, hat 
megállót megyek a Borough megállóig, aztán onnan két percet gya-
logolok a southwarki rendőrőrsig, útközben épp csak egy kávéért 
ugrom be az utca túloldalán álló Starbucksba. A  vékony baristát 
Paolónak hívják, és folyamatosan szövegel, miközben lefőzi a feke-
tét, aztán habosítja és kitölti a tejet. A hölgyeknek „extra tejszínt” 
és „ragacsos péksüteményt” kínál, és mindezt úgy, mintha szexuá-
lis ajánlatot tenne nekik. A bátyja a melegszendvicssütőt kezeli, és 
néha beszáll a mókába.

Miközben a kávémat várom, az apámra meg a hatvanadik szü-
linapjára rendezett partira gondolok. Már hat éve nem beszéltem 
vele, és kilenc éve nem tartózkodtunk egy helyiségben. Emlékszem 
az utolsó találkozásunkra. Jamie Pike – a legmenőbb srác, akit is-
mertem – épp a bugyimban matatott az előszobánkban. Az egyik 
pillanatban még a nadrágomban járt a keze, a következőben pedig 
már hátrarepült, és nekicsapódott az antik tálalószekrénynek, 



12

amitől a Vilmos és Katalin esküvőjét megörökítő dísztányér lebu-
kott az állványáról, és darabokra tört a padlón.

Apám kivezette Jamie-t a házból, és olyan szigorúan beszélt 
vele, hogy szegény fiú többé még csak rám sem nézett. Néhány éve 
összefutottam vele egy Leicester Square-i moziban, és szó szerint 
elfutott. Lehet, hogy még most is fut, vagy elbújt az ágya alá, ne-
tán épp ellenőrzi, hogy bezárta-e az ajtókat. Az apámnak ilyen a 
híre. Mindenféle mítoszok meg legendák keringenek róla, a több-
ségük erőszakos, remélhetőleg mind óriási túlzás, és valamennyit 
csak suttogva adják tovább sötét sarkokban, mert senki nem akar-
ja tudni, valóban megtörténtek-e.

De nem Jamie Pike miatt hidegültem el az apámtól. A szüleim 
válása terelt minket külön utakra. Úgy döntöttem, hogy anyával 
maradok, apa pedig úgy határozott, hogy őt ez nem érdekli, vagy 
legalábbis nem annyira, hogy harcoljon értem. Igaz, a születésna-
pomra meg karácsonyra küld nekem ajándékokat, és próbál köze-
ledni, én viszont többet várok olyasvalakitől, aki összetörte a szí-
vemet. Azt akarom, hogy megalázkodjon előttem. Hogy szenvedjen.

Amikor zsarunak jelentkeztem a londoni rendőrségre, fel kellett 
sorolnom, milyen ismert bűnözőkkel állok kapcsolatban. Megnevez-
tem az apámat és a három nagybátyámat. Néztem, ahogy a tobor-
zást végző rendőr elolvassa a jelentkezésemet, és úgy éreztem, mint-
ha egy csepp oxigén sem maradt volna a teremben. Felnevetett – azt 
hitte, csak viccelek. Mögém nézett – egy rejtett kamerát vagy cin-
kostársat keresve, aki erre a heccre biztatott. Amikor rájött, hogy 
komolyan gondoltam, amit írtam, mindjárt más lett a hangulata, én 
pedig egy jó önéletrajzzal és kiváló végzettséggel rendelkező jelent-
kezőből olyan rókává lettem, aki épp arra kért engedélyt, hogy be-
költözhessen a tyúkólba, és felállíthasson ott egy grillezőt.

A toborzó arca kipirult.
– Pénzmosás. Zsarolás. Üzérkedés. Lopás. A családja olyan en-

nek a városnak, mint a pestis. Komolyan azt akarja, hogy engedé-
lyezzem a belépését a rendőrség kötelékeibe?

– Nem tehetnek felelőssé a családtagjaim korábbi tetteiért – 
idéztem a szabályzatot válaszképp.
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– Ne oktasson ki, kislány! – felelte a tiszt.
– Kérem, ne szólítson kislánynak, uram!
– Micsoda?
– Ezt gyerekeknek szokták mondani.
Már megint túl nagy volt a szám.
A  felvételi kérelmemet elutasították. Megint jelentkeztem. 

Megint visszadobták. Jogi lépéssel fenyegetőztem. Négy próbálko-
zásba telt, mire bejutottam a Hendon rendőrképzőre, ahol az okta-
tók keményebben bántak velem, mint bármelyik társammal; min-
denáron el akarták érni, hogy megbukjak, vagy magamtól hagyjam 
ott a képzést. Az osztálytársaim nem értették, miért pécéztek ki 
épp engem a tanáraink, és miért bántak velem olyan brutálisan. 
Egyiküknek sem meséltem az apámról. A  McCarthy elég szokvá-
nyos családnév. Angliában huszonnyolcezren vagyunk, és még 
ugyanennyien élnek ezzel a névvel Írországban. Egy ekkora tömeg-
ben el lehet bújni. Akár el is tűnhet az ember, ha az apja hagyja.

A  southwarki rendőrőrsön magamra öltöm az egyenruhám többi 
darabját: a szúrásálló mellényt, az övet, a vállrádiót, a testkamerát, 
az összecsukható gumibotot, a gázsprét meg a két bilincset. A kon-
tyom szépen befér a keménykalapom alá, így a karimája nem dől 
oldalra, és nem korlátozza a látóteremet. Imádom ezt az egyenru-
hát. Tiszteletet érdemlő embernek érzem magam tőle. Olyasvalaki-
nek, akire szükség van.

Habár csak százhatvanöt centi vagyok, nem félek konfrontá-
lódni. Karatét tanítok heti két este a wandsworthi Chestnut Grove 
középiskolában, és néha hétvégén is. Képes vagyok blokkolni egy 
ütést, tudok esni, de ami még fontosabb: jól olvasok a helyzetek-
ből, és stresszes körülmények között is megőrzöm a hidegvéremet. 
Nem azért karatézom, mert nem bízom az emberekben, vagy mert 
félek a világtól. Hanem mert szeretem a fegyelmet, a jobb erőnlé-
tet és azt, hogy javítja a reakcióidőmet.

Húsz járőr gyülekezik az eligazítóteremben. A  törzsőrmeste-
rünk, Harry Connelly tartása majdnem olyan, mint egy katona-
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tiszté, a kis úszógumijától pedig megfeszülnek az inge gombjai. Az 
éjszakai műszak után mindig marad pár elvégzendő feladat. Bűn-
ügyi helyszínek őrzése. Rabok bíróságra kísérése. Egy öngyilkos-
ság túlélőjének a megfigyelése az egyik kórházban. Letartóztatási 
parancsok végrehajtása.

– Az éjszaka megerősítették, hogy látták Terrence John Fryert, 
az erőszaktevő szökött rabot, akit droghasználatért, -terjesztésért 
és -gyártásért keresnek. Megpróbált betörni a barátnője balhami 
házába. Van róla rendőrségi fotó. Veszélyes. Ha meglátják, hívja-
nak erősítést!

A zsaruk életét a papírmunka meg az utólagos telefonhívások 
keserítik meg. A  nyilvánosságtól érkező minden megkeresést je-
lentés és válaszadás követ. Három példányban kitöltött nyomtat-
ványok. Vallomások. Adatbázisok frissítése. Más szervezetek meg-
keresése.

– Jó reggelt, partner! – üdvözöl Anisha Kohli rendőrbiztos, 
miközben mellém szegődik.

Kohlit mindenki Nishnek hívja, és ő az őrs donhuánja. Ma-
gas, vékony, a bőre tejcsokoládészínű, East Hamben született, és 
ugyan sosem járt még Indiában, de így is folyton az előre meg-
szervezett házasságokról, a kasztrendszerről meg a krikettről fag-
gatja mindenki.

– Miért bánnak velem úgy az emberek, mintha bevándorló 
lennék? – kérdezte egyszer.

– Mert úgy nézel ki, mint egy bollywoodi sztár.
– De se énekelni, se táncolni, se színészkedni nem tudok.
– Akkor is úgy nézel ki, szivi.
Kiveszünk egy járőrkocsit, aminek nincs se pisi-, se hányás-

szaga. Hálás vagyok érte. Nish ül a volán mögé, én pedig rádión 
bejelentkezem a központba. Először egy bejelentett betöréshez 
kell kimennünk Brixtonba, aztán egy sor megrongált kocsihoz a 
Peckham metrómegállóhoz. Nish meg én jól tudunk együtt dolgoz-
ni. Ösztönösen kiválasztjuk, melyikünk vegye át a vezetést a ki-
kérdezés során. Némelyik tapasztaltabb tiszt nem tudja, hogyan 
bánjon a női közrendőrökkel, de azért javul a tendencia. Most már 
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minden negyedik közrendőr nő, és a vezetőségben még ennél is 
magasabb az arány.

A reggel különféle ügyekkel telik: balesetek, betörések, egy ro-
bogóval elloptak egy táskát, egy demens beteg pedig eltűnt az 
egyik idősotthonból. Soha egyetlen járőröző rendőr sem mondja 
azt, hogy „csendes ez a nap”, mert az balszerencsét hoz; olyan ez, 
mint amikor egy színész kimondja a Macbeth címét ahelyett, hogy 
„skót darabnak” nevezné.

A bűnügyi helyszíneknek köszönhetően három év után elég jól 
tájékozódom Dél-Londonban. Ezen a sarkon cserbenhagyásos gá-
zolás történt. Arról az épületről leugrott valaki. Ott pedig, az el-
hagyott háztömbnél felgyújtottak pár autót. Vannak híresebb és 
hírhedtebb lakosok a környéken, némelyik bűntett pedig annyira 
megdöbbentő, hogy az áldozatok neve örökre bevésődik a város 
történelmébe: Damilola Taylor. Stephen Lawrence. Rachel Nickell. 
Jean Charles de Menezes. Londont nézve a legtöbben a nevezetes-
ségeket látják. Én megnyomorított, összetört, függő embereket, 
szemtanúkat, ártatlan járókelőket és gyászolókat.

Délben épp kávét hozok a London Bridge közelében parkoló 
furgonból, amikor rádión szólnak a központból, hogy családon be-
lüli erőszakról kaptak jelentést. Az egyik lakó sikítást hallott a 
szomszédból. A Borough Market melletti egyik újabb, raktárépü-
letből átalakított apartmanházhoz kell kimennünk. Nish besorol a 
forgalomba, és bömbölteti a szirénát, hogy az egyik kereszteződés-
ben utat engedjenek nekünk. A műszerfalon lévő órára pillant.

– Ez elég korán jött.

Nish megnyomja a kaputelefon gombját. A szomszéd válaszol, és ki-
nyitja a kaput. A negyediken egy idős, fekete nő vár minket élénk 
színű kaftánban és papucsban. A bokája olyan vastag, mint a lábfeje.

– Mrs. Gregg? – kérdezem.
Bólint, és a folyosó vége felé mutat.
– Már nem hallom őket. Lehet, hogy megölte.
– Ki lakik ott? – érdeklődöm.
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– Egy fiatal nő. A barátja gyakran meglátogatja.
– Ő a tulajdonos?
– A tulajdonos Dubajban dolgozik. Kiadja a lakását.
– Azt mondta, sikoltozást hallott – jegyzi meg Nish.
– Meg eltört pár dolog. A nő kiabált, a férfi pedig mindennek 

elhordta.
– Máskor is szoktak veszekedni? – kérdezem.
– Így még soha.
– Rendben. Menjen vissza a lakásába!
Elhelyezkedünk az ajtó két oldalán. Az egyik kezemet a gumi-

botra teszem, a lábamat megvetem. Nish bekopog. Elfojtott han-
gokat hallunk bentről. Megint kopog. Halljuk, hogy kiakasztanak 
egy láncot. A zár nyelve elfordul. Megjelenik egy nő arca. A húszas 
évei végén jár. Sötét hajú. Vonzó. Rémült.

– Jó napot! Hogy van? – kérdezem.
– Jól.
– Hangzavart jelentettek innen. Egy zaklatottnak tűnő hölgy-

ről érkezett bejelentés. Ön volt az?
– Nem.
– Ki van még a lakásban?
– Senki.
Nish az egyik lábfejét az ajtónak nyomja, hogy a nő ne tudja 

bezárni.
– Bemehetünk? – kérdezem.
– Biztosan eltévesztették a címet – feleli a nő. – Jól vagyok.
– Hogy hívják?
– Tempe.
– A Temperance becézése?
– Nem. Egy hely... a görög mitológiában. A Tempi-völgy.
– Mi a vezetékneve?
– Miért?
– Meg kell kérdeznünk.
Tempe tekintete oldalra siklik.
– Ki lakik még itt? – kérdezi Nish.
– A barátom. Éjszakai műszakban dolgozik. Most alszik.
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– Azt mondta, egyedül van.
Tempe elbizonytalanodik, a hazugsága csapdájába esett.
– Megtenné, hogy egy kicsit jobban kinyitja az ajtót? – kér-

dezem.
– Miért?
– Ellenőriznünk kell, hogy minden rendben van-e.
Tempe valamivel szélesebbre tárja az ajtót, és megjelenik a be-

dagadt, véraláfutásos bal szeme meg a felhasadt ajka, a seb eltor-
zítja a száját. Még a sérüléseivel együtt is ismerősnek tűnik, és 
azon töprengek, találkoztunk-e már.

– Mi történt az arcával? – kérdezem.
– Baleset volt.
Megint balra siklik a tekintete. Van valaki az ajtó mögött.
Odaintek a fejemmel, és azt tátogom: „Ott van?”
Tempe bólint.
A kezemmel C betűt formálok a fülem köré, hallgatózást imi-

tálva.
Megint bólint.
– Talán felébreszthetné a barátját, és elmondhatná neki, hogy 

itt vagyunk – szólal meg Nish hangosabban.
– Kérem, ne! Jól vagyok. Tényleg.
Megpróbálja becsukni az ajtót, de Nish az ajtót támasztó láb-

fejével kifejti a szükséges ellenerőt. Tempe hátrál pár lépést. A ru-
hája eleje vérfoltos, az ajka pedig úgy néz ki, mintha egy hatalmas 
márványt varrtak volna a felhasadt bőre alá.

Egy férfi lép ki az ajtó mögül, és a háta mögé tolja Tempet. Fél-
meztelen, nincs rajta cipő, a szürke melegítőnadrágja alacsonyan 
lóg a csípőjén. A negyvenes évei elején jár. Mosolyog.

– Miben segíthetek?
– Jelentették, hogy egy nő sikoltozik – feleli Nish.
– Sikoltozott valaki? Aligha. Biztosan a tévét hallották.
– Az ifjú hölgy megsérült.
– Baleset volt. Nekirohant az ajtónak.
– Hogy hívják, uram?
– Ezt inkább hagyjuk! – feleli a férfi, akinek a vállára egy ró-
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mai centuriót tetováltak, a mellkasa és a hasa pedig sebhelyes. 
– Zsaru vagyok, értik? Ez az egész csak egy félreértés.

Nishre pillantok, útmutatást várok, az ő arckifejezése azon-
ban egy cseppet sem változik meg. Megkéri a férfit, hogy lépjen 
oldalra.

– Miért?
– A kollégám négyszemközt fog beszélni Tempevel. Ön pedig 

itt marad velem.
– Erre semmi szükség.
– Monoklija van, és felhasadt az ajka.
Belépek a férfi mellett, aki kivágja a karját, hogy elzárja az 

utat a lakás felé. Bebújok alatta.
– Nincs engedélyük. Ismerem a jogaimat – panaszolja.
Az előszoba padlóján egy törött tál hever, a falon pedig vér ke-

nődött el. Tempe a nappaliban ül a kanapén, az állát a felhúzott 
térdén nyugtatja. Kivett a mélyhűtőből egy zacskó fagyasztott 
zöldborsót, és most az arcára nyomja. Hosszú, vékony lábfeje van, 
a lábujjai bőrkeményedésesek a magas sarkútól.

A barátja még mindig Nishsel vitatkozik.
– Mi történt? – kérdezem.
– Feldühítettem.
Északír kiejtéssel beszél. Talán belfasti, csak lágyabb. Öt centi-

vel magasabb nálam, mandulavágású szeme halványzöld. Megint 
erőt vesz rajtam az érzés, hogy ismerem, de nem tudom, honnan.

Kintről hangok szűrődnek be, folytatódik a vita. Egy kérdéssel 
vonom el róla Tempe figyelmét.

– Itt él?
Bólint.
– Szerepel a neve a bérleti szerződésben?
– Nem.
Tempe lejjebb ereszti a fagyasztott zöldborsót. A  bal szeme 

majdnem teljesen összezáródik, annyira feldagadt.
– Lehet, hogy eltört a járomcsontja. Meg kell röntgenezni. Be-

viszem a kórházba.
– Nem fogja hagyni.
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– Kénytelen lesz.
Lefényképezem az arcát.
– Emelje fel az állát! – Készítek még egy fotót. – Simítsa hátra 

a haját! – Még egyet. – Van máshol is zúzódása?
– Nincs.
– Öltözzön át! A ruháját tegye bele egy szatyorba!
– Miért?
– Bizonyíték.
– Nem emelek vádat.
– Jó, de akkor is beviszem a kórházba.
Tempe bemegy a hálószobába, én pedig körülnézek a lakás-

ban. Ízlésesen rendezték be, bár minden úgy néz ki, mintha egy 
bútorbolt kiállítóterméből hozták volna, ahol álkönyveket tesznek 
ki a polcokra, meg üres borosüveget a hűtőszekrénybe. Semmiféle 
személyes tárgyat nem látni, nincsenek fotók, szuvenírek, se cse-
csebecsék. Semmi sem teremt egyedi hangulatot, semmi sem árul-
kodik az ott lakókról.

Tempe megköszörüli a torkát. Az ajtóban áll, egy szerény, 
kámzsagalléros gyapjúruhát visel. Felveszi a táskáját az asztalról, 
ellenőrzi, hogy benne van-e a telefonja.

– És az útlevele?
– Az mihez kell?
– Nem árt, ha van valami, amivel igazolni tudja a személyazo-

nosságát... arra az esetre, ha nem jönne vissza.
– Visszajövök – feleli hajlíthatatlanul.
Megfogom az alkarját, miközben végigsétálunk a folyosón. 

Nish még mindig a barátjával vitatkozik.
– Miért jegyzetel? Mondtam, hogy semmi sem történt!
– Miért véres az ifjú hölgy ruhája?
– Baleset történt.
– Na igen, legalábbis ezt hajtogatja.
– Ezt nem írhatja le. Nyomozó őrmester vagyok a Scotland 

Yardon. A hírszerzésnél.
– Meg kell kérdeznem a nevét. – Nish hangja már nem olyan 

magabiztos, mint korábban.
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– Tűnjön el innen!
Tempe megpróbálja kikerülni a barátját, ő azonban elkapja a 

hajánál fogva. Félrelököm a férfi karját, Tempet magam mögé to-
lom, aztán megvetem a lábam, az egyiket elöl, a másikat hátul, 
mindkét kezem készenlétben tartom, de nem emelem fel. Ezúttal 
rám veti magát. Egy lépést hátraugrom, X-hárítással megállítom.

Hirtelen megdühödik, és megpróbál megütni, de én megraga-
dom belülről a támadó karját, és egy ökölhátcsapással állkapcson 
vágom. Fél térdre zuhan, én pedig hátralököm, a mellkasára fordí-
tom, közben kicsavarom és magasra húzom a karját, egészen a ge-
rince közepéig.

Mindez egy szempillantás alatt lezajlik, Nishnek még arra 
sincs ideje, hogy elővegye az elektromos sokkolóját, vagy kihúzza 
a gumibotját. Leveszek egy bilincset az övemről, és a csuklójára 
kattintom.

– Letartóztatom hatóság elleni erőszakért. Nem köteles be-
szélni, de árthat a védelmének, ha elhallgat olyasmit, amit később 
a tárgyaláson megemlít.

A férfinak véres a foga.
– Magának vége! Mindkettejüknek annyi!
– ...feljegyzés készül mindenről, amit mond, és amennyiben 

bíróság elé kerül az ügye, felhasználható lesz bizonyítékként.
– Darren Goodall nyomozó őrmester vagyok. A  rendőrségi 

képviselőmet akarom!
Nishre pillantok, aki jegyzetel, de most láthatóan meghökkent.
– Be tudod vinni valahogy az őrsre? Én elviszem Tempet a 

kórházba.
Nish bólint.
Nyugodtnak, szinte súlytalannak érzem magam, miközben 

végigvezetem Tempet a folyosón.
– Ne mondj semmit! Egyetlen szót se! – kiabál utána Goodall.
A liftben Tempe a tükrözött oldalfalnak nyomja magát, a kar-

ját átfonja vékony teste körül.
– Ezt hogy csinálta? – suttogja.
– Mit?
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– Úgy földhöz vágta, mint egy... mint egy... – Nem tudja be-
fejezni. – Kétszer akkora, mint maga. Mintha egy filmet néztem 
volna. Milyen magas lehet? Százhatvanhét centi? És legfeljebb hat-
van kiló.

– Jobb napokon – nevetek fel; az adrenalinszintem kezd nor-
malizálódni.

– Ezt a rendőrségen tanítják?
– Nem.
– Olyan gyors volt! Mintha pontosan tudta volna, Darren mit

fog csinálni, még mielőtt megmozdult volna.
– Tudtam, hogy jobbkezes.
– Honnan?
– Azzal ütötte meg magát.
Tempe megérinti a bedagadt szemét, megérti az összefüggést.
A járőrkocsihoz érünk. Tempe beül a hátsó ülésre, én pedig a 

volán mögé. Látjuk egymást a visszapillantó tükörben.
– Tényleg nyomozó? – kérdezem.
– Aha.
– Mióta találkozgatnak?
– Egy éve. Nős. Ez meglepi?
– Nem igazán – felelem, de rögtön megbánom, mert olyan pi-

kírten és fölényeskedően hangzik. Nem lenne szabad egy olyan in-
tézményt gúnyolnom, amelynek a kötelékeit hamarosan magamra 
fogom venni.

Tempe a kámzsagallérjával babrál. Le akarja foglalni a kezét. 
Megállunk a piros lámpánál, én pedig megragadom az alkalmat, 
hogy szemügyre vehessem az arcát, de nem a sérüléseit, hanem az 
ép részét. Töprengő. Bánatos. Magányos.




