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1. fejezet

1987. május 19.

Végül Warwick őrmester pislogott először.
— Mondjon egy okot, amiért nem kellene felmonda-

nom! — közölte dacosan.
— Négyet is tudok — felelte Hawksby parancsnok, ami 

kissé meglepte a másikat.
William maga is képes lett volna felsorolni egy-két indo-

kot, esetleg hármat is, négyet azonban nem, ez pedig azt je-
lentette, hogy a Sólyom bizony sarokba szorította. Mégis bí-
zott benne, hogy sikerül érvényt szerezni az akaratának. 
Elővette a belső zsebéből a felmondólevelét, és meglehető-
sen kihívó mozdulattal maga elé fektette az asztalra. Csak 
azután akarta átnyújtani, hogy a parancsnok elárulta vala-
mennyi érvét. Arról azonban nem tudott, hogy az apja az-
nap reggel felhívta Hawksbyt, hogy figyelmeztesse a fia 
szándékairól, ami lehetővé tette, hogy a parancsnok felké-
szülten fogadja.

Miután végighallgatta Sir Juliant, a Sólyom pontosan tud-
ta, miért fontolgatja Warwick nyomozó a felmondást. Ezek 
után mindenképp elébe akart menni William bejelentésének.

— Miles Faulkner, Assem Rashidi és Lamont főfelügyelő 
— sorolta, az ászt azonban még tartogatta.

A másik nem mondott semmit.
— Mint tudja, Miles Faulknert még mindig nem sikerült 

elfogni. Az állandó készültség ellenére, úgy tűnik, egysze-
rűen felszívódott. Szükségem van magára, hogy előkerítsük, 
bárhová is ásta be magát, és visszakerüljön oda, ahová való, 
vagyis a rács mögé.
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— Adaja őrmester is képes erre — felelte William, röpté-
ben hárítva a szervát.

— Jelentősen megnőnek azonban az esélyeink, ha ma-
guk ketten együtt dolgoznak, mint tették a Trójai faló-akció 
során.

— Ha már úgyis Assem Rashidit említette másodikként — 
mondta William, hátha sikerül átvennie a labdamenet irá-
nyítását —, megnyugodhat, Lamont főfelügyelő ugyanis bő-
ven elegendő mennyiségű bizonyítékot gyűjtött ahhoz, 
hogy a nyavalyás évekig hűvösre kerüljön, abban az esetben 
pedig nincs rám szüksége, hogy fogjam a kezét.

— Ez valóban így is lenne, csakhogy Lamont ma reggel 
benyújtotta a felmondását — kontrázott Hawksby.

William ezen igencsak meglepődött, de még arra sem 
maradt ideje, hogy felfogja ennek a jelentőségét, a parancs-
nok ugyanis nyomban folytatta:

— Mivel kénytelen volt lemondani a teljes összegű nyug-
díjáról, elképzelhető, hogy nem szívesen fog tanúskodni 
Rashidi büntetőperében.

— Bőven kárpótolja az a készpénz, amely a Rashidi kony-
háján talált sporttáskában lapult — jegyezte meg William lep-
lezetlen gúnnyal a hangjában.

— Aligha. Magának köszönhetően az összeg az utolsó 
pennyig megkerült. Egyvalami azonban biztos: egyáltalán 
nincs szükség két felmondásra egy nap.

— Tizenöt-semmi oda — dünnyögte maga elé William.
— Ezek után maga az egyértelmű választás, hogy La-

mont helyébe lépjen a vád koronatanújaként a bírósági tár-
gyaláson.

Harminc-semmi.
William kíváncsi volt, vajon mit tartogat még számára a 

Sólyom. Úgy döntött, inkább nem mond semmit, és várta 
a parancsnok újabb adogatását.

— Ma reggel megbeszélést folytattam a főparancsnokkal — 
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szólalt meg Hawksby rövid szünet után —, és megkért, hogy 
állítsak fel egy egységet, amely a rendőri visszaélések fel-
derítéséért lenne felelős.

— De hiszen már létezik ilyen a fővárosi rendőrségnél — 
válaszolta William.

— Az új alakulat sokkal aktívabb lenne, maga pedig be-
épített emberként dolgozna. Szabad kezet kaptam a fő-
parancsnoktól, hogy összeállítsam a csapatot, amelynek 
egyedüli feladata az lenne, hogy — a főparancsnok szavai-
val élve — kiválogassa a rohadt almát. Maga felelne a napi 
szintű feladatokért, és közvetlenül nekem jelentene.

— A főparancsnok azt sem tudja, ki vagyok — felelte Wil-
liam, az alapvonalról hárítva az adogatást.

— Elárultam neki, hogy maga áll a Trójai faló-akció si-
kere mögött.

Negyven-semmi.
— Elismerem, nem a legkellemesebb munka — folytatta a 

Sólyom. — Az ideje java részében jelentéktelen kihágásokkal 
kellene foglalkoznia. — A parancsnok röviden elhallgatott, 
mielőtt újból adogatott volna. — A Lamonttal történt eset óta 
azonban a főparancsnok immár nem akarja figyelmen kívül 
hagyni a problémát, ezért is javasoltam magát.

William erre nem tudott mit válaszolni, így aztán ezt a 
labdamenetet is elveszítette.

— Amennyiben hajlandó elfogadni a megbízást — közölte 
a Sólyom —, ez lesz az első ügye. — Azzal a másik elé tolt egy 
bizalmas feliratú mappát.

William egy pillanatra elbizonytalanodott, ugyanis 
csapdát sejtett, mégsem bírta megállni, hogy ne lapozzon 
bele. J. R. Summers őrmester — állt az első oldalon.

Ezúttal William adogatott.
— Együtt jártam Jerryvel a rendőrképzőre — mesélte. — Az 

egyik legértelmesebb srác volt az évfolyamunkon. Nem lep 
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meg, hogy máris őrmester lett belőle. Már akkor látszott, 
hogy gyors előmenetelre számíthat.

— Nem véletlenül. Első lépésben ki kell találnunk egy hi-
hető magyarázatot, miért veszi fel vele újból a kapcsolatot, 
hogy aztán a bizalmába férkőzhessen, és kiderítse, helyt-
állók-e a vádak, amelyeket egy rangidős tiszt fogalmazott 
meg ellene.

Lábhiba.
— Ha megtudja, hogy a korrupcióellenes csapat tagja va-

gyok, aligha fog tárt karokkal fogadni, mint egy rég látott 
barátot.

— A főkapitányságon dolgozó valamennyi rendőr úgy 
tudja, hogy maga továbbra is a drogelhárítási részlegen dol-
gozik, és Rashidi tárgyalására készül.

Jöhetett a második adogatás.
— Egyáltalán nem valami csábító ajánlat barátok és mun-

katársak után kémkedni — jegyezte meg William. — Tulajdon-
képpen egy beépített spicli lennék.

— Ezt magam sem fogalmazhattam volna meg szebben — 
ismerte el a Sólyom. — Azonban talán számít, hogy Adaja és 
Roycroft őrmester már mindketten elfogadták a megbízást, 
és lehetővé tenném, hogy maga válasszon két további tagot 
a csapatba.

Semmi-tizenöt.
— Hadd emlékeztessem arra, uram, hogy Roycroft őr-

mester volt az, aki szemet hunyt, amikor Lamont felnyalá-
bolta azt a bizonyos táskát a rajtaütést követően.

— Ez nem igaz. Roycroft őrmester részletes jelentést tett 
az esetről, amelyet csak én olvastam. Ezért is léptettem újra 
elő — válaszolta Hawksby.

Semmi-harminc.
— Igazán láthatta volna más is azt a bizonyos jelentést — 

közölte William.
— Csakhogy egyedül így sikerült meggyőznöm Lamon-
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tot, hogy ne csak a pénzt adja vissza, hanem a felmondását 
is nyújtsa be.

Semmi-negyven.
— Szeretnék beszélni az ajánlatról Bethszel és a szüleim-

mel, mielőtt meghoznám a végső döntést — mondta William, 
mintegy ivószünetet kérve.

— Sajnos erre most nincs lehetőség — válaszolta a Só-
lyom. — Amennyiben hajlandó elfogadni ezt a felettébb bi-
zalmas megbízást, a csapat tagjain kívül senki sem tudhat 
róla. Még a családjának is azt kell hinnie, hogy továbbra is a 
drogelhárításon dolgozik, és a Rashidi-perre készül. Ez leg-
alább igaz is, amíg ugyanis véget nem ér a tárgyalás, párhu-
zamosan kell majd végeznie mindkét feladatot.

— Mi jöhet még? — méltatlankodott William.
— Ha már így rákérdezett — felelte a parancsnok —, a Pen-

tonville börtön látogatásért felelős tisztjétől tudom, hogy As-
sem Rashidi ma délelőtt találkozik egy régi ismerősünkkel, 
Booth Watsonnal. Ezek után kénytelen vagyok figyelmeztet-
ni, Warwick felügyelő, hogy ami egészen eddig sima ügynek 
tűnt, a kimenetele szempontjából bizony kérdésessé vált.

Néhány másodpercbe telt, mire William felfogta, hogy a 
parancsnok gyakorlatilag ászt ütött. Fogta a felmondóleve-
lét, és visszacsúsztatta a belső zsebébe.

— Találkozunk néhány nap múlva, Eddie — köszönt el Miles 
Faulkner, majd kiszállt a jelöletlen furgonból, hogy megte-
gye a szökésének az utolsó, némiképp rögtönzött szakaszát.

Óvatos léptekkel indult meg a partra vezető ösvényen. 
Mintegy száz méter megtétele után megpillantott egy vörö-
sen izzó cigarettavéget, amely világítótoronyként vezette a 
szökevényt a biztonságos vizek felé.

Egy tetőtől talpig feketébe öltözött férfi lépett oda hoz-
zá. Kezet ráztak, de egyikük sem szólt a másikhoz.

Az illető a sekélyesben ringatózó motorcsónakhoz ve-
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zette az egyedüli utasát. Miután beszálltak, a matróz beindí-
totta a motort, és a közelben várakozó jacht felé kormányoz-
ta a hajót.

Miles csak azután könnyebbült meg, hogy a kapitány 
felhúzta a horgonyt, és útnak indult; igazán örülni pedig 
csak akkor tudott, amikor maguk mögött hagyták a felség-
vizeket. Tisztában volt ugyanis vele, hogy ha elkapnák, 
nemcsak megkétszereznék a büntetését, hanem bizony so-
sem nyílna rá újabb esély, hogy megszökjön.
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2. fejezet

Booth Watson jogtanácsos helyet foglalt a lehetséges ügyfe-
lével szemben, majd a bőrtáskájából elővett egy vastag map-
pát, és az üvegasztalra tette.

— Érdeklődéssel tanulmányoztam a peranyagát, Mr. 
Rashidi — kezdte —, és szeretném magával is átnézni az egyes 
vádpontokat, valamint a lehetséges ellenérveinket.

Rashidi bólintott, miközben a szemét le sem vette a vele 
szemben ülő ügyvédről. Még mindig nem döntötte el, meg-
bízza-e Faulkner cimboráját. Elvégre az életfogytiglani bör-
tönbüntetése forgott kockán. Egy spániel és egy rottweiler 
keverékére volt szüksége, aki képes egyszerre elbűvölni az 
esküdtszék tagjait és apró ízekre tépni a vád valamennyi ta-
núját. Vajon Booth Watson ilyen ember?

— A vád azt igyekszik majd bebizonyítani, hogy kiterjedt 
kábítószer-birodalmat működtetett. Az álláspontjuk szerint 
maga jókora mennyiségű heroint, kokaint és egyéb illegális 
szereket csempészett az országba, amiből több millió fontnyi 
haszonra tett szert, miközben egy ügynökökből, dílerekből és 
futárokból álló bűnszövetkezetet irányított. Én majd azzal fo-
gok érvelni, hogy maga ártatlanul tévedt a fővárosi rendőrség 
által végrehajtott rajtaütés helyszínére, és váratlanul szembe-
sült azzal, mire is használják a toronyházban lévő lakást.

— Nem lehet lefizetni az esküdteket? — szegezte neki a 
kérdést Rashidi.

— Ebben az országban kizárt — felelte határozottan Watson.
— Na és a bírót? Őt nem lehet megvesztegetni vagy meg-

zsarolni?
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— Nem. Ugyanakkor nemrég a tudomásomra jutott vala-
mi Whittaker bíróval kapcsolatban, ami meglehetősen kínos 
rá nézve, következésképp még a javunkra válhat. Előbb 
azonban ellenőriznem kell az értesülésem hitelességét.

— Mégis miről van szó? — kérdezte Rashidi.
— Ezt csak abban az esetben vagyok hajlandó elárulni, 

ha úgy döntöttem, elvállalom a védelmét.
Egészen addig fel sem merült Rashidiben, hogy Booth 

Watsont nem lehet csak úgy kilóra megvenni. Mindig is úgy 
tekintett az ügyvédekre, mint a kurvákra: csak a tarifájuk 
képezte alku tárgyát.

— Addig is fordítsuk inkább arra a rendelkezésünkre álló 
kevéske időt, hogy részletesen megbeszéljük a maga ellen 
megfogalmazott vádpontokat és a lehetséges cáfolatokat!

Két órával később Rashidi meghozta a döntést. Az ügy-
véd valamennyi részletre kiterjedő figyelme, valamint az, 
hogy képes addig facsarni a törvényt, hogy az a javára vál-
jon anélkül, hogy áthágná azt, egyértelművé tette számára, 
miért tartja akkora becsben Miles Faulkner. A kérdés csak az 
volt, vajon a férfi hajlandó-e elvállalni a védelmét, amikor 
az látszólag teljesen megalapozatlan.

— Mint azt bizonyára tudja, a Legfőbb Ügyészség előze-
tesen szeptember tizenötödikére tűzte ki a tárgyalás kezde-
tét az Old Bailey-n — közölte Booth Watson.

— Akkor sűrűn kell majd egyeztetnünk.
— A tarifám száz font óránként.
— Tízezret fizetek előre.
— Több napig, sőt akár hetekig eltarthat a tárgyalás. Je-

lentős kiadásokra számíthat.
— Akkor legyen inkább húszezer — felelte Rashidi.
Az ügyvéd néma fejbólintással nyugtázta az összeget.
— Van még valami, amivel érdemes tisztában lennie — 

folytatta. — A vádat Sir Julian Warwick jogtanácsos fogja 
képviselni, a segédje pedig a lánya, Grace lesz.
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— A fia pedig bizonyára még mindig arra számít, hogy 
tanúskodni fog.

— Ha nem így volna — felelte Booth Watson határozot-
tan —, már azelőtt elveszítené a tárgyalást, hogy az egyálta-
lán elkezdődne.

— Akkor kénytelenek leszünk megkegyelmezni neki, 
legalábbis addig, amíg szét nem szedi a bíróságon.

— Elképzelhető, hogy nem is fogom kérdőre vonni a ta-
lálóan csak kóristaként emlegetett nyomozót. Sokkal inkább 
azt szeretném, ha az esküdtek a közel sem olyan szent életű 
Lamont volt főfelügyelőre emlékeznének, semmint William 
Warwick őrmesterre. — Az ügyvéd épp a mondata végére 
ért, amikor kinyílt az ajtó, és belépett az ügyeletes tiszt.

— Még öt percet engedélyezek. Már így is túllépte a meg-
engedett időkeretet.

Booth Watson bólintott.
— Van esetleg még kérdése, Mr. Rashidi? — kérdezte, mi-

után becsukódott az ajtó.
— Nem hallott mostanában Miles felől?
— Mr. Faulkner immár nem az ügyfelem. — Booth Wat-

son röviden elhallgatott, majd hozzátette: — Miért kérdezi?
— Lenne egy üzleti ajánlatom, amely talán tetszene neki.
— Kíváncsian hallgatom a részleteket — válaszolta az 

ügyvéd, ezzel elárulva, hogy még mindig kapcsolatban áll 
Faulknerrel.

— A cégem, a Marcel & Neffe árfolyama zuhanni kezdett 
a letartóztatásom utáni sajtóvisszhang következtében. Szük-
ségem lenne valakire, aki megvenné a részvények ötvenegy 
százalékát a jelenlegi árfolyamon, mivel nekem nincs rá mó-
dom, amíg börtönben vagyok. A vételi ár kétszeresét fizet-
ném neki, amint kiszabadulok.

— Csakhogy erre valószínűleg sokat kell majd várni.
— Hajlandó vagyok megduplázni a tarifáját, ha felmen-

tenek.
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Booth Watson ismét bólintott, igazolva, hogy mégiscsak 
egy kurva, még ha sokba is kerül.

William nem bírta megállni, hogy ne menjen el Brixtonba — 
méghozzá busszal. Ezúttal azonban nem negyven, a főváros 
legnagyobb droghálózatát felszámolni igyekvő, állig fel-
fegyverzett rendőr, hanem a napi bevásárlást intéző sereg-
nyi háziasszony társaságában tette meg az utat.

Útközben az ablakból nézte a különféle nevezetessége-
ket, amelyek a nem egész egy nappal korábban lezajlott Tró-
jai faló-akció óta mind ismerősnek tűntek. A mostani busz 
azonban valamennyi megállót érintette, hogy az utasok 
le-fel szállhassanak, a felső szintjét pedig nem alakították át 
parancsnoki állássá, ahonnan a Sólyom a fővárosi rendőrség 
történetének legnagyobb rajtaütését irányíthatta.

Amikor feltűnt a két toronyház, William lebaktatott a 
lépcsőn, majd a következő megállónál lepattant a járműről. 
Jackie Roycroft már várta. Ezúttal egyetlen őrszem sem tar-
tózkodott a közelben, hogy megakadályozza az épületbe 
való behatolást.

A B torony felé közeledve elhaladtak egy öregasszony 
mellett, aki egy nehéz zacskókkal megpakolt bevásárlóko-
csit húzott maga után. William elsőre megsajnálta a nénit, 
valami azonban mégis arra késztette, hogy alaposabban is 
szemügyre vegye, mielőtt folytatták volna az útjukat. Mivel 
ezúttal nem akadt egyetlen verőlegény sem, hogy feltartóz-
tassa őket, zavartalanul beszálltak a liftbe, Jackie pedig meg-
nyomta a huszonharmadik emelet gombját.

— Annak ellenére, hogy a helyszínelők alaposan átvizs-
gáltak mindent, semmit sem találtak. A Sólyom mégis úgy 
döntött, jobb, ha mi is körülnézünk, hátha észreveszünk va-
lamit. Pirkadatig dolgoztak a srácok — magyarázta Jackie.

— „Fogalmam sincs, az mikor van, de meglehetősen 
mostohán hangzik” — felelte William.
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— Kíváncsian várom a megfejtést — jegyezte meg Jackie.
— Sir Harcourt Courtly mondja ezt Lady Gay Spanker-

nek. — Látva a másik értetlenkedését, hozzátette: — Dion 
 Boucicault, viktoriánus korabeli drámaíró egyik darabjából 
származik az idézet.

— Köszönöm az újabb elképesztő tudásmorzsát — felelte 
Jackie. A liftből kilépve azzal szembesültek, hogy a súlyos 
bejárati ajtót a folyosó egyik falának támasztották.

Úgy tűnt, az illetékes nem vacakolt a különféle zárakkal, 
hanem egyszerűen leemelte az ajtót. A nyílás úgy tátongott 
előttük, mint valami kincseket rejtő barlang szája.

— Így is lehet — jegyezte meg William, miközben belép-
tek a lakásba, amely bizony London legmenőbb környékén 
is megállta volna a helyét. Valamennyi szobában modern, 
ízléses bútor fogadta őket, a vastag szőnyegek valósággal 
elnyelték az ember lépteit, miközben a falakon kortárs kép-
zőművészek, köztük Bridget Riley, David Hockney és Allen 
Jones alkotásai lógtak. Itt-ott mesterien megmunkált, csi-
szolt üvegből készült dísztárgyak pompáztak, ami William-
nek eszébe juttatta, hogy Rashidi Franciaországban nevelke-
dett. Felfoghatatlan volt a számára, hogy egy ilyen kifinomult 
ízlésű ember hogyan lehet ennyire gonosz.

Amíg Jackie átvizsgálta a társalgót, hátha talál kábító-
szerre utaló nyomokat, addig William a hálószobába ment. 
Gyorsan megállapította, hogy a helyszínelők bizony alapos 
munkát végeztek, bár kissé meglepődött, hogy szinte egyet-
len, a hétköznapi életvitelhez szükséges tárgyat sem talált: 
sehol egy fésű, se fogkefe, se szappan. Mindössze néhány 
méretre készült öltönyt és egy tucat kézzel varrt inget talált, 
amelyek ránézésre mintha nemrég jöttek volna vissza a tisz-
títóból. Bármelyikre azt mondhatta volna Booth Watson, 
hogy nem a védencének a ruhatárához tartozik. Akkor azon-
ban William megpillantotta az „A. R.” monogramot az egyik 
felöltő belső zsebébe hímezve. Vajon ezt mivel tudná meg-
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magyarázni az ügyvéd? William gondosan összehajtogatta a 
ruhadarabot, és egy bizonyítékos zsákba helyezte.

Ezután egy díszes ezüstkeretben lévő fényképre figyelt 
fel. Az éjjeliszekrény, amelyen állt, újfent valami előkelőbb 
környékre illett volna, mintsem Brixtonba. Kézbe vette a ke-
retet, amelyre egy A betűt gravíroztak, és alaposan szem-
ügyre vette a képen látható nőt.

— Megvagy! — dünnyögte maga elé, majd egy másik bi-
zonyítékos tasakba csúsztatta a színezüst keretet.

Miután felírta az ágy túloldalán álló éjjeliszekrényen ta-
lált telefon számát, elkezdte a falakon sorakozó festménye-
ket vizsgálni. Tisztában volt vele, hogy a drága kortárs dara-
bokat aligha tudja majd bizonyítékként bemutatni, hacsak 
ki nem derül, melyik neves műkincskereskedőtől származ-
nak, aki aztán hajlandó lenne tanúként megjelenni a bírósá-
gon, és elárulni a vevő személyazonosságát. Ez kevéssé tűnt 
lehetségesnek. Elvégre ez egyáltalán nem állna érdekében. 
Az ezüstkeretes fénykép volt az eddigi legértékesebb fogás.

Röviden elidőzött a padlóra helyezett, Marilyn Mon-
roe-t ábrázoló Warhol-festmény előtt, amely a falba épített 
széfet takarta. Gyorsan előkerítette a mindenest, aki elő is 
húzott egy jókora csomó álkulcsot, amelyet bármelyik tolvaj 
megirigyelt volna. Alig néhány perc alatt sikerült kinyitnia a 
széfet, amikor azonban kitárta az ajtaját, azzal szembesült, 
hogy a belseje üres.

— Az átkozott! Nyilván számított ránk. — Akkor William-
nek eszébe jutott az öregasszony a megrakott bevásárlóko-
csival, akit korábban látott. Már akkor érezte, hogy valami 
nincs rendben, de csak most tudatosodott benne, mi zavarta 
már első ránézésre. Minden részlet a helyén volt, kivéve a 
cipője, amely a Nike legújabb modellje volt.

— A francba! — mérgelődött ismét William. Ekkor feltűnt 
Jackie.
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— Találtál bármi említésre méltót? — kérdezte. — Mert én 
semmit sem.

William látványos mozdulattal felmutatta az áttetsző 
zacskóban lévő bekeretezett fényképet.

— Sakk-matt — mondta a másik elismerően.
— Az lehet, hogy nyerő pozícióba kerültünk — felelte Wil-

liam —, de amíg Booth Watson látja el Rashidi védelmét a 
tárgyaláson, még semmi sincs lefutva.

Senki sem mert az asztalhoz ülni, egészen addig, amíg meg 
nem győződtek róla, hogy ő aznapra már végzett.

Így amikor Rashidi a Faulkner szökése utáni harmadik 
napon lement az étkezdébe reggelizni, egyenesen az üres 
asztalfőre ült, majd intett két fogolytársának is, Tulipánnak 
és Rossnak, hogy csatlakozzanak hozzá.

— Miles mostanra már elhagyta az országot — kezdte 
Rashidi, miután egy őr elé tett egy adag sült szalonnát és 
rántottát. Ő volt az egyetlen fogvatartott, akinek levágták 
a zsírt a szalonnaszeletéről. Egy másik őr odahozta neki a 
Financial Times legújabb számát. A börtönben hamar elfo-
gadták, hogy a régi király távozása után az új máris elfog-
lalta a megüresedett trónt. Az udvaroncok ezen meg sem 
lepődtek, Faulkner méltó utódjának tartották ugyanis Ra-
shidit, és ami még fontosabb volt számukra, a meglévő ki-
váltságaik továbbra sem forogtak veszélyben.

Ahogy Rashidi a tőzsdei részvényekhez lapozott, össze-
ráncolta a homlokát. A Marcel & Neffe árfolyama tíz száza-
lékot zuhant az előző napi értékhez képest, ami azt jelentet-
te, hogy a céget bármikor felvásárolhatták. Ez ellen semmit 
sem tehetett, pedig alig néhány kilométernyire volt csak az 
értéktőzsde.

— Van valami jó hír, főnök? — érdeklődött Ross, miköz-
ben a szájába tömött egy kolbászt.
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— Valaki mindenáron megpróbál kicsinálni — felelte Ra-
shidi —, az ügyvédem azonban ura a helyzetnek.

A Cigis bólintott. Elvétve szólalt csak meg, és ritkán kér-
dezett. Ha túl sokat kíváncsiskodna, felkelthetné a gyanút 
Rashidiben, figyelmeztette a Sólyom a beépített emberét. 
Elég csak figyelnie, és bőven lesz elegendő bizonyíték ah-
hoz, hogy jó időre rács mögé kerüljön a fickó.

— Mi a helyzet az ellátási nehézségekkel? — tudakolta 
Rashidi.

— Minden rendben — felelte Tulipán. — Valamivel több, 
mint egy lepedőt keresünk hetente.

— És mi van Boyle-lal? Úgy tudom, továbbra is ellátja a 
régi vevőit, csakhogy az az én hasznomat csökkenti.

— Már elintéztük, főnök. Hamarosan átszállítják egy 
Wight-szigeten lévő dutyiba.

— Ezt hogy sikerült elintézni?
— Az illetékes tiszt több hónapnyi elmaradásban van a 

lakáshitele törlesztésében — válaszolta Tulipán különösebb 
magyarázat nélkül.

— Akkor a következő havi részletet előre adjuk neki oda — 
mondta Rashidi. — Ugyanis nem csak Boyle az egyetlen fog-
vatartott, akitől szeretnék megszabadulni, nem beszélve ar-
ról, hogy az átszállítás kevésbé kockázatos, mint a másik 
megoldás. Na és te, Ross? Mikor távozol köreinkből?

— Valamikor a jövő héten visznek át a Ford börtönbe. 
Hacsak nem akarod, hogy maradjak, főnök.

— Nem. Szükségem van rá, hogy minél hamarabb ismét 
az utcán legyél. Sokkal több hasznodat veszem odakint.


