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Az elején csupán játéknak tűnik. A gyermeket bezárják egy sötét 
 helyiségbe, ahonnan megpróbál kiszabadulni. Az első dolga lenne 
megkeresni a villanykapcsolót, de ő nem így tesz. Azt hiszi, az ajtó 
bármelyik pillanatban kinyílhat.

De az ajtó nem nyílik. 
Talán ez csak egy vetélkedő, amiben az nyer, aki a legtovább ma

rad csöndben, és nem kiált segítségért. A gyermek a gyalulatlan fa
ajtóhoz tapasztja a fülét, és hallgatózik. A túloldalon felzeng valami 
zörej. Beindul egy motorkerékpár, majd elhúz onnan, és nemsokára 
csak a távolodó hangja hallatszik. A fiú felfogja, hogy teljesen egye
dül van. Ha üvölteni kezdene, csak a saját visszhangját hallaná a 
sötét és nyirkos helyiségben, de ijedtében egyetlen hang sem jön ki 
a torkán.

Muszáj megtalálnia a villanykapcsolót. Végigtapogatja a falakat, 
óvatosan kikerülve a láthatatlan akadályokat, amelyekben orra 
bukhat. Lennie kell egy villanykörtének valahol, egyszerűen muszáj 
lennie. A helyiségben egy hosszúkás és keskeny ablak található a pla
fonhoz közel. A nap egy órája lenyugodott, így a közelgő éjszaka ár
nyai lassan felkúsznak a falakra.

Nem tudja, miért zárták be ide.
Botladozva közlekedik a sötétben, mint egy alvajáró. Beleütközik 

egy tárgyba, amiről kiderül, hogy egy mosógép. Beindíthatná, hogy a 
dobjában kavargó víz kissé megnyugtassa, de nem törődik ezzel. To
vább vizsgálja a környezetet tenyérrel simogatva a falakat, mint aki 
teljesen megvakult. Miközben vészesen kutatja a villanykapcsolót, 
ujjai megakadnak egy vaskos szerszámon. Az ásó egy hangos csatta
nás kíséretében dől el.

A gyermek majdnem elpityeredik, amikor felfigyel az átellenes sa
rokból jövő, tompa morgásra. Nincs egyedül. Itt rejtőzik egy másik 
élőlény. Nem először hallja az éjjeli neszeit. Néha olyan hangosan 
üvölt és vonyít, hogy azt hitte róla, egy farkas. Pedig csak egy kóbor 
kutya lopódzott be a telkükön lévő fészerbe, amit a fiú mindig jól 
látott a szobája ablakából, de sosem engedték be oda játszani. Biztos 
benne, hogy oda van bezárva. Abba a tiltott épületbe, amit sosem 
látott belülről, így képtelen benne vakon tájékozódni.
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A koromsötét helyiségben egyszer csak feltűnik két aprócska fény
pont. A fiú ösztönösen hátrahúzódik. Úgy látja, hogy ezek a fénypon
tok egyenesen felé közelednek. Talán csak a félelemtől káprázik a 
szeme, olyan lehetetlennek tűnik ez a kettős ragyogás, ami egyszer 
csak eltűnik a sötétben. Hirtelen erős, hasogató fájdalmat érez. 
Amint lenéz, látja, hogy a kutya marcangolja a lábát. 

Mindkét kezével ellöki magától az állatot, majd a második táma
dásnál a talpával rúgkapálva tartja távol a csattogó állkapcsot. 
A pofonok és rúgások hátrálásra késztetik a kutyát. A fiú csupán a 
szapora lihegését hallja a sötétben. Beáll a síri csönd, ami még ré
misztőbbnek tűnik. 

A fiú óvatosan az ajtóhoz lopakodik, felkészülve rá, hogy a kutya 
ismét ráveti magát. Motoszkálás közben végre rábukkan a villany
kapcsolóra. Nem érti, miért nem találta meg előbb. Ez a falrész biz
tosan elkerülte a figyelmét.

A mennyezeten egy csupasz villanykörte pislákol. Pont elegendő 
fényt nyújt ahhoz, hogy a fiú lássa a fészer belsejét, amit raktárnak 
használnak. Mindenütt üres kartondobozok, öreg pokrócok, poros 
könyvek és kazetták hevernek. Akad pár egyéb kacat is. Néhány kerti 
szerszám, egy mosógép és egy rozsdás egykerekű.

A kutya egy mosogató alatt lapul. A gyér fényben jól látszik, hogy 
csak egy kivénhedt, kóbor eb. Ráadásul az egyik hátsó lába is  hiányzik.

A gyermek rászegezi a tekintetét, majd lassan felemeli az ásót a 
földről. Az állat morogni és vicsorogni kezd. A gyermek maga előtt 
tartja az ásót, és maga is meglepődik, hogy milyen könnyedén bánik 
a nehéz szerszámmal. Valószínűleg az ősi túlélési ösztön munkálko
dik benne, ami azt sugallja neki, hogy a szűk kis helyen nincs elég 
hely mindkettőjüknek. 

Az állat feltápászkodik, és a fiúhoz sántikál. Mozgása olyan szá
nalmas és vontatott, hogy a gyermek nem érzi fenyegetőnek. Ám ek
kor a kutya újból harapdálni kezdi a fiú bokáját, mintha egy zaftos 
csontból próbálná kiszívni a velőt. A fiú egy nagy ütést mér az állat 
fejére az ásóval, és ahogy az eb nyüszítve elterül, tovább ütlegeli, 
amíg csak bírja szusszal. Miután elfáradt, lekuporodik a földre, és 
halkan sírdogálni kezd.
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Nagyon fáj a bokája. Jól láthatóak rajta a harapásnyomok. A ci
pője is csurom vér. Amint leveszi, meglátja azt a mély és csúnya sebet, 
amit a kutya az első támadásakor ejtett rajta. Eddig észre sem vette 
ezt a teljes lényét uraló félelemtől.

Ebben a pillanatban kialszik a fény. Az üresen kongó helyiségben 
visszhangzik a gyermek zihálása. Egy darabig visszatartja a lélegze
tét, és hallgatózik, hátha magához tért a kutya. De erről szó sincs. 
A kutya halott.
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1. FEJEZET

– Su-sa-na! Su-sa-na! Su-sa-na! – kiabálnak Susana barátnői, miköz-
ben lelkesen táncolnak és tapsolnak, akárcsak a többi menyasszony 
díszkíséretét alkotó kéttucat lány, akik itt összegyűltek ezen a pén-
teki napon a calle Orensén található Very Bad Boys klubban. A tár-
saságban nincs egyetlen férfi sem, mindnyájan nők, akik egy csajos 
este keretében akarják megünnepelni a barátnőjük leánybúcsúját. 
Néhányan egészen röhejes fejdíszt viselnek. Van, akinek egy jókora 
műpénisz himbálózik a homlokán, mások csupán egy szalagot fon-
tak át keresztbe a dekoltázsukon, amire az ünnepelt neve van rá-
hímezve. Egyesek pedig sima pólót viselnek, amire rányomtatták a 
leendő menyasszony arcképét. Susana barátnőinek ehhez képest 
egész diszkrét és visszafogott a megjelenése. Fodros, rózsaszín tüll-
szoknya öleli a csípőjüket, mint a kecses balerináknak.

– Su-sa-na! Su-sa-naaa! – Susana retteg, hogy mikor kerül a figye-
lem középpontjába. Ez a pillanat hamar el is érkezik. Elé vezetnek két 
táncos fiút, egy magas, szőke vikinget és egy brazilnak tűnő, mulatt 
srácot. Mindketten rendőregyenruhában vannak, de az uniformis 
hamar lekerül róluk, és szinte anyaszült meztelenül állnak a lány 
előtt, aki a vonzó, izmos testükön, vaskos combjukon és széles mell-
kasukon legelteti a szemét, megcsodálva a geometriai precizitással 
felnyírt frizurájukat és a teljesen csupaszra szőrtelenített bőrüket, 
amit olajjal kentek be a fellépés előtt. A viking táncos egy áttetsző, 
hófehér alsóneműt, a mulatt srác pedig egy piros tangát visel. Susana 
attól fél, hogy a fogaival kell majd lerángatnia róluk a sikamlós ruha-
darabokat, akár az est folyamán előtte fellépő, többi menyasszony-
nak. Szerencsére nem látja őt most az édesapja, aki pont az ehhez 
hasonló ügyei miatt dühös rá folyton.

– Ne aggódj, semmi rossz nem fog történni veled! – súgja lágyan a 
lány fülébe a mulatt srác perfekt spanyol kiejtéssel. Tehát nem brazil, 
hanem kubai, teszi helyre magában a dolgot Susana, aki továbbra is 



12

a széken ülve feszeng a színpadon, miközben bömböl a zene, és a két 
táncos ott legyeskedik körülötte. Alaposan letaperolják, majd a hím-
vesszőjüket hozzádörgölik a lány testéhez. Szerencsére a klubba való 
belépés előtt a parti minden részvevője megfogadta, hogy „ami a 
Very Bad Boys klubban történik, az a Very Bad Boysban is marad”! 
Susana abban bízik, hogy egyik barátnője sem árulja el soha senki-
nek, hogy mi történik vele ma este. Kiváltképp Raúlnak, akihez pár 
héten belül feleségül megy. Ezzel együtt biztos benne, hogy ez az éjjel 
nem úgy fog végződni a számára, mint a homlokukon egy szál fasz-
szal ugrabugráló sorstársainak, vagy a Rocío nevű menyasszonynak, 
akit az imént kísért le a pódiumról egy tűzoltónak öltözött táncos, 
majd rögtön felkínálta neki a tejszínhabbal bekent nemi szervét, amit 
a lánynak a csupasz nyelvével kellett fényesre nyalnia az ámulattól 
ájuldozó barátnői szeme láttára. Nem, ő semmiképp sem fog ilyesmit 
tenni. Még akkor se, ha mindenki csukva tartja a száját. A barátnői 
mindig is prűd, karót nyelt apácának tartották, az apja pedig őrült 
ribancnak, de Susana egyik megállapítással sem tudott mit kezdeni. 

Egy pillanatra szem elől téveszti a barátnőit, de így is el tudja 
képzelni őket, amint eksztázisban üvöltenek és röhögcsélnek rajta. 
Kivéve Cintiát. Később mindenképp beszélnie kell vele, hogy nyo-
matékosítsa a lányban: ami itt történik, az számára nem jelent sem-
mit, és csak azért viselkedik így, mert mindenki ezt várja el egy 
menyasszonytól a leánybúcsúján.

A mulatt srác betartja a szavát. Sem ő, sem a svéd viking nem 
sodorják olyan helyzetbe, amitől kényelmetlenül érezné magát, és 
ezért meg kellene szakítania a jelenlévők önfeledt szórakozását. Úgy 
véli, hogy a kubait és a vikinget minden pénteken több tucat hozzá 
hasonló lánnyal hozza össze a sors, így ők is pontosan tudják, med-
dig mehetnek el egy megszeppent menyasszonnyal. Táncolnak, 
szép lassan levetkőznek, dörgölőznek egy kicsit, majd nagy ováció 
közepette udvariasan levezetik őt a színpadról.

Legádázabb barátnője, Marta, aki az egész bulit megszervezte, 
mondván Susana nem mehet úgy férjhez, hogy előtte ne rúgjanak ki 
tisztességgel a hámból, egyből a fülébe susmorog:

– Na? Behívtak hátra az öltözőbe? 
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– Mit képzelsz?!
– Jaj, de sótlan vagy… Az én leánybúcsúmon én egyből elmentem 

az orrod előtt riszáló vikinggel az öltözőbe.
– És mit csináltatok?
– Még kérded? Pontosan azt, amire gondolsz. Biztos vagyok ben-

ne, hogy kétszer akkora van neki, mint a te Raúlodnak, bár sose lát-
tam Raúl micsodáját. Vagy gondolj a lányra, aki előtted volt a szín-
padon. Valami Rocío. Biztos lehetsz benne, hogy épp a tűzoltókkal 
és a rendőreiddel kefél.

Susana elmélázik, de egyszerűen nem tartja magát olyan lánynak, 
aki lefekszik sztriptíztáncosokkal, még akkor se, ha menyasszony-
ként ez a szokás. Nem csoda, hogy Marta házassága fél évig se tartott. 

Riadtan körbenéz, de nem látja a csoportban az egyetlen sze-
mélyt, aki számít neki. 

– Cintia hol van?
– Lelépett, miközben a színpadon vonaglottál. Honnan ismered 

ezt a dögunalmas csajt?
A jelen lévő barátnői közül Cintia volt az egyetlen, akivel nem 

jártak együtt középiskolába. Tudhatta volna előre, hogy nem fog jól 
kijönni a többiekkel. Az viszont meg sem fordult a fejében, hogy ne 
hívja el a buliba. Azt semmiképp sem tehette volna. Akkor már in-
kább Cintia lett volna az egyetlen vendég. Vagy igazából két külön 
leánybúcsút kellett volna tartania. Egyet csak Cintiának és egy má-
sikat a többieknek.

„Miért mentél el szó nélkül?” – küld Susana a taxiból egy WhatsApp- 
üzenetet Cintiának, amit a lány két óra elteltével sem olvasott el. Ezt 
onnan tudja, hogy a szövegbuborék még akkor sem váltott át kékre, 
miután a csajokkal beültek a calle Mayoron található El Amante 
bárba meginni pár italt, hogy kipihenjék a Bad Boys fáradalmait. 
Marta szerint ez Madrid legmenőbb helye, de Susana csak arra tud 
koncentrálni, hogy percenként csekkolja a telóját, hátha kedvenc 
barátnője végre válaszol.

Az Amantében töltött két óra alatt számos fiúcsapat megfordult 
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a bárban, akik meghívták őket pár italra, vagy betuszkolták őket a 
mosdóba, hogy felszívjanak pár csík kokaint. Ebben Susana nem 
vett részt. Felismertek egy híres focistát, akivel lőttek pár közös 
szelfit. A kép egyik szélén a barátnői, a másik szélen pedig Susana és 
a focista látható. Ez utóbbi szorosan ölelgeti a lány derekát, és egy-
ből felajánlja, hogy lépjenek le együtt a bárból egy nyugodtabb hely-
re. Talán valóban bejött neki a lány, vagy csak a perverz vágy hajtot-
ta, hogy lefektessen egy ismeretlen menyasszonyt a leánybúcsúja 
napján. Susana számára nem jelentett problémát lerázni a focistát, 
hiszen – bár feltűnően szép jelenség, és régebben modellkedett is – 
hozzá volt szokva a folyton rátapadó piócákhoz. 

– Most pedig elhúzunk innen egy titkos helyre a cerca de Alonso 
Martínezre – jelenti be Marta. – Ott reggelig tart a buli, és tudom a 
titkos jelszót a belépéshez… 

– Én meg azt mondom, hogy mindenki szépen húzzon haza, mert 
már késő van – ellenkezik Susana. 

A szavai oly határozottak, hogy a többiek unszolása az este foly-
tatására simán lepereg róla, hiába üvöltik kórusban neki, hogy ez 
a varázslatos éjjel soha nem érhet véget.

Susana barátnői, akik úgy döntenek, folytatják a murit, végül a 
lakásától két háztömbnyire rakják ki őt a taxiból, ami a környék ren-
detlen utcácskái közt kissé eltévedt, és még több forduló és kanyar 
után sem talált el az otthonáig. Susana gyalogolni kezd, és csak ek-
kor veszi észre, hogy még mindig a rózsaszín tüllszoknyát viseli. 
Nem baj, otthon úgyis ledobja magáról. Újból ellenőrzi a telóját, 
hátha Cintia elolvasta az üzeneteit, amit még a Bad Boysból küldött, 
majd rögtön ír neki egy újat.

„Most érek mindjárt haza. Totál kimerült vagyok. Ugye nem ha-
ragszol rám? Nagyon hiányzol!”

A barátnői mindig viccesnek tartották, hogy Susana a Királyi 
Nyelv tudományi Akadémia útmutatásai alapján írja a WhatsApp-
üzeneteit, hibátlan helyesírással, gondosan ügyelve az ékezetekre. Eh-
hez képest Cintia üzeneteiben hemzsegnek az emotikonok, és a kusza 
írásjelek rengetegét sokszor lehetetlen kisilabizálni. Susana azon kapja 
magát, hogy egész éjjel egyszer sem gondolt Raúlra. Ez nem lepi meg 
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túlságosan, de nem is tántorítja el a szándékától, hogy feleségül men-
jen hozzá annak ellenére, hogy emiatt az apja soha többé nem fog szó-
ba állni vele, és Cintia is örökre megharagszik rá. Már rég elfogadta, 
hogy ennek a házasságnak semmi köze a valódi szerelemhez.

A calle de Ministrilesen, ahol Susana kis lakása található, egy lé-
lek se jár. Bárki más talán félne ezen a kihalt környéken sétálni, 
ahonnan a városvezetés még a közvilágítást is lespórolta, de Susana 
már megszokta, és tudja, hogy nincs mitől tartania. Amúgy sem 
akarja az egész életét rettegésben tölteni, ahogyan az anyja tette. 
Ezért sem figyel oda az aggódó tanácsaira, hiszen tudja, úgysem tör-
ténhet vele semmi rossz, hiszen a zűrös családja már több évszázad-
dal előre kimerítette a rájuk eső balszerencse maximális dózisát. Ez-
zel kapcsolatban egy filmben hallotta egyszer: sosem csapódik be 
ugyanarra a helyre két bomba egymás után, vagyis a legbiztonságo-
sabb hely a harctéren nem más, mint a bombatölcsér.

Már csak két méterre jár a lakás bejáratától, épp a zörgő kulcs 
után kutat a zsebében arról ábrándozva, hogy végre elterülhet az 
ágyon, és megnézheti Cintia üzeneteit, amikor hirtelen egy tompa 
ütést mérnek a tarkójára, és egy kendővel befogják a száját. Reagálni 
sem marad ideje. Miután elszédül, és elhagyja az ereje, betuszkolják 
valami járműbe, talán egy furgon hátuljába. Innentől nem emlék-
szik semmire.
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2. FEJEZET

A Quinta de Vista Alegre valaha egy pompás birtok volt Madrid 
 Carabanchel nevű kerületében. A park főúri kikapcsolódásra szánt 
palotái a tizenkilencedik században élték fénykorukat, amikor a spa-
nyol királyné, Bourbon–Szicíliai Mária Krisztina a nyári re zi den-
ciájává avatta a környéket. Ez a terület lett később Salamanca márki-
jának lakhelye, aki építészként fejlődésnek indította Madrid 
Sa la man ca negyedét.

– Nem mertem közelebb menni, hogy ne forgassam fel a helyszínt. 
Ahogy megpillantottam, egyből hívtam önöket! – motyogja idege-
sen a Quinta de Vista Alegre biztonsági őre, miközben azt kívánja, 
hogy a rendőrök minél hamarabb távolítsák el a lány holttestét. – Ez 
az első alkalom, hogy hullát találok itt. De sejtettem, hogy ez előbb-
utóbb bekövetkezik, mert ez a hely elég lepusztult és kihalt. 

Ángel Zárate helyettes rendőrnyomozó nem túl régóta tagja a 
kerületi rendőrségnek, így eddig még sosem járt a Vista Alegre bir-
tokon, és most kíváncsian szemlélődik. Elmennek egy impozáns 
palota mellett, majd áthaladnak egy óriási kerten, ahol inkább egy 
tizenkilencedik századi viseletben sétáló dáma felbukkanására szá-
mítana egy huszonegyedik századi lány holtteste helyett.

– Tisztára olyan, mint a parque del Retiro – csodálkozik az al-
nyomozó. 

– Sokkal szebb is lehetne, mint a Retiro, drága uram – teszi hozzá a 
biztonsági őr. – Csak az a baj, hogy nem gondozzák. Tudja, milyenek 
a politikusok. Arra sosem jut pénz, ami nem az ő érdeküket szolgálja. 
Az viszont tuti, hogy a drága rendezvényeik költségvetésével nem 
bánnak ilyen szűkmarkúan. Pedig van itt két gyönyörű kastély. A ré-
gebbi az egykori királynőé, az újabb pedig a márkié volt. Van a kör-
nyéken egy öregek otthona és egy árvaház is. Azt mondják, hogy az 
egész birtokot bérbe akarják adni a New York-i Egyetemnek, hogy 
fellendítsék a környék fejlődését, de amint látja, nem történik semmi.
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Ángel Zárate rendőrnyomozó-helyettes unja azokat a fickókat, 
akik mindenért a politikusokat hibáztatják, bár megesik, hogy 
néha igazuk van. Ezzel együtt úgy látja, hogy sokkal könnyebb a 
politikusokat szidni, mint saját erőből jobbá tenni a dolgokat. És, 
ha jobban megnézi, ezek a kertek nem is annyira elhanyagoltak, 
sőt gondozottabbak, mint Carabanchel többi parkja. Itt legalább 
nincsenek fegyveres bandák és drogdílerek, sem lepusztult ját-
szóterek.

– Mit mondott, önt hogy hívják?
– Ramón vagyok, szolgálatára – vágja rá a biztonsági őr, de nem 

árulja el a vezetéknevét.
– Mikor fedezte fel a holttestet, Ramón?
– Alig félórával ezelőtt! Még szerencse, hogy ide vetődtem, a régi 

La Unión árvaház területére. Én ott nőttem fel, tudja? És az igazság 
az, hogy már napok óta gyanús volt nekem a környék. Általában 
errefelé szoktak ólálkodni éjjelente a hajléktalanok, de már jó pár 
napja eltűntek innen. 

– Nem értem az összefüggést.
– Minden mindennel összefügg, nyomozó úr… Semmi se törté-

nik csak úgy ok nélkül. A dolgok egymásból következnek. Sose hal-
lott arról, hogy egy lepke szárnycsapása Ausztráliában földrengést 
okozhat itt, Madridban? 

Az utolsó dolog, amire Zárate ma reggel számított, hogy egy ki-
halt park biztonsági őre ki fogja oktatni a pillangóhatásról. De ez 
sem érdekli különösebben, ameddig az őr elviszi őt a helyre, ahol a 
hullát találta.

– Nézze, ott közeledik az ön kollégája. Elnézést kérek, hogy eny-
nyit beszélek. Tudja, a társaság hiánya teszi. Sok-sok napot töltök itt 
teljesen egyedül, amióta meghalt a feleségem. Éjjelente nagyon ma-
gányos vagyok. Itt nincsenek mások, csak én és a csövesek. Meg hát 
persze most itt van ez a halott lány…

Zárate megvárja, hogy a társa, Alfredo Costa nyomozó odaérjen 
hozzá. Ha idősebb kollégájának most kellene felvételiznie a rendőr-
séghez, elég nehéz dolga lenne a vizsgán. Mindig azt mondja, hogy 
amikor annyi idős volt, mint Zárate, keményen húzta az igát, mint 
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egy öszvér, de közelítve az ötvenhez már arra sincs ereje, hogy üldö-
zőbe vegye a saját nagyanyját. 

– Láttad már a hullát? – kérdezi Zárate izgatottan, mivel a hozzá 
hasonló zöldfülű rendőrök számára ritkán adódik olyan lehetőség, 
hogy részt vehetnek egy gyilkossági nyomozásban. Ahogy ifjúkori 
mentora, Salvador Santos mindig is mondta: Madridban keveset 
 ölnek. Ő volt az, aki korábban arra biztatta, hogy lépjen be a rend-
őrség kötelékébe, és végig odaadóan egyengette az útját. 

– Igen, de csak távolról – válaszolja Costa, aki bizony nem értett 
egyet Salvador Santos véleményével. Szerinte Madridban is bőven 
akadnak gyilkosságok, ráadásul mindig pont akkor, amikor ő van 
szolgálatban. – Azt ajánlom, te se menj közelebb, különben a hely-
színre érkező halottkém alaposan megszorongatja a tökeidet. Min-
dig azt hiszik, hogy mi tesszük tönkre a bizonyítékot. Hogy mást ne 
mondjak, a CSI: A helyszínelők című tévésorozat elég rossz színben 
tünteti fel a mezei zsarukat.

– Már értesítetted is a helyszínelőket?
– Ugyanakkor szóltam nekik, amikor neked. Már itt kellene 

 lenniük. 
Mindketten óvatosan megközelítik a helyszínt, amit a biztonsági 

őr mutatott nekik. Pár méter távolságra tőlük ott fekszik a halott 
lány. Egyből feltűnik nekik, hogy valami különös, rózsaszín ruha-
darab van a derekán. 

– Az meg mi? – kérdezi Zárate.
– Egy tüllszoknya. Majd ha lesznek lányaid, ilyen csicsás barom-

ságokat fognak tőled is kérni a születésnapjukra. 
Costa nyomozónak már van két lánya, egy tíz- és egy tizennégy 

éves, és amikor róluk beszél, az embernek örökre elmegy a kedve a 
gyerekvállalástól.

– Muszáj megnéznem közelebbről.
– Jobb, ha nem keresed a bajt. Mikor fogod megérteni, hogy jobb 

távol maradni a zűrös ügyektől? Ahogy telik az idő, egyre magasabb 
bérkategóriába kerülsz, nem kell miatta törtetni és besározni a ba-
kancsodat.

Zárate tesz egy félénk lépést a tetem felé, amikor betoppannak 
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a  helyszínelők, élükön egy Fuentes nevű, veterán halottkémmel, 
aki a közrendőrökkel ellentétben egyáltalán nem egy krimisorozat 
szereplőjének érzi magát.

– Tudjátok, ki ez? 
– Nem akartunk közelebb menni hozzá.
– Akkor honnan tudjátok, hogy egyáltalán halott?!
Mindhárman közelebb lépnek a lányhoz. Zárate árgus tekintet-

tel vizsgálódik. Sötétbarna haja alapján biztos benne, hogy a lány 
roma. Csinos, de az arcára merevedett szenvedésből egyértelműen 
látszik, hogy egy valódi tortúrán esett át. A tüllszoknyája csupa vér 
és sár, és a többi ruhája cafatokban lóg róla. 

Elsőként a halottkém nyúl hozzá a testhez. Felfeszíti a szemhé-
jait, hogy ellenőrizze a pupillareflexet. A helyszínelő arca hirtelen 
elsápad a lány szemüregéből előkúszó, apró lárva miatt, majd fel-
kiált a meglepetéstől.

– Ez a lány még él! Gyorsan! Hozzátok a táskámat!
A segédje máris szalad az orvosi felszerelésért, de a lány teste 

hirtelen vonaglani kezd, majd rándul egy utolsót. Ki tudja, ha ko-
rábban érkeztek volna, talán még megmenthették volna az életét. 
Fuentes nagyot sóhajt, miközben búslakodva ingatja a fejét.

– Mindenki higgadjon le! Ez most már halott. Amúgy sem volt 
sok hátra neki. A jelentésbe azt írom majd, hogy holtan találtuk. Így 
ti, srácok, megússzátok a szarakodást a papírmunkával.

– De mi történt vele? Miért mászott ki a szemhéja alól egy lár-
va? – Zárate nem képes leplezni az idegességét. 

– Ne nyúljatok semmihez! Attól tartok, hogy ez az ügy nem rátok 
tartozik, fiúk. Tüstént értesítem Rentero rendőrparancsnokot – köz-
li Fuentes.

Zárate zavartan körbenéz. A park nem tűnik többé varázslatos 
helynek, sokkal inkább a pokol egyik sötét bugyrának, ahol egy fél-
holtra kínzott lány szemüregéből férgek másznak elő. 


