
Jeffrey Archer

A HOLTTESTEMEN ÁT





Jeffrey Archer

A holttestemen át



ISBN 978 963 452 737 4 
 

Kiadja a GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ 
1086 Budapest, Dankó utca 4—8. 

Telefon: (06 1) 411 2416 
 

www.generalpress.hu 
generalpress@lira.hu 

 
Felelős kiadó KOLOSI BEÁTA 

Műszaki szerkesztő DANZIGER DÁNIEL 
Felelős szerkesztő KISS-PÁLVÖLGYI LÍDIA 

 
Borító nyomdai előkészítése KISS GERGELY

Belív nyomdai előkészítése TORDAS ÉS TÁRSA Kft.
Nyomta és kötötte GENERÁL NYOMDA Kft., 2023

Felelős vezető Hunya Ágnes ügyvezető igazgató

A mű eredeti címe
Over My Dead Body

Copyright © 2021 by Jeffrey Archer

Hungarian translation © Tóth Bálint Péter

© General Press Könyvkiadó, 2023

Az egyedül jogosított magyar nyelvű kiadás.
A kiadó minden jogot fenntart,

az írott és az elektronikus sajtóban
részletekben közölt kiadás és közlés jogát is.

Fordította
TÓTH BÁLINT PÉTER



7

1. fejezet

— Ön nem nyomozó, uram?
William felnézett a fiatalemberre, aki nekiszegezte a 

kérdést.
— Nem. A Midland Bank shorehami fiókjában dolgozom.
— Ez esetben meg tudja mondani — folytatta a másik, akit 

szemmel láthatóan nem győzött meg a válasz —, mennyi volt 
a dollár fonthoz viszonyított árfolyama a ma reggeli nyitás-
kor?

William megpróbálta felidézni, mennyit is kapott, ami-
kor átváltott száz fontot közvetlenül azelőtt, hogy megérke-
zett a hajóra előző este, azonban túl sokáig gondokozott.

— Egy dollárt és ötvennégy centet adtak egy fontért — kö-
zölte a fiatalember, még mielőtt William bármit is mondha-
tott volna. — Bocsásson meg, de miért nem hajlandó bevalla-
ni, hogy valójában nyomozó?

William letette az előtte lévő asztalra a könyvet, amelyet 
éppen olvasott, és alaposabban is szemügyre vette a szóki-
mondó amerikait, aki mindenáron azt szerette volna, hogy 
ne nézzék gyereknek, pedig még nem is borotválkozott. 
Leginkább az öltözetén látszott az igyekezete.

— Tudsz titkot tartani?
— Természetesen — válaszolta a fiatalember, kissé sértett 

hangon.
— Akkor foglalj helyet! — mondta William a vele szem-

ben lévő kényelmes székre mutatva. Megvárta, amíg a má-
sik elhelyezkedik. — Épp nyaraláson vagyok, és megígértem 
a feleségemnek, hogy tíz napig titokban tartom, mi is az iga-
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zi foglalkozásom. Ha kiderül ugyanis, hogy nyomozó va-
gyok, rögvest elkezdenek kérdezgetni, és semmi sem lesz a 
pihenésből.

— De miért bankárnak akarta kiadni magát? — érdeklő-
dött a fiatalember. — Van egy olyan érzésem, hogy azt sem 
tudja, mi a különbség a valuta és a deviza között.

— A feleségemmel alaposan átgondoltuk, mielőtt a ban-
kár mellett döntöttünk volna. Mivel egy Shoreham nevű kis-
városban nőttem fel a hatvanas években, édesapám pedig 
személyesen ismerte a helyi bankfiók vezetőjét, úgy gondol-
tam, néhány napig el tudom hitetni másokkal, hogy bankár-
ként dolgozom.

— Milyen egyéb foglalkozás került még szóba?
— Ingatlanügynök, autókereskedő és temetkezési vállal-

kozó, biztosak voltunk azonban benne, hogy mindegyik 
esetben számtalan kérdést szegeztek volna nekem.

A fiatalember elnevette magát.
— Te mit választottál volna? — kérdezte William, hogy ne 

érezze magát annyira feszélyezve.
— Bérgyilkos. Kizárt, hogy bárki is tovább kérdezőskö-

dött volna.
— Csakhogy azonnal tudtam volna, hogy nem mondasz 

igazat — felelte William, miközben legyintett. — Nincs olyan 
bérgyilkos, aki megkérdezte volna tőlem, nem vagyok-e vé-
letlenül nyomozó, előre tudta volna ugyanis. Szóval mit csi-
nálsz, amikor épp nem pénzért ölsz?

— A connecticuti Choate magániskola végzőse vagyok.
— És tudod már, mihez kezdesz, miután végeztél? Felté-

ve, hogy nem bérgyilkosnak akarsz állni.
— A Harvardon tervezek történelmet tanulni, azután pe-

dig jogot szeretnék hallgatni.
— Hogy aztán egy jó nevű ügyvédi irodához csatlakozz, 

ahol rövid időn belül társtulajdonossá válnál.
— Nem, uram. Rendőrbíró szeretnék lenni. Miután egy 
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évig dolgozom a Law Review szerkesztőségében, az FBI-hoz 
tervezek csatlakozni.

— Ahhoz képest, hogy milyen fiatal vagy, gondosan 
megtervezted a pályafutásod.

A megjegyzés hallatán a másik kissé sértődötten össze-
ráncolta a homlokát, mire William gyorsan hozzátette:

— A te korodban ugyanígy gondolkoztam. Nyolcéves le-
hettem, amikor már tudtam, hogy a Scotland Yard nyomo-
zója leszek.

— És mi tartott ilyen sokáig?
William mosolyogva végigmérte az értelmes fiatalem-

bert, aki bizonyára tisztában volt a koravén szó jelentésével, 
annak ellenére, hogy aligha vonatkoztatta magára. William-
nek azonban eszébe jutott, hogy diákként valószínűleg ő 
maga is hasonló gonddal küzdött. Előrehajolt, és kezet nyúj-
tott a másiknak.

— William Warwick főfelügyelő.
— James Buchanan — felelte a srác, és határozottan meg-

rázta a másik kezét. — Szabad kérdeznem, hogyan jutott 
ilyen magasra, ha ugyanis a hatvanas években még iskolás 
volt, akkor most nem lehet több...

— Miből gondolod, hogy bekerülsz majd a Harvardra? — 
vágott közbe William. — Nem hiszem, hogy több lehetsz...

— Tizenhét éves vagyok — válaszolta James. — Évfolyam-
első vagyok, a tanulmányi átlagom négy egész nyolc, és biz-
tos vagyok benne, hogy jól fog sikerülni a felvételim. Jól gon-
dolom, hogy végül bekerült a Scotland Yardra, főfelügyelő? 
— tette hozzá rövid szünet után.

— Igen — felelte William. Azt már megszokta, hogy egy 
vezető jogtanácsos faggassa, nem holmi középiskolás, mégis 
élvezte a beszélgetést. — Ha valóban ilyen értelmes vagy, 
 miért nem tűnődtél még el azon, hogy ügyvédnek vagy po-
litikusnak állj?

— Amerikában már így is túl sok az ügyvéd — közölte 
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 James, miközben megvonta a vállát —, és a többségük egy-
folytában munka után kuncsorog.

— Na és a politika?
— Semmi kedvem másokkal jópofizni, és nem szívesen 

szolgáltatnám ki magam a választók hangulatingadozásai-
nak, mint ahogy a véleményemet sem közvélemény-kutatá-
sokhoz kívánom igazítani.

— Mert ha netán az FBI igazgatója lennél...
— A magam ura lennék, kizárólag az elnöknek tartoznék 

felelősséggel, és időnként még őt sem avatnám be mindenbe.
William jót derült a fiatalember magabiztos kijelentésén.
— És ön nem arra hivatott — szegezte Williamnek a kér-

dést James immár valamivel közvetlenebb hangon —, hogy a 
londoni rendőrség főparancsnoka legyen? — Látva William 
elbizonytalanodását, nyomban hozzátette: — Nyilván nem 
tartja kizártnak. Szabad kérdeznem még valamit? — folytat-
ta, meg sem várva, mit mond a másik.

— Aligha fog bármi is megakadályozni.
— Mik a legfontosabb tulajdonságok ahhoz, hogy valaki-

ből első osztályú nyomozó váljon?
William eltűnődött a kérdésen, majd így válaszolt:
— A természetes kíváncsiság, hogy azonnal észrevegye 

az illető, ha valami nincs rendben.
James elővett egy tollat a belső zsebéből, és jegyzetelni 

kezdett a nála lévő újságra.
— A megfelelő kérdéseket kell tudni feltenni a gyanúsí-

tottaknak, a szemtanúknak és a munkatársaknak. Nem sza-
bad feltételezésekbe bocsátkozni. És mindenekelőtt türel-
mesnek kell lenni. Ezért is válnak a nőkből jobb rendőrök. 
Végül minden érzékszervedet jól kell tudni használni: a lá-
tást, a hallást, a tapintást, a szaglást és az ízlelést.

— Nem egészen értem — szólalt meg James.
— Bizonyára ez először fordul elő — mondta William, ám 

nyomban megbánta a megjegyzést, bár a másik elnevette ma-
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gát. — Csukd be a szemed! — folytatta. Megvárta, amíg James 
engedelmeskedik, majd így szólt: — Most pedig adj rólam egy 
részletes személyleírást!

A fiatalember kicsit elgondolkozott, majd belekezdett:
— Harminc év körül lehet, legfeljebb harmincöt, valami-

vel több mint száznyolcvan centi magas, a haja szőke, a sze-
me kék, körülbelül nyolcvanöt kilót nyomhat, edzett, bár 
közel sem annyira, mint korábban, és volt valamikor egy sú-
lyos vállsérülése.

— Miből gondolod, hogy nem vagyok olyan edzett, mint 
korábban? — vetette közbe William.

— Három-négy kiló súlyfelesleg van magán, mivel pedig 
a hajóút első napja van, aligha foghatja arra, hogy itt egész 
nap etetik az embert.

William összeráncolta a homlokát.
— Na és a sérülés?
— Mivel nincs végig begombolva az inge, amikor előre-

hajolt, hogy kezet fogjon velem, észrevettem egy halvány 
heget a bal vállán.

Williamnek, mint oly sokszor, eszébe jutott egykori 
mentora, Fred Yates, aki a saját élete feláldozásával meg-
mentette az övét. A rendőrök munkája közel sem olyan re-
gényes, mint amilyennek sok író beállítja.

— Mit olvasok? — kérdezte inkább gyorsan.
— Richard Adams klasszikusát, a Gesztenye, a honalapító 

című regényt. És még mielőtt megkérdezné, a száznegyven-
harmadik oldalnál tart.

— És mire következtet az öltözetemből?
— Bevallom, ez némi fejtörést okoz. Fel kellene tennem 

néhány kérdést, mielőtt érdemben bármit mondhatnék, de 
csak akkor, ha megígéri, az igazat válaszolja.

— Tegyük fel, hogy egy bűnöző vagyok, aki nem hajlan-
dó válaszolni a kérdéseire, amíg nem beszélt a jogi képvise-
lőjével.
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James röviden elgondolkozott.
— Ez már önmagában árulkodó jel.
— Hogyhogy?
— Arra enged következtetni, hogy korábban már össze-

tűzésbe került a törvénnyel, márpedig ha fejből tudja az 
ügyvédje telefonszámát, akkor biztos lehetek benne, hogy 
ez így is van.

— Rendben. Tegyük fel, hogy nincs ügyvédem, de elég 
tévéműsort láttam ahhoz, hogy pontosan tudjam, nem va-
gyok köteles válaszolni. Mit tudnál megállapítani rólam 
anélkül, hogy bármit is kérdeznél?

— A ruhája nem drága és bizonyára konfekciótermék, 
mégis első osztályon utazik.

— Ebből mire következtettél?
— Mivel jegygyűrűt hord, lehet, hogy gazdag a felesége. 

Vagy pedig különleges megbízatást teljesít.
— Egyik sem — felelte William. — Eddig a pontig elegendő 

volt a megfigyelés, itt azonban a nyomozás következne. 
Mindenesetre nem rossz.

A fiatalember kinyitotta a szemét, és elmosolyodott.
— Azt hiszem, most én következem. Kérem, csukja be a 

szemét!
William kissé meglepődött, de belement a játékba.
— Hogyan írna le?
— Eszes, öntudatos, mégis bizonytalan.
— Bizonytalan?
— Lehet, hogy évfolyamelső vagy, mégis mindenáron bi-

zonyítani akarsz.
— Mit viselek?
— Fehér, legombolható gallérú inget, bizonyára a Brooks 

Brotherstől, sötétkék sortot, fehér pamutzoknit és Puma 
edzőcipőt, de ritkán sportolsz, már ha egyáltalán.

— Mitől olyan biztos ebben?
— Amikor ideléptél hozzám, a járásodon láttam, hogy 
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lúdtalpas vagy. Ha rendszeresen sportolnál, tartanád az 
egyenest. Ha nem hiszel nekem, nézd meg egy olimpiai futó 
lábnyomát a salakpályán!

— Van bármilyen különleges ismertetőjegyem?
— A bal füled tövében van egy apró anyajegy, amelyet 

azzal igyekszel eltakarni, hogy megnöveszted a hajad, csak-
hogy azt kénytelen leszel lenyírni, amikor csatlakozol az 
FBI-hoz.

— Írja le a hátam mögött lévő képet!
— Egy fekete-fehér felvételről van szó, amelyen ez a hajó, 

az Alden látható, ahogy kihajózik New Yorkból 1977. május 
huszonharmadikán. Mivel kisebb hajók is kísérik, feltehető-
en az volt az első útja.

— Miért hívják Aldennek?
— Ez nem a megfigyelőképességemre, hanem az ismere-

teimre irányuló kérdés. Ha szükségem lenne erre, bármikor 
ki tudnám deríteni. Az első benyomás gyakran megtévesz-
tő, ezért sose feltételezz semmit! Ha mégis tippelnem kelle-
ne, amit nyomozóként sosem szabad, mivel ez a hajó a za-
rándok atyákról elnevezett flotta, a Pilgrim Line tagja, meg 
merném kockáztatni, hogy Alden egyike volt azoknak, akik 
1620-ban a Mayflower fedélzetén áthajóztak Plymouthból 
Amerikába.

— Milyen magas vagyok?
— Néhány centivel alacsonyabb nálam, de néhány centi-

vel túl fogsz nőni. Hetven kiló körül lehetsz, és még csak 
nemrég kezdtél borotválkozni.

— Hányan mentek el mellettünk, amióta csukva van a 
szeme?

— Előbb egy anyuka két kisgyerekkel, akik közül az 
egyiket Bobbynak hívják, mindegyikük amerikai, majd nem 
sokkal azután az egyik tengerésztiszt.

— Ezt honnan tudja?
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— Az egyik matróz, aki szembejött vele, uramnak szólí-
totta. Továbbá volt még egy idősebb férfi is.

— Miből gondolja, hogy idős volt?
— Sétabottal közlekedett, és időbe telt, mire eltávolodott 

a kopogás.
— A nyomába sem érek — jegyezte meg James, miután 

William kinyitotta a szemét.
— Dehogyis. Most én szeretnék feltenni néhány kérdést a 

gyanúsítottnak. — James kihúzta magát. Az arcán látszott, 
hogy nagyon összpontosít. — Egy jó nyomozó mindig a té-
nyekből indul ki, és sosem vesz semmit készpénznek. Ezért 
először is ki kell derítenem, hogy Fraser Buchanan, a hajó-
társaság elnöke, nem a nagyapja-e.

— De, igen. Az édesapám, Angus pedig az elnökhelyettes.
— A három név skót felmenőkre enged következtetni.
James bólintott.
— Minden bizonnyal mindketten azt feltételezik, hogy 

alkalmas időben átveszed majd a vállalat irányítását.
— Már egyértelművé tettem számukra, hogy ez nem fog 

bekövetkezni — felelte James habozás nélkül.
— Abból, amit eddig hallottam és olvastam a nagyapád-

ról, úgy tűnik, általában eléri, amit akar.
— Ez igaz — ismerte el a másik. — Időnként azonban meg-

feledkezik róla, hogy az alma nem esik messze a fájától — tet-
te hozzá somolyogva.

— Nekem is hasonlóan nehéz dolgom volt az édesapám-
mal — ismerte el William. — Büntetőügyvédként és jogtaná-
csosként mindig is azt feltételezte, hogy én is majd csatlako-
zom a kamarához, és a nyomdokaiba lépek, annak ellenére, 
hogy fiatal koromban megmondtam neki, én inkább rács 
mögé szeretném juttatni a bűnözőket, nem pedig csillagá-
szati összegekért cserében elérni, hogy elkerüljék a börtön-
büntetést.

— G. B. Shaw-nak igaza volt, amikor azt mondta, hogy 
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bármennyire is közös nyelvet beszélünk, nem értjük egy-
mást. Ön számára a kamara az ügyvédek érdekvédelmi 
szervét jelenti, nekem azonban előbb jut eszembe róla egy 
kevés szereplős színházi előadás.

— Egy rátermett gazfickó mindig megpróbálja elterelni a 
szót — közölte William —, egy valamirevaló nyomozó azon-
ban sosem veszíti el a fonalat. Nem válaszoltál még arra a 
kérdésemre, hogyan érezte magát a nagyapád, amikor kö-
zölted vele, hogy nem vagy hajlandó a vállalat elnöke lenni.

— Van egy olyan gyanúm, hogy a nagyapám rosszabb, 
mint az édesapja — válaszolta James. — Már azzal is megfe-
nyegetett, hogy nem hagy rám semmit a végrendeletében, 
ha nem csatlakozom a vállalathoz, miután végeztem a Har-
vardon. Ezt azonban nem tudja megtenni, amíg a nagy-
anyám életben van.

William ezen jót kuncogott.
— Nagy gondot jelentene, ha arra kérném, hadd töltsek 

önnel napi egy-két órát a hajóút ideje alatt? — kérdezte James. 
A korábbi magabiztosságának immár nyoma sem volt.

— Nagyon örülnék neki. A délelőttnek ez az időszaka tö-
kéletesen megfelel, a feleségem ugyanis ekkor vesz részt a 
jógafoglalkozáson. Van azonban egy feltételem: ha netán ta-
lálkoznál vele, nem árulhatod el neki, miről beszélgettünk.

— Na és miről beszélgettetek ti ketten? — szólalt meg ek-
kor Beth, odalépve Williamhez.

James nyomban talpon volt.
— Az arany árfolyamáról, Mrs. Warwick — közölte őszin-

te ábrázattal.
— Akkor bizonyára kiderült, hogy erről bizony a férjem 

vajmi keveset tud — felelte Beth szívélyes mosollyal az arcán.
— Épp mondani akartam — szólalt meg William —, hogy a 

feleségem sokkal értelmesebb nálam, amit az is igazol, hogy 
ő a Fitzmolean múzeum főkurátora, én pedig csupán főfe lü-
gyelő vagyok.
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— A legfiatalabb a londoni rendőrség történetében — je-
gyezte meg Beth.

— Te pedig az egyik legtekintélyesebb londoni képtár va-
laha volt legfiatalabb főkurátora lettél.

— Annyira örülök, hogy sikerült visszaszerezni a Vermeer- 
képet! — jegyezte meg James a nőhöz fordulva.

Ezúttal Beth lepődött meg.
— Valóban — nyögte végül. — Ráadásul nem valószínű, 

hogy újra eltűnne, a tolvaj ugyanis halott.
— Miles Faulknerről van szó — felelte James —, aki Svájc-

ban kapott szívrohamot.
William és Beth egymásra nézett, de nem szólt semmit.
— Még a temetésére is elment, főfelügyelő, feltehetően 

azért, hogy megbizonyosodjon róla, valóban meghalt-e.
— Mégis honnan tudsz minderről? — értetlenkedett új-

fent William.
— Minden héten elolvasom a Spectatort és a New States-

mant, ami segít abban, hogy naprakész maradjak a nagy-bri-
tanniai eseményekkel, majd kialakítsam a saját véleményem.

— Miért nem lepődöm meg? — jegyezte meg William.
— Már alig várom a holnapi találkozást — közölte James —, 

amikor is szívesen meghallgatnám: elképzelhetőnek tartja-e, 
hogy Faulkner mégis életben van.


