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Minden jog fenntartva!

 

„Ki merészelne háborúzni egy ilyen paradicsomban?”

Winston Churchill

 

1.

 

Régészeti Igazgatóság

Központi Hivatal, Pompei, Nápoly

 

Gina cipőjének kopogása végigvisszhangzott a csupamárvány lépcsőházon, majd az oszopsorral
ellátott belső udvarra néző folyosón, azt az érzést keltve: egyedül van az egész épületben. Órájára
pillantott, majd meggyorsította lépteit. Április vége volt már, és teljes mértékben tavasz; a délutáni
nap sugarai rézsút özönlöttek be a szemközti épületrész tetején, megaranyozva az odalenn álló,
kétezer éves díszkutat, amelynek feltárásánál – ezt mindenki tudta a szakmában – Gina édesapja, a
hetvenes-nyolcvanas évek sztár-régésze, Patrizio Donatelli jeleskedett.

Gina végigsietett a folyosón, és belépett a Régészeti Igazgatóság székházául szolgáló reneszánsz
palota baloldali szárnyába. Néhány másodperc után a főigazgatónő előszobájában állt. Massimo, a
titkár biztató mosollyal emelte fel a fejét – ami természetesen nem jelentett semmit. Massimo mindig
és mindenkire biztatóan mosolygott, akkor is, ha erre az égvilágon semmi indoka nem volt. Gina
láttára azonban fel is állt. Ez nem ment egyszerűen. Massimo pufók volt és rózsaszín, mint egy
Murillo-angyalka, azzal a különbséggel, hogy az angyalkák nem növesztenek akkora lasagna-pocakot,
amit csak nehézségek árán lehet kicibálni az íróasztal lapja alól. Az asztalon pompázó páfrány ágai
szelíden megrezdültek. A látványt mintegy lassítva rögzítette Gina agya, azután lejátszotta magának
jó  néhányszor.  Massimo  nemrég  permetezhette  le  friss  vízzel  a  kedvencét;  a  zöld  leveleken
milliméternyi  vízcseppek  szikráztak-ragyogtak  megnyugtató  pompájukban,  szinte  nem  evilági
frissességet árasztva. Gina érezni vélte a cserépben lévő föld illatát. Tavasz van, gondolta. Most már
igazán és visszavonhatatlanul.

– Szia, Massimo – mondta.

A férfi kissé elvörösödött, és megigazította nyakkendőjét, amely kifogástalanul állt rajta, mint
mindig. A főigazgatónő Olasz Svájcból származott, és hírhedt volt arról, hogy nem tűri a nápolyi
slamposságot. Különösen a titkáránál nem, aki állandóan szem előtt volt.



– Szia – nyögte ki végre a titkár. – Örülök, hogy látlak, Gina. Tudod, már tegnap akartalak hívni,
és…

– Semmi baj, annyira el voltam havazva, hogy aligha értél volna el.  – Gina biztatónak szánt
mosollyal  kísérletezett,  miközben  maga  sem  tudta  eldönteni,  milyen  mértékben  szórakozik,
szánakozik,  illetve  mennyiben hízeleg neki  a  helyzet:  a  korban kétségtelenül  hozzá illő,  súlyra
azonban legalább háromszor akkora Massimo kedvessége, ami mögött kézzelfoghatóan izzik holmi
kamaszos hevület. Gina némelykor – amúgy kollegiális formalitások keretei között – együtt ebédelt a
sráccal, sőt, egyszer-egyszer együtt is vacsoráztak, másra azonban aligha kerülhetett volna sor, még
akkor sem, ha Massimo nem követi a Gina által nevetségesnek tartott új olasz divatot, és nem lakik
krisztusi korban a mamánál. Az utolsó vacsorán a tőle telhető legnagyobb tapintattal hozta szóba ezt
a kérdést, amiben Massimo semmi kivetnivalót nem látott; angyali ártatlansággal számolt be arról,
mennyire megfelel ez neki így, hiszen főznek, mosnak, vasalnak rá, nem beszélve arról, hogy semmi
gondja az olyan kellemetlenségekre, mint a lakbér meg a rezsi. Gina mindig is híres volt arról, hogy
megőrzi  pókerarcát,  és  kellemesen  mosolyog,  ezt  hallva  azonban  tartott  tőle,  hogy  elárulja  a
neheztelését. Massimo viszont nem arról volt híres, hogy olvasni tud a női tekintetben – sőt, ami azt
illeti, abban a pillanatban sokkal inkább foglalkoztatta a desszert kiválasztása, mint az, hogy őszinte
beszámolója mit vált ki vacsorapartneréből.

Gina kis fejmozdulatot tett a hatalmas kétszárnyú ajtó felé:

– Lehet?... – kérdezte.

– Mindjárt – integetett Massimo, és halkabban hozzátette. – Ülj le, kérlek, egy pillanatra, Gina. Ülj
le.

– Oké. – Gina letelepedett a hatalmas titkári íróasztal előtt álló székre, és tüntető mozdulattal
cigarettát  vett  elő.  Tudta,  Massimo nehezményezi  –  mit  nehezményezi:  ki  nem állhatja –,  ha a
gyengébb nem tagjai dohányoznak, de miután nem kívánt a fiúnak semmilyen szinten megfelelni,
nem látott  ebben kivetnivalót.  Massimo tehetetlenül  körülnézett,  de persze nem volt  nála  sem
öngyújtó,  sem gyufa.  Gina  letette  az  asztalra  a  lapos,  nőiesnek  éppen  nem mondható  táskát,
amelyben, mint mindig, most is vagy öt kilónyi akta és kacat lapult, és beletúrt. Főnökasszonyt nem
fogja zavarni, hiszen ő maga füstöl, akár a gyárkémény. – Mit is akartál mondani, Massimo?

Valahonnan mintha romantikus jazz-zene szólt volna. Louis Armstrong?

– Azt, hogy légy óvatos, Gina – mondta Massimo szinte suttogva. – Ez az évtized régészeti
szenzációja. Ha ugyan nem az évszázadé!

– Annak még ugyancsak az elején járunk – mosolyodott el a lány, és végre rátapintott az
öngyújtó rombusz alakú formájára.

– Nem viccelek – mondta Massimo. – Láttam az aktákat. És a fényképeket is. Ne engedd, hogy
kicsússzon a kezedből.

– De micsoda?

A titkár a főigazgatói iroda csukott ajtajára pillantott, majd áthajolt az asztalon, és Gina arcába
súgta:

– Hajó. Kétezer éves.

Lehelete  édeskés  volt,  mint  a  csecsemőké  –  és  kissé  émelyítő.  A  közlés  azonban  legott



felvillanyozta a lányt.

– Kétezer éves hajót találtak? Hol?

Massimo azonban nem válaszolhatott, mert kinyílt az ajtó. A világos négyszögben kirajzolódott a
főigazgatónő sziluettje.

– Gina?

– Igen, Clara. – Gina felállt, végigsimított a haján, hóna alá kapta a táskáját, és az ajtó felé tartott.
Bertucci sziluettje eltűnt.

Odabenn nyitva állt az összes ablak, de még így is szelíden lebegő kék füst mutatta, hogy a
főigazgatónő nem sokkal korábban nyomta el aznapi sokadik cigarettáját.

–  Csukd be az ajtót  –  mondta Clara Bertucci,  és  megkerülte  íróasztalát,  amelynek közepén
mintegy harmincöt-negyven centiméter hosszú, téglalap alakú, megkövesedettnek tűnő tárgy hevert.
Gina megbirkózott a tekintélyes méretű kilinccsel, és közben arra gondolt, vajon mi lehet az oka,
hogy régen mindent tisztességes méretűre, működőre és időállóra gyártottak, miközben nemrég
vásárolt lakásában már két kilincs is lötyög. Mintha olyan világban élnénk, amelyben a hitványság
alapkövetelmény. Vonatkozik ez mindenre: a berendezési tárgyakra, a művészeti alkotásokra, az
emberekre, de legfőképp – hát igen – a férfiakra.

A főigazgató leült,  ősz haja köré egy pillanatra mintha glóriát font volna a napfény. Férfias
cigarettatárcája  kattant.  Gina  meghökkent,  amikor  először  látta  nála  a  tekintélyes  ezüst
ötvösremeket.  Clara  akkor  elmagyarázta  neki:  azért  használja,  mert  nem  bírja  elviselni  a
cigarettásdobozokon lévő nyomasztó egészségügyi figyelmeztetések látványát. A cigarettatárca a
habok közül kiemelkedő, kezében szigonyt tartó Neptunust ábrázolta.

Bertucci  szó  nélkül  odakínálta  neki  a  tárcát.  Miközben  füst  emelkedett  az  asztal  fölé,  a
főigazgatónő az aktákat kezdte rendezni, fiókokat húzogatott ki, s közben megkérdezte:

– Koslat még utánad?

Gina  nem értette.  Arra  gondolt,  Clara  a  volt  férje  felől  érdeklődik.  A  válást  már  egy  éve
kimondták, de a telefonálgatások, az e-mailek csak egy hónapja maradtak abba – és egyáltalán nem
lehetett biztosra venni, hogy egyszer és mindenkorra. Ginának bőségesen volt alkalma megállapítani,
hogy Frederico ha nem is kimondottan szemét ember, ami gyengeséggel rendelkezhet egy férfi, az
nála mind fellelhető – azt viszont aligha lehetne ráfogni, hogy a kitartás hiányzik belőle. Ezzel a
kitartással cserkészte be, vadászta le és tartotta fogva majdnem egy esztendőn át. Az azt követő
zaklatásban kivált az bőszítette Ginát, hogy tudta: Frederico nem ostoba. Tisztában kell lennie azzal,
hogy vége. Nem gondolhatja komolyan, hogy erőszakkal – vagy akárhogyan – megnyerheti ezt a
meccset. De hát Frederico soha semmibe nem bírt belenyugodni. Abba sem, hogy nem a Nápoly
nyerte a bajnokságot. Abba sem, hogy meghaltak a szülei. Abba sem, ha elveszített egy fogadást.
Miért éppen abba nyugodna bele, hogy elveszítette a feleségét?

– Már egy ideje nem hallok felőle – mondta –, de az igazat megvallva, ez inkább nyugtalanító.

Clara felpillantott.

– Á, nem Fredericóra gondoltam. – Fejével az ajtó felé intett.

– Massimo? – Gina elmosolyodott. – Már ha ezt koslatásnak lehet nevezni…



– Hát minek neveznéd?

– Tinédzser udvarlásnak.

– És mi van abban kivetnivaló?

– Mintha már kinőttem volna a tinédzserkorból.

– Szó, ami szó. – Clara rámeredt az egyik aktára. Vékonyabb volt, mint a többi; ezt nem nyelte el
az  asztal  megszámlálhatatlan  fiókjának  egyike.  A  monitor  tetejére  került.  –  Mennyi  is  vagy,
huszonhét?

– Huszonkilenc leszek a nyáron.

–  Huszonkilenc,  az maholnap harminc.  –  A megállapítás egy darabig ott  visszhangzott  Gina
fülében. – És, jó dolog függetlennek lenni?

– Nem annyira, mint a házasságom előtt volt.

Clara becsukogatta a fiókokat. – Akkor ideje próbálkozni.

– Massimóval? Ne viccelj, Clara.

– Az zavar, hogy gömböc?

– Nem, az zavar, hogy nem férfi.

A főigazgató megrázta a fejét. – Attól függ, mit tartasz annak. Jó családból való, gazdag fiú, biztos
állással, két diplomával, nyelvtudással és jogosítvánnyal, káros szenvedélyek nélkül; nem hinném,
hogy ne lenne jó apa vagy jó férj. Mi kell még? Nem férfi? Frederico férfi volt. Alaposan rá is fáztál.
Tudott szépeket mondani, és kétségkívül fess volt, amikor megjelent a fekete selyemingében, a fehér
zakójában, a piros sportkocsiján. Amikor ezt látta az ember lánya, fikarcnyit sem érdekelte, hány
havi részlet volt az ancúg mögött, és hányszor járta meg a szerelőműhelyt a kétüléses tragacsa,
amiben  egy  gyerkőcnek  már  nem  jutott  volna  hely.  Ha  kalandot  kerestél  vele,  megkaptad.
Elképzelhetetlen, hogy a jó választás kompromisszumokkal járjon?

– Elég eszem van ahhoz, hogy ne tartsam elképzelhetetlennek. De vajon nincs középút, Clara?
Csakugyan nem létezik más, mint a sármos szoknyavadász egyfelől, meg az unalmas, dagi mama
kedvence másfelől?

– Csak elköltözne otthonról Massimo, ha lenne hová. – Clara vállat vont. – Félre ne érts, tisztában
vagyok azzal,  hogy nem az én dolgom. Kibicként semmi sem drága. Én azonban már elmúltam
hatvan éves, kislányom. Túl sokszor láttam már, hogyan tolják el a nők a dolgokat – ebbe beleértve
nem csak saját magamat, de a három lányomat is, a fene egye meg. Ez nem bölcsesség, hanem
tapasztalat. Hm. Lehet-e egy férfi egyszerre szép is, jó is, szerető is, családapa is, tisztességes is meg
gazdag is, világot ismerő is, művelt is? – Clara erős mozdulattal elnyomta a cigarettáját. – Lehet. Volt
már rá példa. Maradjunk annyiban.

A vékony dosszié lekerült a monitor tetejéről. A főigazgatónő néhány képet vett ki belőle. Gina
eloltotta a cigarettát, és kezébe vette az elsőt.

– Száz méter mélyen készült, vagy valami ilyesmi – mondta Clara Bertucci. – Így tartsd.

Gina megfordította a fotót, majd felnézett.



– Hajóroncs?

– Méghozzá óriási.

– Hol?

– Capri és Ischia között. A körülbelüli koordináták, amelyek az X pontot jelölik, a mappában
vannak. Egyelőre semmi biztosat nem tudok mondani. Csak amit ezen a tucatnyi képen látok.

– Ki készítette őket?

– Egy ismerősöm, Guido unokája. Nem ismered. Amatőr búvár. Teljesen véletlenül bukkant rá.
Volt nála egy búvárgép, amolyan olcsó vacak, két nappal azelőtt vette Caprin ötven euróért. Túl sok
nem látszik ezeken a képeken, az biztos. Szerencsére azonnal hozzánk hozták, és nem a sajtóhoz.

– És te mire gondolsz? Látom rajtad, hogy izgatott vagy.

– Mint már említettem, elmúltam hatvan. Nem azért emlegetem ennyit, mert örömtelinek tartom,
hanem mert  közel  négy évtizedes  tudományos pályafutás  után nem szeretnék bohócot  csinálni
magamból  azzal,  hogy  félreverem  a  harangokat,  azután  kiderül,  hogy  fantáziáltam.  Viszont
vaskalapos vénasszonynak sem szeretnék tűnni, akit jobban érdekel a reputációja, mint a szakmája. –
A főigazgatónő felemelte az asztalon fekvő, téglalap alakú tárgyat, és Gina kezébe adta. Meglepően
könnyű volt. – Egy darab deszka a hajóból. Elvégeztettem rajta a C–14-es vizsgálatot, úgyhogy már
fecsegnek itt-ott, de egyelőre nem vészes a dolog – senkinek nincs fogalma a tippemről. Egyértelmű
az eredmény, egyértelmű a kontroll is. Ez a fadarab Krisztus előtt 30 és Krisztus után 140 között
került kivágásra. A korabeli ácsmunka is látható rajta. Sok évszázadot töltött a vízben.

Gina megforgatta a kezében a leletet. – Sok hajó süllyedt el ebben a korszakban. Gabonaszállítók,
hadihajók. És Capri évtizedeken át császári központ volt. Nagy forgalommal. Bármi lehetett.

– Guido unokája szerint nagyon nagy.

– A tengerben nehéz megbecsülni a távolságokat, különösen egy amatőr búvár számára. Magam
is tapasztaltam, eleget dolgoztam hajóroncsokon. Amellett azt is figyelembe kell venni, hogy egy
roncs elsüllyedéskor az eredeti méreteit jelentősen meghaladó területen szóródhat szét. Kétezer év
alatt pedig az áramlatok is megteszik a magukét.

– Persze. Lehet, hogy tévedek.

– Miben?

– Abban, hogy úgy gondolom, ez Tiberius császár magánjachtja volt.

Gina elgondolkodott. A történész- és régészszakma egyértelműen Capri szigetéhez köti Tiberius
császár uralkodásának egy tekintélyes részét. Az uralkodó villát építtetett magának Caprin, és élete
vége felé gyakorlatilag ide vonult vissza az államügyek elől. Luxusjachtjai azonban nem neki voltak,
hanem  utódjának,  Caligulának.  Ezeket  meg  is  találták  a  harmincas  években.  Az  akkori  idők
legnagyobb vízi járművei voltak. Sajnos, nem maradtak fenn; a második világháborús angolszász
légitámadásokban mindkettő kigyulladt és elégett.

– Tiberius magánjachtja? – kérdezte. – Nem emlékszem olyan forrásra, amely említi.

– Én is csak egyre – mondta Clara. – Valamikor fiatalkoromban került a kezembe. Bizonyos



Petronellus  nevű,  kevéssé  ismert  történetíró.  Viszont  kortárs  volt.  Stílusa  jelentéktelen,  adatai
jórészt  pontatlanok,  így  aztán  nem  nagyon  tanítják,  és  aki  olvassa,  az  is  elfelejti.  Én  is
megfeledkeztem róla, és nem is jutott eszembe Tiberius hajója, egészen addig a napig, amelyen
kézhez  kaptam a  fényképeket.  Abban a  pillanatban rád  gondoltam.  Csak  arra  vártam,  hogy  a
kormeghatározás  stimmeljen.  Ám  még  így  sem  biztos  semmi.  Búvár  vagy;  most  már  családi
kötöttségek sem terhelnek. Oda kéne menned, hogy megnézd.

Gina izgalmat és keserűséget érzett egyszerre.

Capri!  Még soha nem járt  ott.  A kezdetekben mindent elkövetett,  hogy rávegye Fredericót,
utazzanak oda. Legalább egy hétre! A férfi azonban azzal érvelt, hogy számára a nyugalom unalmas.
Nápolyi volt ízig-vérig, nem szívesen tette ki a lábát ebből a gúnyos, zajos, néha hisztérikus, de
mindig  öntörvényű és  kiszámíthatatlan  városból.  Caprit  degenerált  nyárspolgárok  játszóterének
tartotta,  amellett  –  miután  hosszas  unszolás  hatására  átböngészte  az  internetet  –  túlságosan
drágállotta az ottani árakat is. Ha utazott valahová, az a Forma–1 aktuális futamának helyszíne volt –
már amikor épp megengedhette magának.  Szerencsére annyira rövid ideig voltak együtt,  hogy
Ginának nem kellett egy autóversenyt sem végigszenvednie.

– Nagyon szívesen – mondta. – Mennyi időre?

– Két hetet tudok adni – válaszolta Clara Bertucci. – A legolcsóbb szálláshelyen, ami csak a
szigeten van. Ami a felszerelést és a biztonságodat illeti, azon nem kívánunk takarékoskodni. Enned
is kell valamit. Lesz egy napidíjad. De valószínűnek tartom, hogy ki kell egészítened. Átkozottul
drága hely.

Gina ezt nem is nagyon hallotta. E pillanatban a legkisebb mértékben sem érdekelték az árak.

– Oké – mondta.

– Semmit sem kell nagydobra verni – folytatta Clara. – Ha valóban Tiberius hajójáról van szó,
nincs kizárva egyéb lelet sem. Petronellus szerint nagy mennyiségű aranykincs volt a fedélzeten. Ha
ez a dolog kipattan, kincsvadászok hadát vonzza oda, akik közt akadnak alvilági figurák is. Ezt nem
kell neked magyaráznom.

– Néma leszek.

– Helyes.

– Még hideg a víz – gondolkodott Gina. – Neoprén ruha kell, profi kamera, rádiós maszk…

– Van egy sorrentói  cég,  minden valószínűség szerint  tőlük fogjuk ezeket  bérelni.  Hogy
minden simán menjen, mozgósítottam kapcsolataimat. A polgármester és a rendőrprefektus már tud
arról,  hogy utazik egy emberünk. Első dolgod az lesz,  hogy náluk teszed tiszteletedet.  Minden
bizonnyal végig kell ülnöd egy-két késő esti vacsorát, és – minden bizonnyal tűkön fogsz ülni. De fel
kell venned az ottaniak ritmusát ahhoz, hogy minden simán menjen.

– Úgy beszélsz, Clara, mint aki jól ismeri Caprit. Jártál már ott?

Bertucci lehunyta a szemét, és ajka körül mintha némi mosoly rajzolódott volna ki.

– Jártam. De az már nagyon rég volt, kedvesem.

Gina visszatette a fotókat a dossziéba. – Ezeket elvihetem?



– Hogyne. Jó minőségű anyaggal és átfogó szakvéleménnyel várlak vissza. Az indulás pontos
dátumát holnap tudod meg, de lesz még néhány napod, ez alatt felkészülhetsz az útra. Kezdheted a
könyvtárban, ahol mindent elolvasol Tiberiusról, ami hozzáférhető, az élén az én monográfiámmal.

– Meglesz, Clara. – Gina összepréselte az ajkát egy pillanatra, miközben a dossziét a többi mellé
betuszkolta a táskába. – Viszlát!

Kiviharzott az ajtón. Odakinn épp csak odaintett a meglepett Massimónak, akinek annyi ideje sem
maradt, hogy feltápászkodjon.

 

2.

 

A Francia Köztársaság Belügyminisztériuma

Párizs

 

Szakadatlanul és idegesítően dobolt az eső a hatalmas ablak üvegtábláin, lassan már két napja.
Az íróasztal mögött dolgozó ötvenes, kopaszodó férfi próbált nem tudomást venni róla, de a halk
zörej minduntalan elterelte a figyelmét munkájától. Közelgett három óra. A férfi még nem ebédelt –
igyekezett minél későbbre halasztani, mivel tapasztalatból tudta, hogy teli hassal már semmi kedve
dolgozni. Miután látogatót várt, biztonsági okokból kilépett számítógépéből, és várt, hogy a program
leálljon. Ez eltartott egy ideig. A gép és az egész hálózat túl volt terhelve, amiként az intézmény és
maga a francia bűnüldözés is ezekben a hetekben. A férfi ujjait pattintgatta és a vele szemben
díszelgő hatalmas, faragott állóórát figyelte. A kopogtatás pontban háromkor hangzott el.  Némi
szünet után belépett a szolgálattévő komornyik, szertartásosan megállt és bejelentette:

– Ferringhetti nyomozó várakozik kinn, uram.

– Küldje be – mondta a férfi.

A komornyik kilépett, gőgösen intett, majd megjelent a látogató.

Kreol bőrű, megtermett férfi volt, kissé gyűrött, szürke ballonban, ugyanolyan színű ellenzős
sapkában. Cipőjére ráfért volna a pucolás, őrá magára pedig a borotválkozás. A küszöbön mögötte
megálló komornyik hangjában némi rosszallással jelentette be:

– Ferringhetti nyomozó, belügyminiszter úr.

A belügyminiszter tudta, hogy egy-két éve már találkoztak – ő tüntette ki ezt az embert –, de alig
ismert rá. Ferringhetti akkor valami módon emberformát kölcsönzött magának, és mintha némi háj
is lett volna rajta. Mára mindennek nyoma sem maradt. A belügyminiszter némi irigykedéssel mérte
végig izmos vállait és lapos hasát, miközben azokra a gyúrógépekre gondolt,  amelyek évek óta
porfogóként szolgáltak odahaza.

Megvárta,  míg  az  aranyberakásos,  fehér  ajtó  becsukódik.  Ugyanezt  tette  a  jövevény is,  aki
minden elfogultság nélkül várakozott, még a sapkáját sem vette le. A politikus hasa nagyot kordult.
Rövidre kell  fognia ezt a találkozót, különben ettől az alaktól elmegy az étvágya. Szemtelen és



erőszakos banda a korzikai. A politika művészete azonban épp abból áll, hogy mindig megtaláljuk a
megfelelő embert a megfelelő helyre.

Ferringhetti  úgy szemléli  őt,  mintha az állatkertben időzne,  valamilyen érdekes teremtmény
ketrece előtt. Vigye az ördög, ha feláll előtte.

Határozottan intett.

– Jöjjön közelebb.

Ferringhetti némi várakozás után engedelmeskedett. Szénfekete szeme csillogott.

– A világért sem akarom megbántani, nyomozó, de kíváncsi volnék, vajon jóvátehetetlen csapást
szenvedne-e az önérzete, ha levenné a sapkáját?

Ferringhetti úgy nézett körül, mintha valakitől megerősítést várna, majd közölte:

– Nem, uram.

Azzal levette a fejfedőt. Szanaszét álló, sűrű, fekete haja versenyt csillogott a szemével.

– Lekötelez – mondta a belügyminiszter. – Volna szíves idefáradni az íróasztalhoz?

Ferringhetti  ennek a kérésnek is  eleget tett.  Szája érzékenyen,  ugyanakkor erőszakosan ült
arcában. Most látszott, hogy sötét arcbőrén kiütközik a borosta.

A belügyminiszter gyomornedvei ismét működésbe léptek. Noha a nyomozó arcvonásai meg sem
rezdültek, lerítt róla, hogy hallotta a korgást.

– Üljön le. Hogy van?

– Köszönöm, uram.

– Mikor utoljára találkoztunk, felügyelőként tüntettem ki. Most csupán nyomozó, miért?

– Mint arról nyilván tájékoztatták, uram, röviddel a kitüntetésem után függelemsértést követtem
el.

A miniszter szemöldöke felszaladt magas homlokára.

– Ó, már emlékszem. Megütötte a felettesét. Ittasság?

– Szerelemféltés.

– Ennél kevesebbért is távolítottak már el embereket a testülettől.

– Úgy látszik, jól jött a kitüntetés.

– Meg az ön szakmai múltja.

A korzikai erre nem reagált.

– Meg az ön szakmai jövője – mondta a miniszter talányosan, és széles mozdulattal kinyitotta az
asztalán heverő, burgundivörös bőrbe kötött mappát.



– Uram?

– A mai naptól fogva ideiglenesen, az én kinevezésemmel a kábítószer-ügynökségnél dolgozik.
Remélem, valamennyiünk megelégedésére. Mit szól hozzá?

– Nincs más választásom. Oda megyek, ahová küldenek.

– Hogy áll az olasz nyelvvel?

– Kitűnően, miniszter úr.

– Helyes, szüksége lesz rá. Családi állapota?

– Özvegy vagyok.

– Gyermekek?

– Kettő. Az anyai nagyszülők nevelik őket.

– Hol?

– Itt, Párizsban.

– Munkája külföldre szólítja.

Ferringhetti bólintott.

– Úgy értesültem, búváriskolát végzett.

–  Igen,  uram. Még az elején,  amikor a parti  őrségnél  dolgoztam. Bár elég régen merültem
utoljára.

– Az utolsó egy évben az ifjúságvédelemnél szolgált – mondta a miniszter –, nyilván nem kell
magyarázni magának, mi történik a kábítószerek terén.

– Valóban nem – válaszolta a korzikai. – A diszkódrogok területén kétszázötven százalékosra
becsülik a forgalomnövekedést Párizsban. Felbukkant a szintetikus marihuána, amely ellen nincs
törvényi szabályozás; ezzel a fajta kábítószerrel szemben igazából tehetetlenek vagyunk, ugyanis
egyelőre nem számít kábítószernek. Ami azonban még ennél is nyomasztóbb: folyamatosan nő a
kokain, valamint a heroin forgalmazása, és ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken a fogyasztók
átlagéletkora.

A miniszter bólintott. – A maga osztálya által néhány hónappal ezelőtt benyújtott jelentés új,
eddig  ismeretlen  csempészbandát  feltételez,  amely  a  korábbiaknál  sokkal  olcsóbban  hoz  be,
alighanem a Közel-Keletről, az eddiginél sokkal jobb minőségű és lényegesen kártékonyabb kemény
drogot. Önök azt írják, amennyiben nem sikerül megbénítani a forgalmazást az országhatáron kívül,
addig remény sincs a folyamat megfordítására.

A korzikai megrázta a fejét. – Pontosan így van, uram. Egy korzikai mondás szerint ha meg
akarod óvni a baromfiudvart, a kígyót még a tojásban el kell taposnod.

– Mindig is nagyra becsültem a korzikai népi bölcsességeket, efelől biztosíthatom, Ferringhetti
nyomozó. Itt az alkalom, hogy a gyakorlatba is átültesse őket.



– Uram?

– Nagy vonalakban ismertetem az olasz kollégák eddigi eredményeit – mondta a belügyminiszter.
– Az elmúlt két hónapban sikerült feltérképezniük a kábítószer-szállítmányok útvonalát. Eszerint ez a
szemét Szicília érintésével ment tovább Szardíniára, onnan Korzikára, majd Marseille-be. Szardínián
lekapcsoltak három nagy tételt. Több száz kilogramm kokainról és heroinról van szó, első osztályú,
tiszta anyagról.  Harminc embert tartóztattak le,  közülük huszonkilenc ellen folyik a vádemelési
eljárás, egy gyanúsított a cellájában öngyilkosságot követett el. Az olasz kollégák úgy gondolták,
sikerült felszámolni a bandát, vagy – ahogyan maga fogalmazott – eltaposni a kígyó tojását. Ám maga
tudja a legjobban, hogy az ellátás folyamatos maradt – néhány nap kieséstől eltekintve mintha nem is
történt  volna semmi.  Volt,  aki  azt  állította,  a  meglévő készletek kiárusítása folyik,  én azonban
kételkedem ebben. Maga?

– Én is. Raktárról nem biztosítható ennyi időre az utánpótlás. Egy-két hétig, egy hónapig esetleg.
Hónapokig semmiképp.

– Az olaszok is ezen a véleményen voltak, ezért folytatták a vizsgálatot, és sikerült további, a
csempészetben  részt  vevő  személyek  nyomára  bukkanniuk.  Egyiküket  átállították,  és  konkrét
adatokat szereztek arról a hajóról, amely nagyobb tétel, több mint kétszáz kilogramm heroint vett fel
valahol Palermo környékén. Követték a hajót észak felé, és Nápolytól nem messze rajtaütöttek. A
kollégák  teljes  mértékben  árnyékra  vetődtek,  a  hajó  igazolni  tudta,  hogy  a  kötelező  műszaki
vizsgálatot végezték el  rajta Palermóban, és a fedélzeten tartózkodó tulajdonos minden további
nélkül hozzájárult a jármű átkutatásához, amely eredmény nélkül zárult. Noha az informátor azt
állítja, személyesen vett részt Palermóban majdnem negyed tonna heroin berakodásában, és noha a
hajó elindulásától fogva műholdas nyomkövetés és a legszorosabb megfigyelés alatt állt, mégsem
találtak rajta semmit.

Ferringhetti vállat vont.

– Talán hazudott az emberük. Nem ez lenne az első eset.

– Ez is egy lehetőség.

– Vagy a megfigyeléssel volt baj. Harmadik lehetőséget nem látok. Negyed tonna kábítószer nem
válik köddé. A történet amúgy hibádzik.

– Miért?

– Palermo és Nápoly között több száz kilométernyi távolság van. Miért vártak ennyi ideig? Miért
nem csaptak le a hajóra azon nyomban, hogy Palermót elhagyta?

– Meg voltak győződve arról, hogy Szardínia felé tart, mint tették a korábbi szállítók is. Amikor
más irányt vett, úgy vélték, bizonyára találkozója lesz egy másik járművel, amire a drogot átrakodják.
Ezt a második hajót várták, de nem érkezett meg. Végül aztán lecsaptak rá – mihaszna.

Ferringhetti beletúrt a feje búbján ékeskedő koromfekete szénakazalba.

– Mi van az informátorral?

– Felszívódott. Féltette az életét, alighanem joggal.

– Van helyette más beépített ember?



– Nincs. A szervezet azon nyomban szétszéledt.

– Mikor történt mindez?

– Három napja. – A belügyminiszter a mappa felé nyúlt. – Ebben vannak a részletek. Azt akarom,
maga nézzen utána. Ebben a mappában talán a maga újbóli felügyelői kinevezése is benne van,
Ferringhetti. – A miniszter az órára nézett. Meglepődött, hogy még csak három óra tíz perc van. –
Talán – ismételte. – Ne okozzon csalódást.

A sötét, borostás arcról semmit nem lehetett leolvasni. Ferlinghetti nem nyitotta ki a mappát. A
miniszter folytatta:

– Mindent megtalál írásban. Ami fontos: maga inkognitóban fog dolgozni. Turistaként utazik.

– Turistaként?

– Más lehetőség nincs. Ha bárki feltűnik a francia rendőrségtől, mindenki becsukódik, mint a
kagyló. Egyetlen összekötője lesz az olaszoknál, egy tapasztalt detektív, aki mindenben segíti. Ért a
műkincsekhez, a fedőtörténetük is ezzel kapcsolatos, most azonban az olasz kollégám megbízásából,
az olasz belügyminisztérium közvetlen alárendeltségében működik, akárcsak maga a francia belügy
égisze alatt. A megbízatása titkos. Közvetlenül nekem jelent, ezen a számon. – A belügyminiszter egy
mobilszámot  firkantott  a  névjegye  hátuljára.  –  A  feladata  pedig  az,  hogy  idehozza  nekem  a
csempészbanda vezérének a fejét. Tálcán, ha kérhetem, Ferringhetti nyomozó.

Főbiccentés volt a válasz. Ferringhetti megnézte a névjegyet, a belső zsebébe tette, és sapkáját
gyűrögetve feltápászkodott.

– Egy pillanat türelmet még.

A szénfekete szemek a miniszterre villantak.

–  Nehogy  szó  szerint  vegye  ezt  a  tálcás  dolgot  –  figyelmeztette  a  miniszter.  –  Nem
Elefántcsontpartra megy. Köteles a legmesszebbmenőkig evidenciában tartani a helyi jogszabályokat,
nemkülönben a szokásokat, a morált és egyéb civilizációs előírásokat. Talán felesleges is mondanom,
hogy noha küldetése titkos, annak során francia állampolgárként – a miniszter megnyomta a francia
szót – bizonyos fokig mindenképp képviseli a hazáját. Következésképp szíveskedjen a nyilvánosság
előtt józanul, megfésülködve, megborotválkozva és a lehetőségekhez képest rendezett ruházatban
megjelenni. Lőfegyvert nem visz magával. A kényszerítő eszközök alkalmazását minden esetben az
olasz kolléga belátására fogja bízni. Maga a saját szakállára nem alkalmaz erőszakot olasz területen.
Sem szerelemféltésből,  sem egyéb  okból.  Ne  kelljen  szégyenkeznünk  maga  miatt.  Azt  hiszem,
világosan fejeztem ki magam.

Ferringhetti mintha elveszett volna az ablakon csorgó esőcseppek bűvöletében.

– Rendben van, nyomozó. Sok szerencsét kívánok. Most távozhat. A mobilját tartsa bekapcsolva.
Bármikor hívhatom, hogy megérdeklődjem, hol tart.

– Viszontlátásra, belügyminiszter úr – préselte ki magából a korzikai, és a hóna alá csapta az
aktát.

A komornyik kinyitotta előtte az ajtót. Ferringhetti köszönés nélkül elcsörtetett mellette.

Néhány perc múlva már a parkolóban volt. Még mindig szakadt. Sietősre fogta lépteit, és a sorok



közt kígyózva megtalálta Renault-ját. Levetette és a hátsó ülésre dobta nedves ballonját, bekapcsolta
mobiltelefonját és a rádiót, majd az első ülést hátralökte, hogy kényelmesebben tanulmányozhassa a
mappa tartalmát. Elsősorban azt akarta tudni,  benne van-e minden szükséges adat,  vagy netán
vissza kell mennie valamiért, amit ez a tökkelütött kifelejtett.

Úgy tűnt, minden megvan, élén a legfontosabbal: egy, a Crédit Lyonnais által kibocsátott,  a
nevére szóló hitelkártyával, valamint a Nápolyba szóló repülőjeggyel. Ugyancsak a nevére szólt egy
foglalás  szálláshelyére,  amely  viszont  nem  Nápolyban  volt,  hanem  Capri  szigetén,  Anacapri
városában, és a hangzatos Villa Monte Solaro névre hallgatott. Ferringhetti felvonta a szemöldökét.
A járata másnap délelőtt tizenegykor indult. Még fél négy sem volt. Bőven van idő arra, hogy vegyen
egyet és mást, hazahajtson, megvacsorázzon, megnézze a meccset a tévében, és még kényelmesen ki
is aludja magát. Elővette a névjegyet, amelyet a politikustól kapott, megfordította, és memorizálta a
hátoldalon lévő mobilszámot, mielőtt eltárolta volna a készülékébe.

Botkenyérrel, szalámival, dijoni mustárral, egy üveg Calvadosszal és egy karton német sörrel
állított haza. Hangsúlyt fektetett arra, hogy még józanon telefonáljon anyósához. Szerencsére nem a
vén szipirtyó vette fel, hanem lánya, Lisa.

– Hogy vagy, drágám? – Ferringhetti ujjai végiggyűrögették a szűrőtlen Gitanes-t, lecsippentették
a cigaretta végéből kigyúrt fölös dohányt.

– Kösz, jól, apa. Már alig várom, hogy véget érjen az iskola.

– Az már nincs olyan messze. Elrepül az az egy hónap. Pasquale?

– A számítógép előtt.

– Nem mászkál?

– Nem.

Fiát, Pasqualét nem is olyan rég Ferringhetti saját kollégái vitték be. Már egy ideje figyelték a
tíz-tizenkét évesekből álló, amúgy általában jó házból való kis csibészeket, akik esténként – brahiból,
kivagyiságból, bátorságpróbaként – autóemblémákat gyűjtögettek. Aznap, amikor lecsaptak rájuk,
Ferringhetti  szabadnapos  volt,  de  valami  érthetetlen,  ösztönös  módon  szükségét  érezte,  hogy
felbukkanjon a munkahelyén. Ott találta a fél iskolai osztály szüleit – néhányukat ismerte a szülői
értekezletről. Többen felkiáltottak:

– A maga fia is?!...

Ferringhetti ragaszkodott ahhoz, hogy ne vegyék félvállról az ügyet. Előbb külön-külön, azután
együtt beszélt a csínytevőkkel, majd külön-külön és együtt a szülőkkel is – utóbbiaknak az a feladat
jutott, hogy hozzák be a „bűnjeleket” – a kocsikról leszedett és otthon dugdosott trófeákat. Pasquale
zsákmányáért ő maga állított be az anyósáékhoz, azzal a jóleső érzéssel, hogy most házkutatást tart
náluk  mint  hivatalos  személy.  Kénytelenek  voltak  beengedni.  Pasquale  mintegy  fél  tucatnyi
emblémát dugdosott a szekrényében, köztük egy irdatlan Mercedes-csillagot is.

Ferlinghetti a magasba emelte.

– Ez micsoda? – kérdezte. – Teherautóról van?

Pasquale hang nélkül bólintott.



Ő és a többiek most egy hónapig nem mehettek az utcára, kivéve az iskolába menetelt; a sulin
kívül nem érintkezhettek; nem telefonálhattak egymásnak, sőt nem is e-mailezhettek egymással –
noha ez utóbbit bajos lett volna betartatni.

– Szólj neki, légy szíves, hogy én vagyok az – mondta a lányának.

Némi szünet után ismét Lisa hangját hallotta:

– Nem akar a telefonhoz jönni, apa.

– Oké, semmi baj. – Ferlinghetti ujjai közt ellaposodott a cigaretta. – Mondd meg neki is,
nagymamáéknak is, hogy most néhány hétre el kell utaznom. Nagyon remélem, hogy mire az iskola
véget ér, itthon leszek.

– Ez mennyire biztos?

– Kilencven százalék. – Ferlinghetti tudta, hogy két-három hétnél tovább semmiképp nem
fognak finanszírozni számára egy olyan luxusszigetet, mint Capri. Hazahívják, ha van eredmény, ha
nincs. Az utóbbi tűnik sanszosabbnak. Az elmondottakból ítélve ez a csempészbanda megfontoltabb
emberekből áll,  akik nem mennek fejjel  a falnak. Szépen meg fogják várni,  amíg alábbhagy az
izgalom.  A  burgundivörös  bőrbe  kötött  akta  bizonytalan  időre  a  polcra  kerül.  Ő  pedig  marad
nyomozó.

– És hova mész?

– Olaszországba.

– Hozol nekem valami ruhát?

Ferringhetti a lámpa felé emelte a Crédit Lyonnais hitelkártyáját. Új típusú volt, áttetsző, akár a
Mária-üveg. – Azt hiszem, igen.

– Akkor jó utat, apa.

– Köszönöm. Vigyázz magadra, kicsim. Szeretlek benneteket.

– Mi is téged, apa.

Ferringhetti  letette  a  kagylót.  Csattant  az  öngyújtó,  majd két  rövid reccsenés hallatszott:  a
Calvados kupakja és az első sör nyitókapcsa adta meg magát gyors egymásutánban egy acélos és
ellenmondást  nem  tűrő  kéznek.  Egy  kattanással  a  tévé  engedelmeskedett  a  távirányítónak.
Ferringhetti  még  nagy  csörgéssel  berántotta  a  sötétítő  függönyt  is,  így  ha  véletlenül  valaki
átkukucskált  a szemközti  lakásból,  nem láthatta,  hogy a korzikai  nehézfiú sötét  arcán könnyek
gördülnek.

Csak az szárította fel  őket kicsit  fél  órával  és néhány pohárral  később,  hogy az Ajaccio
meseszép gólt lőtt az Olympique Marseille-nek.


