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Minden jog fenntartva!

A képeslapba illő, szirupos este bőkezű ajándék a természettől
az  elmúlt  hetek  esőzései  és  viharai  után.  A  párás,  kora  nyári
naplementékre  jellemző  érzéki  illatok  mellett  az  alábukó  nap
bíbor-lilás sugarai zsongítják érzékeimet. Régóta nem éltem, nem
élhettem  át  a  természet  zsigerig  ható  harmóniáját,  így  most
mindez szinte letaglóz.  A zabolázatlan,  vidéki  kertekre jellemző
bokrok és  virágok dzsungelébe szinte  beleolvad a  ház  tornáca,
ahonnan  szemlélem  mindezt,  a  már-már  natura  giccs  faktorú
csodát.

A körítés sem kevésbé leányregényes: a kezemben egy pohár
finom bor, mellettem pedig egy jó pasi. Christof a munkatársam. A
lap  sztárriportere,  az  igazság  bajnoka.  Hahaha.  Irigylem  az
igazságba  vetett  megingathatatlan  hitéért,  de  az  elmúlt  év
történései az én hitemet parkoló pályára tették. Szüleim halála, az
azt követő hercehurca, a szülői ház eladása érzelmileg padlóra tett.
Ezért  vagyok  itt,  szülővárosomtól  fényévnyire.  Ezért  pályáztam
meg  Safell  helyi  lapjában  a  közéleti  munkatársi  pozíciót,  és
intettem végleg búcsút megszokott életemnek. Szerencsém volt, az
állást megnyertem és hozzá a Christofot is. Egyiket sem bántam
meg  eddig,  sőt  talán  –  bár  lehet,  hogy  csak  a  kora  nyáresti
romantika mondatja ezt velem – sínen van az életem. Úgy érzem
magam, mint amikor az ember hosszú ideig a víz alá merül,  a
végsőkig visszatartja a lélegzetét, majd az utolsó utáni pillanatban
felbukkan, kipréseli magából a poshadt levegőt és megkönnyebbül.



Ha  már  a  megkönnyebbülésről  van  szó,  kénytelen  leszek
megakasztani  az  Igazság Bajnokát,  aki  éppen az  aktuális  Nagy
Gazság részleteibe avat be. Sajnos, nem tud felizgatni vele, ahogy
fentebb  is  említettem,  az  igazságérzetem jelenleg  igen  messze
pihen,  sőt  valószínűleg  belátható  időn  belül  nem  is  próbál
világmegváltó tettekre késztetni. Persze tudom, Te lopsz, Ő lop, Mi
lopunk, Ti loptok, Ők lopnak. És bár csak két hónapja érkeztem a
városba, tisztában vagyok azzal is:  a helyi megmondó emberek,
akikkel a munkám során nap, mint nap találkozom, mélyen merítik
kanalukat a közjóba. De ez továbbra sem érdekel. Csak azért sem,
és főleg most nem!

– Christof, megbocsátanál, hív a természet...

– A törpe vízmű hozzád képest… – hallom még a tornácról a
házba lépve Christof dünnyögését. Ez van. A régiek is megmondták
a nagy igazságot: ha menni kell, hát menni kell.

Nem  kapcsolok  villanyt.  A  mostanra  már  majdnem  teljesen
lenyugvó nap miatti félhomály ugyan kísértetiessé teszi a házat, de
az  elmúlt  három  hétben,  amióta  gyakori  vendég  vagyok  itt
megismertem a  járást.

– A fenébe – szisszenek fel. Remek tájékozódási képességemnek
köszönhetően  nekimegyek  a  vaskandalló  sarkának.  Jellemző.
Lehajolok  megnézni  a  hadisérülésemet,  nem  mintha  a
félhomályban  bármit  is  látnék  belőle,  de  végül  ez  az  ösztönös
mozdulat menti meg az életemet.

Tompa  puffanást  hallok.  Ijesztő  és  ismeretlen  ez  a  hang.
Megállok. Az újabb ijesztő puffanás hallatán összeszorul a torkom.
A tornácra néző ablakban egy sötét alak tűnik fel. Christof felé
közelít, aki nem mozdul. Azt nem tudom, hogy engem ki, vagy mi
mozdít az bejárati ajtó felé, de hangtalanul futok és bezárom. A
kattanásra persze felfigyel a gyilkos is. Mert gyilkos. Egy embert
biztosan megölt: Christof nem véletlenül nem mozdult.



Elhátrálok a nappali felé és hallom, megpróbálja benyomni a
bejárati ajtót. Az egyetlen menekülési lehetőségem az utcafrontra
néző ablakon át vezet. Kinyitom és ugrok. Az ajtó üvege szinte a
landolásommal együtt csörren. Már nem figyelek hátra, futok. Át a
szomszéd kerten, ahol szerencsére még építkeznek, így legalább
kerítést  nem kell  másznom:  akadálytalanul  jutok  látótávolságon
kívülre. A ház mögött a városrész utolsó utcája kanyarog, utána
dombtető és a puszta természet vár. Ha odáig eljutok, nyert ügyem
van;  a  falunak  is  beillő  településrész  bolondja  ugyanis
előszeretettel  épít  bunkereket  a  környező  zöldben.  A  legutóbbi
művét  Christof  lökött  kutyájának,  Vonónak  a  sétáltatásakor
fedeztem fel. Vonó – szorul össze szívem, amikor megértem, miért
két puffanást hallottam.

Az  égiek  velem  vannak,  felérek  a  dombtetőre.  A  sötétség
mostanra teljes  lett,  így  emlékezetből  indulok balra.  Körülbelül
száz métert kell megtennem, a harmadik ház hátsó kertjével egy
vonalban áll az a fa, aminek a tövében a búvóhely épült. Közben
hallom, üldözőm is felért a magaslatra, a friss fű erőteljesen susog
a lábai alatt. Gondolom, az enyém alatt nem különben, lévén nem
vagyok sem kommandós, sem pedig gazella. Ebben a pillanatban
elérem a fát. Szerencsém van, a búvóhely érintetlen és főleg üres.
A maximum egy embert befogadni képes rejtekhely valójában egy
gödör a fa gyökerei között, amit a bolond srác remekül álcázott
különböző  növényekkel.  Egyre  közelebb  hallom  a  férfi
lábdobogását.  Nagyon  félek.  A  gyilkos,  felfedezvén,  hogy  nem
hallja  a  menekülésem zajait,  megáll.  Közvetlenül  a  fa  mellett.

–  Menj  tovább,  menj  tovább  –  mantrázom  magamban.  Az
angyalaim továbbra  sem hagynak el.  Néhány  bizonytalan  lépés
után a férfi lefelé indul, a legközelebbi ház irányába. Csend lesz, de
tudom,  ez  csak  a  látszat.  Ha  megmozdulok,  végem,  Christof
gyilkosa  engem sem kímél.  Nincs  más  választásom,  mint  várni
reggelig, összegzem, majd ezzel a tudattal elájulok.



Fázom. Félig öntudatlan állapotban a takaró után nyúlok, de
csak  hideg  földet  érek.  Ahogy  a  kezem lecsúszik  a  rejtekhely
nyirkos  oldalán,  úgy  szivárog  a  kíméleten  valóság  beszűkült
tudatomba. Egy pillanatig még zavart elmém mélyén felsejlik: most
nem  Christof  csente  el  a  takarót.  Csukott  szemem  előtt
végigcikáznak az elmúlt este képei; a borozgatás, a kandalló és az
őrült menekülés. A képek hatásárára felgyorsuló pulzusom végleg
véget vet a jótékony tompaságnak, élesen hatol be tudatomba a
jelen.  Egy  gödörben  aludtam,  ezért  fázom.  De  legalább  élek.
Néhány pillanatig elmerengek a lehetőségeimen; vagy maradok,
amíg rám nem találnak, vagy megkockáztatom a lejutást.  Némi
hezitálás  után  ez  utóbbi  mellett  döntök.  Mivel  mostanra  már
kivilágosodott, jó eséllyel a rendőröket is kihívták a házhoz, hiszen
Christof holtteste még az utcáról is könnyen felfedezhető, pláne a
szomszéd  kertből.  Arra  pedig,  hogy  biztosan  észrevették,  a
szomszéd bácsi kíváncsisága a garancia, aki minden lehetőséget
megragad, hogy a két telket elválasztó kőkerítés felett nézelődjön,
alkalmat keresve egy kis csevegésre.

Kimerészkedem a gödörből. A nap élesen hasít a szemembe. Le
kell ülnöm, meggyötört testemet nem bírják el a lábaim. Szédülök.
Egyelőre  lehetetlen  feladatnak  tűnik  a  visszajutás.  Menekülés
közben nem is éreztem, hogy mennyi sérülést szerzek. Végignézve
magamon konstatálom: nem csak a fű susogott a lábam alatt futás
közben,  gyakorlatilag  egyetlen  négyzetcentiméternyi  ép  felület
sem maradt  a  lábszáramon.

Hogy végül hogyan érek el Christof házáig, nem tudom. Az első
kép, ami eljut a tudatomig, a szemben lakó, most hevesen zokogó
idős hölgyé. A második pedig az őt kihallgató nyomozóé. Abszurd,
de magas, karcsú alakján végigtekintve az jut eszembe: pont az
estemen.

Elindulnak felém, és közben vadul  tátognak.  Sejtem, normál
helyzetben hangokat is hallanék.



– És a szeme is szép – motyogom a fess nyomozó karjába ájulva.
Szó se róla, mindig volt érzékem a belépőkhöz.

Miért  van az,  hogy az eszméletlen emberek öntudatlanságát
kihasználva, egyes orvosok orvul tűket döfködnek beléjük? Ezt már
a  filmekben  látva  is  mindig  felháborodtam.  Esélyem  sincs
védekezni, így végül a joviális doktor bácsi engem is eszméletre
bököd.  Mellékállásban  biztosan  Mikulás,  állapítom  meg,
valószínűleg a rajtam elért sikernek örülve, vadul mosolygó arcába
pillantva. Aztán egy másik arc tolakszik a látóterembe.

– Szép a szeme – motyogom a nyomozónak.

– Már mondta – vigyorodik el a férfi.

Szerintem végleg meghülyültem. A barátom halott és én is csak
kissé  élek,  de  nem  átallok  egy  teljesen  ismeretlen  férfinak
udvarolni.  No,  mindegy.  Majd  később  ráfogom  az  átélt
eseményekre.

–  Hölgyem, el  tudja mondani  mi  történt?  –  teszi  fel  a  nagy
kérdést.

–  Khmkhm –  próbálkozom a  hangolással  –,  kinek  is  kellene
mindent elmesélnem? – kötekedek enyhén nyikorgó hanggal.

– Elnézést, Aron Gaudellen nyomozó vagyok – mutatkozik be a
szép szemű, legalább 185 centiméter magas férfi. – És önben kit
tisztelhetek?

– Danielle Sairgon – hebegem, miközben Gaudellen nyomozó a
kíváncsi  szomszédasszony  hallótávolságán  kívülre,  a  szolgálati
autójába kormányoz.

Amíg a tegnap esti események végére nem érek, zöldes barna
szemeit  összehúzva  szinte  fogolyként  tartja  fogva  tekintetemet,
talán  sejti,  ha  elkalandozok  a  ház  felé,  összeomlok.  A  reggeli
eszmélés után most újra szíven szúr a valóság. Christof halott, és



az  én  életem  is  csak  egy  hajszálon  függött.  Pontosan  egy
vaskandalló  sarkán.

– Danielle, ugye tudja, hogy a kandallóval való találkozásnak
köszönheti, hogy megúszta – erősíti meg sejtésemet. – Ha eljut a
toalettig,  az öblítés hangját meghallva a gyilkos biztosan végez
önnel is.

És még mondja azt valaki, hogy a pisilés nem veszélyes üzem.
Mondhatnám én, ha lenne még kedvem viccelni, de elhangzik a
mondat, amitől már percek óta rettegek.

– Azonosítani kellene a barátja holtestét.

Most lenne kedvem újra futni. Messzire. Nem akarom látni sem
Christof, sem pedig Vonó holtestét. Elég volt már a halottakból.
Szinte hihetetlen, hogy alig tíz órája még azt hittem, sínen van az
éltem,  most  pedig  a  hangyaként  nyüzsgő  helyszínelők  között
lüktető  végtagokkal  botorkálok  fel  a  tornácra  vezető  néhány
lépcsőfokon.  Amint  felérek,  megbillenek.  Aron  gyengéden  a
könyököm  alá  nyúl  és  hagyja,  hogy  erőt  gyűjtsek.  A  tragédia
ellenére Christof felújított parasztháza ugyanazzal a nyugalommal
és  bájjal  köszönt,  mint  amikor  először  jártam  itt.  Most  is
lenyűgöznek  a  tornác  köroszlopai,  a  címeres  téglával  kirakott
padlózat,  a  fehérre  festett  falak,  a  fakeretes,  osztott  ablakok
vidékies  romantikája  és  a  mindezt  magába  ölelő,  folyamatosan
lüktető,  harsogó  természet.  A  különbség  akkor  és  most  között
azonban óriási: akkor Christof mosolyogva integetett a tornácon
álló székből.  Most mellette fekszik egy fekete zsákban. Néhány
méterre tőle pedig Vonó.

– Kérem, a kutya – nyögöm Aron felé, ő int, és szinte azonnal
letakarja  szegény  állatot  az  egyik  szorgalmas,  sertepertélő
kishangya. – Kérem, temessék el a kert végébe – fordulok vissza a
nyomozó felé. Az arcán látom kérésem szokatlan voltát, de bólint.



–  Van  ereje  most  szétnézni  a  házban,  vagy  visszahozzam
délután?

– Inkább essünk most túl rajta. De miért van erre szükség?

– Úgy tűnik, a gyilkos keresett valamit.  Van ötlete, hogy mi
lehetett olyan fontos, hogy ölni is érdemes érte?

Nincs erőm válaszolni, csak megrázom a fejem. Közben azért
egy pillanatra belém hasít a kétség, vajon nem Christof legújabb
vesszőparipája  húzódik  a  háttérben?  A  Nagy  Gazság.  Christof
mintha azt említette volna, nagyon sok forog kockán, és a kockát
ráadásul magasan ülő vezérek forgatják. Sejtésemet egyelőre nem
kötöm Gaudellen nyomozó orrára.

 

A házat tényleg felforgatták. Módszeres alapossággal. Kétség
nem fér hozzá, fontos dolgot keresett a kutakodó. Még nem tudom,
mi lehetett az, de biztos vagyok benne, néhány nap múlva, ha kicsit
feltisztul a köd a fejemben, választ találok.

Gyötrődve nézek körbe a szétbombázott házon. Szinte fizikai
fájdalmat  okoz  az  a  mérhetetlen  pusztítás,  amit  véghezvitt  a
gyilkos. Minden tekintetben. Nem kímélt sem élőt sem élettelent.
Közben fogalmam sincs, mit vár tőlem a nyomozó: ebben a pokoli
összevisszaságban  kizárt  dolog,  hogy  észrevegyek  bármit,  ami
hiányozna.  A  bútorok  felforgatva,  a  kanapék  alja  felvágva.
Darabokra törve hever a konyha padlóján a bolhapiacon beszerzett,
kincs  ritkaságú  cseresznyés  étkészlet.  A  könnyeim  lassan
alágördülnek az arcomon. Mindent belep a halál  szürke érzete.
Nem bírom tovább, a folyosóról visszafordulok.

– Innen csak az élet hiányzik – suttogom halkan. – Nem tudom,
mást elvittek-e.

Furcsa mód Gaudellen nyomozó megelégszik a válasszal, bólint,



és  a  bejárat  fele  indul.  Én  sem tétovázom,  még  egy  perc,  és
biztosan elvesztem a higgadtságomat. Kifelé menet észreveszem a
táskámat az előszobaszekrényen. Érte nyúlnék, de a férfi lefogja a
kezemet.

– Sajnálom, de nem viheti el. Egyelőre ez is a nyomozati anyag
részét képezi. Néhány nap, és biztosan visszakapja.

– Nekem most van rá szükségem – fut el a pulykaméreg, és a
mai  napon  először  tisztán  cseng  a  hangom.  –  A  papírjaim,  a
lakáskulcsom… most hogyan jutok be az otthonomba?

– Sajnálom – ismétel Gaudellen –, a kulcsait visszakaphatja most,
de többet nem tehetek.

 

Körülbelül egy óra múlva a lakásom előtt tesz ki a nyomozó.
Nincs  erőm megmozdulni,  sötét  fáradtság taglóz  le.  A  ragyogó
napsütés ellenére libabőrös leszek és fázom. Olyan érzésem van,
mintha  most  eresztenének  bele  egy  dunsztosüvegbe,  lassan,
kíméletlenül. Már csak a fedél hiányzik, hogy végleg megszűnjön a
külvilág. Aron valamelyest visszarángat még.

– Danielle, ugye mondanom sem kell, egyelőre ne utazzon el a
városból. Amíg nem zárul le a nyomozás szükségünk lehet önre –
fanyar  tekintettel  néz,  szemeit  most  is  kissé  összehúzza,  mint
amikor  a  menekülésemet  hallgatta.  Megint  megállapítom,
veszélyesen jóképű szépen formált arcával,  széles arccsontjával,
íves,  de  nem  túlzottan  vastag  ajkaival  és  sötétbarna,  enyhén
hullámos hajával. Egész lényét valami megfoghatatlan lezserség,
már-már hanyagság lengi  körül,  amelyet  szűk,  de nem tapadós
farmerje és sötét inge csak erősít.

Bólintok, jelezvén, felfogtam közlendőjét, majd kitápászkodom
az  autóból .  Természetesen  minden  lében  kanál
szomszédasszonyom, Adel és másféléves kisfia, Keve ekkor ér a



ház elé. Nem szól semmit az asszony, de ahogy a szája elé kapja a
kezét, mindent elárul. Jócskán szakadtan nézhetek ki. Fintorgok
egyet válaszul, majd reményeim szerint délcegen elindulok felfelé.
Ekkor már kíméletlenül  rám zárul  a  fedél,  és  végleg beborít  a
jótékony köd, ami aztán három napig lebeg körülöttem.

 
*

 

Dörr-dörr-puff-puff-dörr-dörr.  Percek  óta  ezt  a  ritmust  veri
valaki az ajtómon. Kezdek mérges lenni, mert nem értem, Luella
mit válaszol az éppen örök szerelmet esküdő Robinhónak. Immár
harmadik  napja  csak a  kedves  és  szép sorozathősökkel  vagyok
hajlandó megosztani az életemet, és úgy tervezem, a következő
ötven évemet is rájuk szánom. Ők biztosan nem törnek az életemre,
hacsak az agysejtjeim lassú sorvasztásával  nem. De azt  nem is
bánom.

A dörr-dörr-puff-puff-dörr-dörr  ebben a  pillanatban kiegészül
némi gyerek hisztivel, így sejtésem beigazolódik: a roppant kedves,
ám  folyamatosan  ezer  fokon  pörgő  Adel  és  porontya,  Keve
igyekszik kapcsolatot létesíteni velem. Nem túl sikkesen eltotyogok
az ajtóig,  majd  némi  szöszmötölés  után sarkig  tárom azt.  Adel
hátrahőköl. Na, ugye, hogy jelenleg nem vagyok szalonképes!

– Miben segíthetek Adel? – próbálom kulturált mivoltom utolsó
morzsáit összeszedegetni. Végül is, nem ő tehet a történtekről.

–  Danielle,  három  napod  volt  az  önsajnálatra,  most  öltözz,
sétálni megyünk! – közli ellentmondást nem tűrve. Hirtelenszőke
hajjal keretezett kerek arcából elszántan pislognak rám babakék
szemei.

– Ne haragudj – próbálnék szabadkozni a visszautasítás előtt.



– Abszolút nem haragszom, öltözz, indulunk. A jóképű nyomozó
is megmondta, három nap után robbantsalak ki,  ha nem megy,
hívjam őt. Ezt akarod?

Elég bambán nézhetek ki a fejemből, mert türelmetlenül int a
kezével, ami nagyjából annyit tesz: indulj öltözni!

–  Oké,  Adel ,  kérek  t íz  percet  –  törődöm  bele  a
megváltoztathatatlanba.

–  Rendben,  de  ha  tíz  perc  múlva  nem  vagy  a  ház  előtt,
visszajövök  és  folytatom  a  dörömbölést  –  fenyeget  még  meg,
miközben Kevét műanyag, lábbal hajtós motorjával együtt a hóna
alá csapja és megindul a lépcsőn lefele. Keve, bár lehet, hogy csak
beképzelem, szánakozva néz rám, mintha azt üzenné tekintetével:
ne is mondd, nekem az anyám!

Már csak három percem maradt az Adel által megszabott tízből,
mégsem  tudok  elszakadni  a  tükörképemtől.  Ijesztő,  de  mintha
idegen állna  velem szemközt.  Egy  169 centiméter  magas,  nem
vékony, de nem is kövér, sportos testalkatú, piszkosszőke göndör
hajú lány, akit ugyan 26 éve ismerek, de néhány óra leforgása alatt
idegenné vált.  Kissé szögletes arca most hófehér,  pedig tudom,
jobb napokon egészséges halványbarna színe van. Mélykék szeme
tompán csillog, keskeny, de dús szája furán lefelé biggyed, pedig a
határozottan kirajzolódó nevetőráncaiból is látszik: mosolygáshoz
szokott. Tiszta skizofrénia. Végül megmozdulok, és az első kezem
ügyébe eső nadrágot és pólót magamra rángatom.

Ahogy kilépek a házból, fejbe kólint a június eleji napsütés. Adel
arcán elégedett vigyor ömlik szét, karon fog, majd szinte azonnal
levegővétel nélküli történetmesélésbe kezd. A főhős természetesen
izgága kisfia, Keve. Nem bánom. Azon túl, hogy beköltözésem óta
megkedveltem  mindkettejüket,  jótékonyan  elzsongít  mormolása.
Fogalmam  sincs,  merre  járunk,  és  mennyi  ideig  sétálunk,
zombiként menetelek anya és fia mellett. Az első kép, amikor kissé



bekopogtat a külvilág, egy játszótér sarka. A szűnni nem akaró
gyerekzsivajtól még a halottak is visszaköszönnének.

Keve egyből izgalomba jön, és ellentmondást nem tűrve beveti
magát a homokozóba. A projektje egyértelmű: igyekszik a lehető
leggyorsabban  a  legtöbb  lapátot  megszerezni.  Sokáig  nem jut,
mert Adel megakadályozza világhódító tevékenységében és néhány
amazon anyuka szikrázó tekintetétől  kísérve visszaszolgáltatja a
homokhányó  eszközöket  jogos  tulajdonosaiknak.  Ekkor  Keve,  a
homokozó iránti  érdeklődését elvesztve,  már a hinta felé teper.
Adel repülőrajttal indít, hogy még elkapja csemetéjét a becsapódás
előtt. Ezúttal ő nyer. Néhány sprint és hajmeresztő helyzet után
végül  Adel  úgy  dönt,  Keve  megunta  a  játszóteret,  így  a
babakocsiba szuszakolja a visongva tiltakozó mini ámokfutót.

Hazaérve Adel utamra bocsát, de előtte még szigorú hangon
megfenyeget:  holnap  ugyanitt,  ugyanekkor.  És  ez  így  megy
napokon keresztül.  Mígnem egyik nap kíméletlen szavakkal töri
meg a biztonságos és jótékony monotóniát, ami, mint egy védfal
ölelt az elmúlt napokban körül.

–  Danielle,  holnap hétfő.  Remélem,  tudod,  hogy újra  el  kell
kezdened dolgozni – rángat vissza a jelenbe. Úgy tűnik, sorsom
megpecsételődött,  nem  láthatom,  amikor  Luella  világra  hozza
Robinhóval közös gyermekét.  Letelt  a főnököm által  kiszabott –
ahogy ő nevezte üzenetében – regenerálódási, extra szabadságom.

Reggel, számomra is meglepő módon frissen ébredek, néhány
perccel  az  óra  csörgése  előtt.  Meghökkent  a  tükörbeli  lány
egészséges kinézete is:  már ismerősként  üdvözlöm. Hogy teljes
legyen az örömöm, minden különösebb fennakadás nélkül eljutok
autóval  a  szerkesztőségig.  Természetesen,  mindenki  kellő
részvéttel közelít felém, először sikítani tudnék tőlük, a kilencórás,
hétindító  értekezlet  kezdetére  már  megszokom  szánakozó
pillantásukat.  A  szeánsz  után  főnököm  az  irodájába  szólít,  így



nincsen időm elgondolkodni a rám kiszabott napi feladat furcsa
mivoltán.  Közéleti  szerkesztőként  egy  erősen  gazdasági  témájú
sajtótájékoztatóra kell mennem.

–  Kedves  Danielle  –  kezdi  szirupos  hangon  mondandóját  a
Safelli Krónika feje. A kezdetektől kedves, megértő, már-már apai
vezető képében tetszelgő férfitől  kiráz a hideg.  Atos Santgreeg
nem szép és még csak nem is férfias férfi, és ezt a nyilvánvaló
tényt  kínos  pedánsággal  igyekszik  ellensúlyozni.  Első  ránézésre
egy  bakkecskét  juttatott  az  eszembe.  Egy  alacsonyra  nőtt
bakkecskét,  aki  fontosságával  és  nagyszerűségével  igyekszik
kompenzálni láthatóan csekély férfiasságát. Ez a póz kiegészül a
levakarhatatlan feszülős farmernadrággal, abból a fajtából, amelyik
látványosan kiemeli a férfiúi éket, már, ha van; ódivatú garbókkal
és zakókkal, illetve soha divatba nem volt western csizmára hajazó
fekete, hegyes orrú, kopogós cipővel. Az egészet megkoronázza, őt
kecskeségében pedig megerősíti a gondosan ápolt körszakáll.

Ahogy  előrehajolva  együtt  érzőn  kezemre  teszi  a  kezét,
megcsap a számomra kellemetlen, fanyar parfümjének illata, ettől
felfordul a gyomrom. Úgy tűnik, ma sem kopogtat nálam elveszett
étvágyam.

– Remélem sikerült valamelyest összeszednie magát – rángat
vissza a jelenbe a férfi. – Szükségünk van önre, kedvesem, hiszen
remek tollú író – nyájaskodik tovább. A gyomrom bukdácsol még
néhányat, majd végleg föld körüli pályára áll ennyi szirup után. A
főnököm azonban nem kímél, folytatja tovább, de legalább választ
kapok mai feladatom különösségére.

– Úgy gondoltam, egyből a mély vízbe vetjük a magácska ügyes
írói képességét…


