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Lassan haladtak a délutáni csúcsforgalomban, pedig a férfi szeretett volna mielőbb célba érni.

Arca komoly maradt, mikor ránézett a mellette ülő lányra, csak szeme villant kedvesen.
A lány élénk tekintettel válaszolt, arcán némi izgalom látszott.
Ennyi elég is volt ahhoz, hogy megértsék egymást.
Régi  kapcsolat  fűzte  őket  össze.  Valaha egyetemi  hallgató  korukban kezdődött,  amikor  egy

hasonlóan  gondolkodó  társaságba  tartoztak  mindketten.  Természetesen  szétszóródtak,  kevesen
maradtak, akik őrizték magukban az akkori barátságot.

Ők igen. A hasonló érdeklődés, a munkájuk még közelebb hozta őket egymáshoz.
Sheldon  Silverman,  a  Scotland  Yard  főfelügyelője  gyakran  igényelte  Abbygael  Clever

kriminálpszichológus  tudását  némely  bonyolult  bűnügy  felderítésénél.
Már több alkalommal dolgoztak együtt, ám, a legutolsó esetben Abby személyesen is érintetté

vált. Akkoriban egy ideig együtt laktak, kényszerűségből, ami kicsit átrendezte a barátságukat.
Új szín, új érzelmek kerültek bele, szorosabb lett a kapcsolatuk, átalakult.
Sheldon beköltözött a város sűrűjébe, egy garzonba, eladta a kertvárosi házát, ahol az ideális

családi életet szerették volna megvalósítani ex-nejével. Nem sikerült, válás lett a vége.
A ház nem jelentett semmit Sheldonnak, betondzsungelhez volt szokva. Amikor Abbyvel – az előző

ügyük folyamán – összegabalyodtak érzelmileg, akkor döntött az eladás mellett. A lány meg akarta
őrizni a saját világát, nem akart a házba költözni, sőt, a meglévőnél szorosabb kapcsolatot sem akart.

Sheldon maga sem tudta, mit is akar. Időnként fellángoltak, izzott köztük valami szerelemhez
hasonló, azt ki is használták mindketten, de együtt lenni, csak úgy, szótlan egyetértésben, ez okozott
nagy békességet.

Kiegyensúlyozott  volt  a  kapcsolatuk,  ha  valamelyiküknek nem volt  kedve hozzá,  akkor  nem
találkoztak. Nem okozott gondot.

Utolsó munkájuk során Abby megsérült, két alkalommal is. Nem csak fizikailag, hanem a tudós
lelke  is  elszenvedett  némi  megbicsaklást,  minek  következtében  egy  időre  leállt  a  bűnügyek
kivizsgálásával.

Sheldon ismerte már annyira, hogy tudja, egy különösen bonyolult esettel szembesülve szögre
akasztja az elhatározását, és ismét beveti minden tudását, megérzését a nyomozás érdekében.

Amikor felkereste a lányt egy tömött dossziéval,  amelyben egy furcsa bűntény iratai  voltak,
sejtése beigazolódott. Abby felvillanyozódott, majd teljes energiájával az ügyre vetette magát.

Áttanulmányozta az iratokat, fényképeket, csak ezután hívta a Sheldont és kapcsolódott be a
nyomozásba. Most éppen a Yardra tartottak, ahol a csoporttal együtt – immár Abbyvel kiegészülve –
átbeszélik a jelenlegi helyzetet.

 
~~~
 
Abby örült a szíves fogadtatásnak, amiben részesítették. Most döbbent rá, hiányzott neki ez a

fajta munka.
– Na, akkor nézzük át az egész dolgot az elejétől! – kérte Sheldon.



Képek villóztak a plazmán, egyik nyomozó kísérte szöveggel. Feszülten figyeltek.
– A múlt héten bejelentést kaptunk az egyik körzetből. Gyilkossági ügy, de a halott személye

túlmutat az ő hatáskörükön. A Corinthia Hotel jelentette, hogy egy idős vendéget holtan találtak a
szobájában.

A szoba a legdrágábbak közé tartozó,  az ágyon fekvő meztelen,  koros úr egy nyugalmazott
főügyész. Az ágyneműn lévő gyűrődések nem dulakodásra, inkább némi lepedőakrobatikára utalnak.
Síkosító nyomát találták a halott testén, ám sem óvszert, sem egyéb, másik személyre utaló testnedv,
hámsejt, nyom nem volt fellelhető. Az illető úr két nappal előbb bérelte ki a lakosztályt, határozatlan
időre. Az étterem pincére elmondta, hogy asztalt foglalt két személyre az előző estére. A portás látta,
amint egy rendkívül elegáns, fekete ruhás hölggyel érkezett, taxival. A hölgy arca nem látszott a
hatalmas kalaptól,  alakjából ítélve negyven év körüli  lehetett.  Egyenesen az étterembe mentek,
megvacsoráztak, majd az úr lakosztályába tértek. A liftben készült felvételeken sem látszik a nő arca.
Távozását nem rögzítette egyik kamera sem. A patológia jelentése szerint a halál oka egy vékony tű
behatolása a szívbe. A seb befelé vérzett, csupán a szúrás helyén látszott néhány csepp. Azonnali
halált  okozott.  Az  eszköz  még  ismeretlen,  csak  találgatások  formájában  szerepel  a  patológia
jelentésében.

– Mikor foglalta le a helyet az étteremben? – kérdezte Abby.
– A halála előtti nap reggelén.
– Tehát nem azon az estén ismerték meg egymást… Telefonhívás volt?
– Igen. Az úr hívott egy mobilt a szobájából. Ellenőriztük: eldobható, már nyoma sincs.
– Tehát: Bradly Goodwin nyugalmazott főügyész megérkezik a Corinthia Hotelbe, határozatlan

időre lakosztályt bérel. Beköltözik, és azután? Elment valahová? – kérdezett tovább a lány.
– Egyedül vacsorázott, majd taxival távozott.
– Ismerjük a taxist? – kérdezte a nyomozó.
– Igen, de még nem volt mód kifaggatni, a hétvégére elutazott a családjával. Talán ma sikerül

beszélni vele.
– Meg kell tudni, hová fuvarozta az urat. Nagy valószínűséggel ott ismerkedett meg a hölggyel –

jegyezte meg Abby.
– Nem lehet, hogy ez egy régebbi kapcsolat, esetleg ez miatt érkezett Mr. Goodwin Londonba? –

gondolkozott hangosan Sheldon.
Abby bólintott, aztán kijelentette:
– Majd, ha az előzőt kizártuk, akkor induljunk ezen a vonalon. Nem tartom valószínűnek. Egy

régebbi ismeretség, barátságos vacsora után miért torkollt volna ölésbe?
– Ezer oka lehet! – sóhajtott a nyomozó.
– A pincér és a kamerák felvétele szerint kellemesen beszélgetve vacsoráztak. A látottakból ítélve

jelzés értékkel bír számomra, hogy a vacsora alatt a hölgy végig kalapban maradt, és kesztyűben
fogta meg az evőeszközt, poharat, és csak szívószálat használt, aminek nyoma veszett a helyszínelők
jelentése szerint. – Gondolta tovább az esetet Abby. – Az égvilágon semmi sem maradt utána, még a
szalvétát is eltüntette! Ez előre megfontolt szándékra utal!

– Nos, ez valóban így lehet… Mit gondolsz, mi az indíték?
– Talán a múltban keresendő… – válaszolt elgondolkozva a lány.
– Meglátjuk. Fiúk, a taxisofőrt kikérdezni, a hallottak alapján tovább nyomozni, engem értesíteni,

ha kérhetném! – élénkült meg Sheldon, ahogy kiosztotta a feladatokat.
Abbyhez mentek,  szokás szerint  újból  átbeszélni  az ügyet.  Sheldon nagyon számított  a lány

megérzéseire, különösen most, mikor nő az elkövető, mert efelől nem volt kétsége.
A  lány  egy  toronyház  tetején  lakott,  egy  aprócska  stúdiólakásban.  Számára  ez  tökéletesen

megfelelt. A lakáshoz tartozott egy világos, nagy terasz, ahonnan szépséges kilátás nyílt a távolban
nyüzsgő városra, a közeli parkra. A lakásnak még kandallója is volt, csupán a hangulat kedvéért.
Abby a tető egyik közeli részén egy kicsinyke tárolóban tartotta a hasábfákat, amíg nem volt nagyon
hideg, ezzel fűtött a kandallóban. Volt ennek valami különös varázsa, hangulata. Sheldon remélte,
hogy most is begyújthat, aztán a padlóra helyezett párnákon heverve beszélgetnek. Remélt mást is,



vágyott a lányra.
Hetek múltak el amióta nem élvezték egymás testét, most, a lányban lobogó tűz, amit a nyomozás

izgalma keltett, remélte, átcsap másfajta lángolásba is. Óvatos tekintettel vizslatta a kedves arcot,
aztán hangos nevetéssel válaszolt a lány szikrákat lövellő tekintetére. Ismerte már, tudta, hogy nem
reménykedik hiába.

A száguldó liftben a hajába csókolt, mire a lány hozzábújt. A lakásba érve hevesen hámozták le a
másikról a ruhát, mint az éhes farkasok, úgy estek egymásnak.

Agyukból elszállt a feladat, a munka, csak a várható élmény izgalma tombolt.
A keskeny kanapén feküdtek, egymást szorosan ölelve, izzadtan, pihegve. Abby felkelni készült,

ám a férfi a fülébe súgta:
– Még ne… Maradj itt, talán örökre…
Maradt. Sokáig, élvezve az ölelést, az egymáshoz tartozást.
Reklámfények villogása vetett fényt a sötét szobára, mikor elengedték egymást.
Együtt  letusoltak,  majd a lány a konyhazug felé indult.  A férfi  sejtette,  ételt  készít.  Mindig

meglepődött, hogy ez a vékony, kicsi nő mennyit képes enni.
Mert Abbygael Clever professzorasszony alig volt százhatvan centi magas, vékonyka, talán ötven

kiló,  kedves  arca  nem árulkodott  semmiről,  ám tiszta,  kék  szeme  mindent  észrevett,  átlátott,
meglátott. Barna haja enyhén göndörödött a nyakába, homlokába, látszólag ellenszegülve minden
elrendezésnek.  Világos  arcbőréből  keskeny,  piros  száj  világított,  ami  megkeményítette  angyali
vonásait.  Formás,  átlagos teste nem feltétlenül  a szemet gyönyörködtette.  A látszólag törékeny
teremtés  kegyetlen  meglepetésekkel  tudott  szolgálni  az  őt  prédának  tekintőkkel  szemben.
Feketeöves ugyan nem volt, de kiváló ismerője néhány keleti harcművészetnek, és a lőtéren sem
vallott  szégyent.  Bár  nem  szerette  a  harc  semmilyen  formáját,  bizony  nagy  hasznát  vette  a
rákényszerített  edzéseknek  a  Yardnak  végzett  munkái  során.  Mindezek  ellenére,  a  legerősebb
fegyvere a barna fürtök alatt lakozott. Rendkívül erős empatikus készség, logika, következtetés,
teóriák felállítása,  megérzései  –  ezekkel  segítette  a  nyomozást.  Kihallgatási  technikája  egészen
egyedi, mindig a személyhez igazodó. Addig forgatta a szót, stílust, hangnemet, amíg a kihallgatott
személy olyasmit is elmondott, amit még saját magának sem volt képes bevallani.

Sheldon meleg tekintete simogatta a serénykedő lányt, közben leszögezte magában: Hiába, na!
Abby a lélek nagy ismerője.

Felvette az itt tartott köntösét, majd kisietett fáért. Hűvös szél fújt, elkél a kandallótűz.
Gyufa sercent, lassú lángok nyaldosták a hasábokat, illattal, meghittséggel töltve meg a kis lakást.
A konyhát elkülönítő pultnál ültek, mint valami bárban, ott fogyasztották el a hirtelen készült, ám

annál ízletesebb vacsorát.
Temérdek párnát szórtak a kandalló elé, egy kislámpa égett az ágynál. Halkan ugyan, de ide is

felhallatszott  a  metropolisz  moraja.  Ültek,  szótlanul,  a  lángokat  bámulva,  egymás  kezét  fogva,
lélekben összeolvadva.

Ezt, az összetartozás élményét féltette a lány, mert ha a szerelem elsodorja, átadja magát a
mindent eluraló érzésnek, akkor minőségi változás következne be a kapcsolatukban. Tudta magáról,
olyankor nem racionális, nem mérlegel, hagyja, hogy elsodorja a minden feletti érzelem. Pedig ő az
agyával dolgozik, nem tud széthasadni. Szüksége van a józan eszére, még így is gyakran elveszti,
mikor a fellobbanó lángoknak enged.

Tökéletes a kettőjük közti harmónia, csupán néha zavar bele némi lelkifurdalás. Tisztában van a
férfi  érzéseivel,  látja  sötétkék  szemében a  felé  áramló  szerelmet,  de  pajzzsal  védekezik.  Igaz,
hártyavékony,  foszladozó,  de  mégis  védi  magát.  Ugyanakkor  boldog  is,  mert  Sheldon  nem
akármilyen férfi. Sportos, magas, mesésen sötétkék szemű, fekete hajú, címlapra való férfipéldány.
Egyszer  komoly,  ráncolódó  homlokú,  felelősséggel  terhelt  főnyomozó,  máskor,  mikor  kettesben
vannak, csintalan kölyökké lesz. Remek társalgó, szarkasztikus, humoros, féltő és gondos, önzetlen
és kitűnő szerető.

Abby nézte a hamvadó tüzet, az jutott eszébe, hogy minden lángolásnak ilyen szomorú a vége…
talán ez tartja féken benne a szenvedélyt, csak néha engedi eluralkodni magán. A hallgatag csend,



amikor a lelkük együtt rezdül, az mindennél fontosabb! Ja, hogy ez is a szerelem része? Nem, ez
annál sokkal több, ez erőt ad, lendületet, megnyugvást. Nagyon jó!

Késő este volt már, mire kihunyt a tűz. Abby megszólalt:
– Itt maradsz?
– Maradnék… Nem lehet, reggel korán kelek, nincs nálam tiszta holmi sem, sajnos mennem kell!
– Hívj, ha kellek! – intette Abby.
–  Hívlak.  Mára  elég  volt  belőled,  erőm elhagyott,  mint  az  eszem.  Nem vagy  jó  hatással  a

munkaképességemre!
– Nofene! Én meg azt hittem, hogy fokozom.
– Holnap talán – szólt Sheldon öltözködés közben.
Kattantak a zárak a férfi mögött becsukódó ajtón.
Abby megágyazott, majd betekerte magát a paplanba. Teste, szinte lebegett, elméje könnyű volt,.

Kényelmesen elhelyezkedve várta, hogy álomba merüljön. Néhány perc múlva elaludt.
 
~~~
 
Félálomban, még csukott szemmel tapogatózott a rikácsoló telefon után, majd belemordult:
– Itt vagyok…
– Bocsi, csak én zavarlak! Öltözz hamar, úton vagyok érted!
– Rendben – bontotta a vonalat a lány, aztán kinyitotta a szemét.
Már világos volt. Nyolc óra is elmúlt. Kitámolygott a fürdőbe tusolni.
A ruháit készítette elő, amikor Sheldon megérkezett.
– Még nem vagy kész? – nézett csalódottan a lányra.
– Még fel sem ébredtem! Ahhoz képest, már egészen jól állok. Főzz kávét, amíg tollászkodom.
– Majd bent iszol, ne húzd az időt!
–  Attól  én nem térek magamhoz,  amit  ti  ott  benn kávé gyanánt  vedeltek,  erős  kávéra van

szükségem! Most!
Sheldon ledobta a kabátját, majd feltette a kávét. Közben, lopva a félmeztelen lányt figyelte,

amint öltözni kezd.
– Ne sunnyogj, annyi idő nincs! – válaszolt a lány a ki nem mondott óhajra.
– Gondoltam, amíg kifő a kávé…
– Aha, az percek múlva kész!
– Jól van, na! Még a tegnapi élmény bennem hagyta a varázsát… – sóhajtott ábrándozva Sheldon.
Abby közben felöltözött, a kávéfőző is megszülte a fekete lét. Kitöltötte, megitták, majd sietve

elindultak.
– Ki az áldozat? – kérdezte már a kocsiban a lány.
– Áldozat? Nem mondtam semmit, miből gondolod?
– Hajszolsz, tehát fontos az ügy. Meg kényes is.
– Majd benn megtudunk mindent.  Én is csak annyit tudok, hogy egy múlt heti  gyilkosságot

hozzákapcsolnak a miénkhez, de többet nem.
– Szintén igazságügyi berkekből származik a hulla?
– Igen. Valakinek nagyon a begyében vagyunk.
– Ez azért még nem nyert bizonyítást, lehet véletlen is.
– Mindjárt többet tudunk – szállt ki a kocsiból Sheldon, majd igyekeztek a többiekhez.
– Jó reggelt! Na, mi az új ügy?
–  Manchester  jelentett  egy  hasonló  esetet.  Múlt  héten,  vasárnap  délelőtt,  az  egyik  drága

szállodában, a Palace Hotelben, a szobalány holtan találta ágyában a nyugalmazott Adam Leaves
főbírót. A körülmények szinte azonosak a mi ügyünkével. Meztelen test, szívébe szúrt éles tű végzett
vele.  Az  ágyon  hancúrozás  nyomai,  de  semmi  olyasmi,  amiből  DNS  nyerhető.  A  személyzet
kihallgatása hasonló eredménnyel zárult. Jólszituált, negyvenes nő, hatalmas kalapban, kesztyűben,
barátságos légkörben elköltött vacsora után, karöltve felment a főbíró lakosztályába. A lift felvételén



megcsodálhatunk egy újabb malomkeréknyi kalapot. Távozni senki sem látta. Az ottani kollegák már
tovább jutottak, megtudták, hogy előző napon a főbíró a népszerű Yates bárban időzött. Megvannak
a felvételek.

– Tedd ki, hadd nézzem!
Együtt  nézték,  amit  a  bár  kamerája rögzített.  Látták,  amint  a  főbíró egyedül  érkezik,  majd

kényelmesen helyet foglal a bárpultnál. A mixer italt tölt egy pohárba, elé tolja, a főbíró belekortyol,
majd körbenéz a teremben. Viselkedése arra utalt, hogy lazán, kényelmesen érzi magát.

– Tekerd előbbre! – szólt Sheldon.
A kép változott. Egy nő érkezett a bárhoz, hosszú, feketehajú, leült az egyik székre, majd valamit

szólt  a  mixernek,  de  már  el  is  fordult.  Háttal  ült  a  pultnak,  elmerült  a  közönség,  a  táncolók
szemlélésében.

– Tekerd vissza egy kicsit, nagyítsd, a nőt nézném!
Az arcából szinte csak a szája, álla látszott. Hatalmas, sötét szemüveg takarta, haja előre omlott,

amint  egy  kicsit  lehajtotta  a  fejét.  Mozdulata  kifinomult,  természetesen  előkelő  volt,  öltözéke
egyszerű  és  szolidan  elegáns.  A  magas  nyakú,  fekete  ruha  csak  izmos,  formás  karját  hagyta
fedetlenül, amit egy habkönnyű stólával takart. Kezén fekete csipkekesztyű, semmi ékszert nem
viselt.  Száján  különleges  rúzs  szerénykedett:  ibolya-lila  színű.  A  fekete,  testhez  tapadó  ruha
rendkívül formás alakot mutatott, keresztbe tett lábain a harisnya, a magas sarkú cipő szintén fekete.
A mixer elé tolta az italát, szemre Martininak látszott. A hölgy belekortyolt, majd tovább nézelődött.
Egy szórakozni vágyó, felsőbb körökből származó, jómódú hölgy benyomását keltette. Korára csak az
enyhén megereszkedett arcbőr utalt, de csak akkor, ha kinagyították a képet.

– Semmi nem mutat arra, hogy ismerkedési szándékkal jött volna ide, ügyet sem vet a főbíróra… –
jegyezte meg Sheldon.

– Azt te csak hiszed! Ez a legjobb módja annak, hogy felkeltsd valaki figyelmét! – már, ha nem
luxus prosti vagy.

Ismét tekertek egy keveset a felvételen. Itt már azt látták, amint a főbíró megszólítja a nőt, aki
eleinte közömbös, ám nem elutasító módon fogadja a közeledést. A bemutatkozás sem mindennapi
volt: a főbíró kézcsókkal tetézte. Rendelt még egy italt a nőnek, aki továbbra is háttal ült a pultnak,
kamerának. Sokáig és élénken beszélgettek, aztán, vagy egy óra múlva a nő firkantott valamit a
poháralátétre, majd távozott. A főbíró elégedett arccal kért még egy italt, lassan elfogyasztotta,
fizetett és ő is távozott.

– A szálloda recepciósa szerint, mintegy negyedóra múlva egyedül érkezett. Felment a szobájába,
majd legközelebb a reggelinél látták. Egyedül volt. Két hívást bonyolított, egyet az étterembe, mikor
asztalt foglalt, illetve előtte egy bizonyos mobilt, ami már nincs bekapcsolva.

– Bizonyára meghívta a nőt vacsorára, aki igent mondott, majd utána foglalt asztalt.
– A poháralátétet megtaláltátok? – kérdezte Abby.
–  Igen.  Mivel  kesztyűt  viselt,  nincs  nyom. A szám feltöltős  mobil,  lenyomozhatatlan,  ki  van

kapcsolva. Nem egyezik a főbíró által hívottal.
– Mit csinált az áldozat a nap folyamán? Lehet erről tudni valamit? – kérdezte Sheldon, közben a

kapott iratokban lapozott.
– A recepciós szerint dél körül távozott kényelmes, utcai öltözékben gyalogosan. Estefelé, hat

körül jött vissza, este nyolc után távozott, majd szűk óra elteltével érkeztek a nővel együtt, taxival.
Egyenesen az étterembe mentek élénken beszélgetve.

– Felvétel? Remélem, hoztatok másolatot?
– Itt van. A nő ismét rendkívül elegáns és előkelő. Most nincs rajta a hatalmas szemüveg, viszont

a kalap mindent takar az arcából.
– Kiváló ízlésre vall az öltözéke! – jegyezte meg Abby.
– Mi? Ez a bazi nagy kalap?
– Az is. A ruha fekete, kellemesen dekoltált, egyáltalán nem kihívó. Az a rövidke, selyem pelerin

áttetszőségével izgalmas, a könyékig érő finom csipkekesztyű nem óságos, mint ahogy a divatos,
hatalmas kalap sem.



– Azt hittem, ilyesmit csak az epsomi derbin viselnek…
– Ó, ez oda túl szerény lenne! – válaszolt Abby ajkát lebiggyesztve.
– Na, nézzük tovább! – szakította félbe a nyomozó a divatvitát.
A felvétel további részén látták, amint a nő úgy ül, hogy háttal helyezkedik a kamerának. Amikor

beszélgetés közben a főbíró felé fordul kissé lehajtott fejjel, fekete, haja előre omlik, takarva teljesen
az arcát.

Bort  fogyasztottak  az  ételhez,  desszert  helyett  kávéztak,  a  főbíró  arca  ragyogott,  bájolgott.
Keveset még időztek, majd a nő bizalmasan belekarolt az idős úrba, és távoztak az étteremből.

A liftre várva sem mutattak semmi olyan mozdulatot, ami a további együttlét tartalmára utalna.
Útban  felfelé  sem  beszéltek,  aztán  a  folyosón  megtett  néhány  méter  után  kinyílt  a  főbíró
lakosztályának ajtaja, majd eltűntek.

Több órányi felvételt néztek át a manchesteri kollegák, ám a nőt, mintha elnyelte volna a föld.
A szoba ajtaja zárva volt,  mikor délelőtt a szobalány takarítani érkezett.  Miután nem kapott

választ a kopogásra, saját kulcsával nyitott be, és felfedezte az ágyon meztelenül fekvő halott főbírót.
Pánikban rohant a biztonságiakhoz, akik orvost, mentőt hívtak, majd a mentősök értesítették a

rendőrséget.
Folyt ugyan nyomozás, de eredmény nélkül.
A Hotel igazgatója ragaszkodott hozzá, hogy értesítsék a Scotland Yardot, miután olvasott a

londoni esetről.
– Ez bizony elég kevés, de megnézzük újból a Corinthia felvételeit is. Lehet, hogy a két nő azonos?

Játszd le ismét!
Szinte ugyanazt látták, csak a férfi személye volt más. Még a viselkedése sem tért el jelentősen a

főbíróétól.
Visszatértek a taxisofőrt meghallgató kollegák.
A főügyészt a Portobello Road egyik bárjába vitte, a Trailer Happiness-be.
– Elmegyek, beszélek velük, meg elkérem a felvételeket. Ti keressetek az urak magánéletében

valamit. Mi célból hagyták el az otthonukat, történt-e valami, nem is mondom tovább…
– Megyünk, Főnök!
– Jössz velem, ugye? – fordult Sheldon Abbyhez.
– Naná! Előbb szeretném újból megnézni a felvételeket. Még délelőtt van, a bár zárva. Oda csak

estefelé érdemes mennünk, nyitás előtt – hívta fel figyelmét a lány.
– Igaz, erre nem is gondoltam. Én megnézem a két nyugdíjasunk szakmai múltját, van-e valami

közös ügy, amiben mindketten ténykedtek.
– Nem akarlak elkeseríteni, de rengeteget fogsz találni! Mindketten egyidőben dolgoztak, az

igazságszolgáltatás csúcsán.
– Azért én megnézem. Később elmehetnénk ebédelni! – vetette fel a nyomozó.
– Reggelizni sem hagytál, már most éhen halok! – méltatlankodott a lány.
– Földszint, automata! Tűrhető szendvicsek, csokoládék, italok kaphatók.
– Aha. Azokat meghagyom nektek, én kiugrom, valahol veszek magamnak emberi fogyasztásra

alkalmas tápot.
– Hoznál nekem is? – kérdezte Sheldon halkan.
– Szendvicset? Vagy esetleg valami mást szeretnél?
– Jó lesz a szendvics, meg kávét… Már nekem sem elég ez a lötty, ami itt kapható. Siess vissza,

mert sok a munka, nem lehet lazítani! – hangzott a tréfás utasítás.
Abby mosolyogva kapta fel a táskáját, majd kiviharzott az ajtón. A közeli teázót célozta meg. Járt

már itt, csak nem tudta, vajon elvitelre is lehet-e vásárolni.
Lehetett.  Szeme  láttára  és  kívánsága  szerint  készítettek  két,  hatalmas  szendvicset,  némi

narancsot is kifacsartatott, kávét is főzetett, aztán jókora csomaggal tért vissza az irodába.
Az üres tárgyalóban fogyasztották el a késői reggelit, majd nekifogtak a munkának.
 
~~~



 
Abby nézte a felvételeket, különösen a nő viselkedését, mozdulatait.
Vannak olyan gesztusok, amiket nem lehet megtanulni, vagy a véredben van, vagy hamis, mikor

utánozni próbálod.
Ez a nő született arisztokrata, bizonyos mozdulatai nem hagynak kétséget felőle.
Amennyiben nem bűntény esete forogna fenn, fel sem merülne benne, hogy álcázza magát. Azt

látni,  hogy a  negyvenet  már  jócskán túlhaladta,  nem él  a  fiatalítás  lehetőségével,  ezt  mutatja
megereszkedett arcbőre. Nem látni, hogy sminket viselne, eltekintve attól a különleges rúzstól, ami
remekül  illett  az  öltözékéhez.  Higgadt,  magabiztos.  Tökéletesen  tisztában  van  azzal,  hogy  a
kiszemelt férfi felfigyel rá, holott semmit sem tesz ennek érdekében! Egy pillantásra sem méltatja
őket  addig,  amíg  azok  nem közelednek hozzá,  akkor  is  kissé  távolságtartó  marad.  Tartózkodó
udvariassággal,  lassan oldódva vesz részt  a beszélgetésben,  sok időt hagyva a bemutatkozásig.
Szemmel látható, hogy igencsak jól ismeri a férfiak természetét, különös tekintettel a korosabb,
magasan képzett idős urakét. Vajon ki lehet ő? Egy ilyen jellemet mi billent ki a vele született, angol
arisztokratákra jellemző higgadt, érzelemmentes viselkedésből annyira, hogy gyilkossá váljon?

Nagyon sok mindent  kell  még megtudnia ahhoz,  hogy képet  alkosson a  nőről  –  vonta le  a
következtetést Abby. Egyelőre, a megfontoltság, a kiszámítottság, a tökéletes álcázás, nyomai teljes
eltüntetése utal a tervezésre. Valaminek lenni kell, ami ezt a két férfit és a nőt összekapcsolja.
Viszont, amíg a nő kiléte ismeretlen, addig nehéz lesz megtalálni az összefüggést.

Sheldon sem mutatkozott  túl  lelkesnek,  mikor a  két  halott  múltbéli  tevékenységeit  próbálta
összeszedni. Rengeteg ügy volt, amelyben mindketten részt vettek.

Miután már évekkel ezelőtt visszavonultak, sőt, még kapcsolatot sem tartottak egymással, nehéz
lesz megtalálni az indítékot. Átadta a feladatokat a kollegáknak, a családok kikérdezését is rájuk
bízta.

Abby is felhagyott az elemzéssel, kevés volt az anyag, ami rendelkezésre állt. Becsukta a dossziét,
bement Sheldon irodájába.

– Na? Találtál valamit? – kérdezte.
– A bőség zavarával küzdöm… Kiadtam a csoportnak a babra munkákat, majd, a jelentések után

remélhetőleg világosabb lesz a kép.
– Optimista vagy. Én meg éhes, tehát a bár felé ejtsünk útban valami kajáldát, jó?
– Jó. Már menjünk is?
– Szerintem mehetünk, a személyzet biztosan készül a nyitásra.
A bár közelében találtak egy kínai étkezdét, ahol Sheldon ismét csodálkozva nézte az irdatlan

halom pirított tésztát, amit a lány élvezettel fogyasztott. Ő is evett valami csirkét, kevés rizzsel,
aztán elindultak a bárba.

Az ajtó zárva volt, Sheldon megzörgette, mert a terem hátsó részében világosságot látott, meg
egy férfit, amint a pultnál a poharakat törölgette ragyogóvá. Amikor meghallotta a zörgést felnézett,
a karórájára mutatva jelezte, még korán van, nincs nyitva a hely.

Sheldon az üvegre tapasztotta a jelvényét. A férfi abbahagyta a fényesítést, ledobta a törlőruhát,
majd az ajtó felé indultában a hátsó részben lévő nyitott ajtó felé fordulva mondott valamit.

– Scotland Yard, Silverman főfelügyelő. A hölgy Abbygael Clever, kriminálpszichológus, nyomozó.
A tulajjal szeretnénk szót váltani! – mondta a kitáruló ajtó mellett álló pultosnak Sheldon.

A hátsó szobából egy harmincas, magas férfi sietett elébük. Lezserségében is elegáns külseje arra
engedett következtetni, hogy kellő anyagiakkal rendelkezik. Cipője, nadrágja, inge a legdrágább
holmi, csuklóján arany Rolex villogott. Kezével igazított a haján, miközben közeledett, erőltetett
mosollyal.

– Üdvözlöm önöket, én vagyok a tulajdonos. Miben segíthetek? – kérdezte. Kezével intve az iroda
felé irányította őket.

– Múlthéten, pénteken este készült felvételeket szeretnénk megnézni.  Leginkább a bárpultot
figyelő kamera érdekelne.

–  Hogyne,  készséggel!  Valami gond van? Panasz érkezett?  Hülye vagyok… akkor nem önök



jönnének… Miről van szó?
Kissé idegesen matatott, majd behelyezett egy kazettát és elindította.
Gyorsítottak a felvételen, amíg fel nem tűnt a főügyész alakja.
– Ismeri ezt az urat? – kérdezte Sheldon.
– Természetesen. Bradly Goodwin volt főügyész. Gyakran eljön ide.
A nevezett úr éppen belekortyolt az italába, majd elfordulva a bárpulttól a terem nyüzsgését

figyelte. Még nem volt tömeg, a pultnál is volt üres hely bőven.


