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Csodálatos volt a reggel amikor Abby kinyitotta az ablakot. Az éjszakai vihar elmosta a város rengeteg mocskát. Kristálytiszta levegőt,
harsogóan zöld növényzetet, pormentes utcát, háztetőket hagyva maga után.
Az ég zavartalan kékjét csak néhol törte meg egy felhőfoszlánynak is alig nevezhető, fehéres, tétova szál, csillanón, mint az ökörnyál
az őszi erdőben.
A nap vakítóan és melegen sütött, enyhe szellő mocorgott simogatón.
Abby mosolyogva lépett ki a teraszra. Élvezte a tiszta, friss, korareggeli fényességben fürdő város látványát. Nézte a közeli park fáinak
harsogó zöldjét, a távolabbi épületek ablakainak csillanását, a kertes házsorok tetőinek friss terrakotta színét, minden olyan éles és
tiszta volt, mint mikor elhúznak egy áttetsző, de mindent eltompító leplet.
Csak sort és egy ujjatlan póló volt a lányon, tornázni készült.
Fintorogva nézte a nyitott teraszajtó üvegében tükröződő képét. Némi ellustulás és a kéthetes nyaralás hagyott egy kis nyomot az
alakján.
Igaz ugyan, hogy Sheldon-nak nem volt kifogása ellene, talán észre sem vette, de mégiscsak tűrhetetlen, hogy némely ruhadarabja
szorosabb a kelleténél. Némi bemelegítés után nekifogott a gyakorlatoknak.
Néhány perc után felháborodott! Na, ez aztán mindennek a teteje, hogy alig csinált még valamit, már izzad, liheg!
Szeme többet járt a kikészített óra számlapján, mint ahányszor levegőt vett. Mára – így, kezdetnek – félórányi tortúrát szabott ki
magának, de már nagyon megbánta!
Mire letelt az idő, legszívesebben a fülét és egyéb nyílásait is levegővételre használta volna. Némi pihegés után betámolygott a
fürdőbe, még a zuhany alatt is remegtek az inai. Immár némileg felfrissülve, otthoni ruhába öltözve, hideg narancslét kortyolt,
miközben nézte a napos teraszt.
Nagyon csábította.  Még mindig benne zsongott  a  lazítás,  a  csodálatosra sikerült  mallorcai  nyaralás,  ahol  kipihenték magukat,
kimosták agyukat, csak egymással, senkivel és semmivel nem törődve, elérhetetlenné válva mindenki számára. Mobil és internet
nélküli teljes kikapcsolódás.
Lenne dolga, ha menni nem is, de telefonálni ide-oda, vásárolni, takarítani, egyebek, de még nem akart.
Könyvvel a kezében kiült a teraszon lévő karosszékbe, és élvezte a csendes magányt. Ki tudja, meddig tart, és mi lesz az, ami ismét
bedarálja!
Később, mikor a nap odébb ballagott, beköltözött a kanapéra, ott olvasott, vagy merengett tovább.
Valahogy, már nem tudott figyelni arra, amit olvas, a lelkiismerete nem engedélyezett több nyugodt percet számára.
Telefont ragadott, tudatta az ismerősökkel, hogy hazaért, frissen, vidáman, pihenten.
Nekiállt a bőröndök tartalmát megetetni a mosógéppel, mert este, mikor megérkeztek, csak azt kotorta elő, amire szüksége volt.
Szerencse, hogy Sheldon nem hagyta itt a tömött táskáit.
Este, útközben hazafelé, vásárolt némi élelmiszert, szendvicsnek valót, most annak maradékból evett egy keveset.
Elméje még mindig az élményekkel volt tele, édesen bizsergette, ahogy felidézte magában. Tenger, napfény, szerelem…
Sheldon Silverman, a Scotland Yard főfelügyelője, társa a nyomozásban, ezer éve barátja, számos, lehetetlennek tűnő bűnügyet
göngyölítettek fel – igen, ő a FÉRFI az életében. Ez a két hét zavartalan harmóniában, vidám és önfeledt bolondozásban, sokkal több
szerelemmel telt, mint azt gondolta volna valaha.
Nem volt egyszerű kettejük kapcsolata. Főleg Abby bonyolította, de most, valahogy helyükre kerültek a dolgok.
Még  egyetemista  korukban  ismerték  meg  egymást,  azonos  érdeklődésű  baráti  társaságba  tartoztak.  Nagy  dumálások,
világmegváltások után szétszéledtek. Alig néhányan tartották a kapcsolatot.
Sheldon megszállottja a munkájának, ahol időnként szükség mutatkozott egy magasan képzett kriminálpszichológus közreműködésére.
Ilyen esetekben Abbygael Clever kriminológus professzorasszony tudását, megérzéseit, tapasztalatát vette igénybe.
Szerettek együtt dolgozni. Nagyon jó ilyenkor félszavakból érteni egymást, nézésből, gesztusból tudni a másik gondolatát.
Mindketten túl voltak már egy félresikerült házasságon, aztán, valahogy úgy alakult a gyakori együtt végzett munka során, hogy
érzelmileg is összekapcsolódtak.
Sheldon lángolón szerette a lányt, aki ezt tartózkodón vette tudomásul, ám, amikor ő is kigyúlt, az elementáris élmény volt számukra.
A lány nem akarta, hogy a szerelem, a szoros kapcsolat, az elkötelezettség elvakítsa, hiszen a munkájához az agyát, érzéseit kellett
használnia, méghozzá teljes kapacitással. Nem fér bele, holmi szerelemittas ábrándozás, féltés, vágyakozás.
Konkrét példa volt erre az a sajnálatos eset, mikor hagyta magán eluralkodni érzelmeit, és kissé elvarázsolta a kapcsolat.
A kórházi ágyon tért magához egy harmincnyolcas lövedék jóvoltából.
„Rózsás” kalandjuk emléke a derekán ékeskedő szerény tetovált rózsa, amely a lövés hegét hivatott takarni.
Abby professzorként előadásokat tartott,  szaklapokban publikált,  ha a Yard-nak szüksége volt  rá,  akkor nyomozott,  verekedett,
fegyverrel is jól bánt. Jobb keze forradásokkal emlékezteti néhány közös munkájukra.
Vékony, légies alkata láttán nem feltételezték róla azt a harciasságot, amire mégis képes volt. Sheldon szavaival élve: fúriává változik,
ha megtámadják.
Valahogy mindig a kezén sérül meg.
Legutóbbi ügyüket nem csak megoldották, hanem egy régi, igazságügyi tévedést is felgöngyölítettek, visszaadták a becsületét egy



sokat szenvedett, kedves asszonynak.
Abby alig várta az új feladatot.
Mielőtt elmentek volna nyaralni, Sheldon egy döglött ügy irataival állított be.
A lány beleolvasott, és már lázban égett.
Éppen csak befejezték az előző nagyon fárasztó nyomozást, sápadtak és kimerültek voltak, nem csak ők ketten, hanem az egész
csoport.
Pihenni kellett, csak úgy lehet eredményesen dolgozni!
Mallorcát látogatták meg, ami június végén, július elején még viszonylag szellős, nincs tömeg.
Abby otthon hagyta a maga szabta korlátokat, erre a két hétre átengedte magát a zsigerből fakadó érzéseknek.
Semmi elfojtás, távolságtartás. Mintha nászúton lettek volna.
Otthon,  lakása falai  között  ismét kezdtek visszasurranni  a  korlátok közé kényszerített  érzések,  amikor a feladat  megoldása az
elsődleges, minden más csak az után következik.
Még nem vette kezébe azt a régi dossziét, még ma nem!
Egyébként, tudta, mi áll benne, szűkszavúan, szinte semmi konkrétumot sem tartalmazva, ám az ő figyelmét igencsak felkeltette.
A poros, régi ügy többi irata a Yardon, Sheldon szobájában várta, hogy újból vizsgálják.
1996 februárjában, egy szmokingba öltözött fiatal férfi holttestét találták a kocsiszínbe készülő metró egyik sarokülésén.
Mintha csak elaludt volna egy kellemes, farsangi bál után, bár öltözéke kissé lenge volt az időjáráshoz képest, viszont nagyon elegáns.
A boncolás megállapította, hogy egy késszúrás okozta a halálát, melyet hátulról kapott, pontosan a szívébe. Egyszerű, mindennapos
konyhakést használt a gyilkos.
Minden arra irányuló igyekezet, hogy kiderítsék a férfi kilétét, sikertelennek bizonyult. Semmi irat, személyes tárgy nem volt nála, a
szmoking készítőjére sem derült fény, miután nem találtak címkét. Inge, cipője, egyéb holmija kiváló minőségű, de gyakran előforduló
termék, sok helyen beszerezhető. Volt nyomozás, de a kilétére irányuló minden törekvés kudarcba fulladt, a személye ismeretének
hiányában hiába igyekeztek kideríteni a halála okát, körülményeit, pláne a tettest.
Néhány hónap elteltével félretették a nyomozást, bekerült a döglött ügyek közé.
A nyomozó, aki akkor kudarcot vallott az üggyel, éppen nyugdíjba készült. A búcsúztatóján beszélgettek Sheldon-nal, akkor hozta fel
ezt a lezáratlan esetet. Némi keserűséggel emlegette, hiszen hiába a számos, remekül megoldott feladat, a sikertelen eset mély
nyomot hagy mindenkiben.
Sheldon úgy gondolta, hogy ez éppen Abby-nek való, nyomok nélküli, kizárólag következtetésekkel megoldható, ha ez egyáltalán
lehetséges.
Örömmel látta a lány lelkesedését, mikor elolvasta a sovány anyagot. Szemei felcsillantak, szinte azonnal elkezdte volna a munkát.
A nyár bűnügyei általában szokványosak, nem kiemeltek vagy bonyolultak, ezért engedélyt kapott, hogy csoportjával és Abby-vel
együtt megkíséreljék megoldani, lezárni ezt a döglött nyomozást.
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Nehezen telt az első munkanap a főfelügyelő számára.
Mások nem kaptak ilyen hosszú szabadságot, ők, majd augusztusban mennek nyaralni, ezért némi irigykedéssel nézték főnökük
bronzra sült, kivasalt, mosolygós arcát.
Leplezetlenül vigyorogtak, mikor enyhén fátyolos tekintetét a távolba függesztve ült. Gyanították, nem a tenger felidézése okozza
ellágyulását.
Sheldon átnézte a távolléte alatt történtek anyagait, a jelenleg folyamatban lévő nyomozásokról is tájékozódott, de alig várta, hogy
megszabaduljon.
Szokásától eltérően, nem sodorták magukkal az ügyek. Lélekben még nem volt jelen.
Be sem kellett csuknia szemét, mégis látta a tengert, a lány kecses mozdulatait, amint kifelé lábal az azúrkék vízből, majd törölközővel
dörzsöli vizes haját. Látta bronzra változott bőrén a legördülő cseppek ragyogását, kék szeme tiszta tekintetét, vidám mosolyát,
huncut pillantását.
Korlátok közé kényszerített érzelmeit végre szabadon engedhette, és a viszonzás sem maradt el.
Szavakkal  ki  sem fejezhető,  micsoda élményt  jelentett  a  férfi  számára Abby lazasága,  odaadása,  a  tökéletes  együttlét,  még a
féktelensége is.
Felejthetetlen élmény volt, ami feltöltötte, és tudta, sokáig ennek felidézésével kell majd vigasztalódnia, mikor ismét dolgoznak.
Amint belevetik magukat egy újabb ügybe, a lány ismét becsukódik érzelmileg, csak időnként és rövid időre engedi kinyílni páncélját.
Hiába tudta elméje, hogy ez így helyes, a férfi, a szíve nehezen viselte ezt az állapotot.
Az ügy, amelynek holnap nekilátnak, talán nem vezet sehová, de a lány a bonyolult és lehetetlen dolgokat kedveli.
„Én, viszont Őt!” – gondolta Sheldon, miközben a mobilja után nyúlt
– Na? Milyen volt az első napod? – hallotta a kedves hangot.
– Szörnyű! Több idő kell a visszaszokáshoz!
– Én sem nagyon tudtam még magam mögött hagyni, pedig gondolkoznom kéne!
– Azonnal végzek, és felugrok!
– Na, jó, de csak egy ölelésre! – válaszolt a lány bársonyos hangon.
– Igen… én is arra gondoltam! – örvendezett Sheldon.
–… aha, én nem egészen… – évődött kicsit Abby.
– Majd ahogy adódik! Megyek, szia!
Abby vigyorogva tette le a telefont.
Örült, hogy hiányzik, és neki is hiányzott a férfi.
Igaz, hogy ha együtt dolgoznak, szinte minden percet egymással töltenek, de az érzéseiket ilyenkor igyekeznek jegelni. Néha, viszont
pont egy fergeteges szerelmes éjszaka az, ami átlendíti őket a nehezen haladó nyomozáson.
Rémülten vette észre, hogy ennivalót nem szerzett be! Valahogy más dolgok kötötték le a figyelmét. Már nem akart elmenni, hiszen
Sheldon bármelyik percben megérkezhet.



Szinte alig gondolta végig, mikor meghallotta a zárnyelv fordulását.
A férfi jókora csomaggal érkezett, amit sietve a konyhapultra rakott, majd karjába szorította a lányt.
– Istenem! Mennyire hiányoztál! – suttogta mély sóhajjal.
Abby nem szólt, csak belesimult az ölelő karokba, aztán kuncogni kezdett.
– Érzem…
– Nevess csak! – engedte el a férfi.
– Mit hoztál? Csak nem vacsorát?
– Gondoltam, talán nem volt időd, kedved főzőcskézni…
– Még vásárolni sem… szörnyen röstellem, de még nem itt jár az agyam – pironkodott Abby.
Sheldon nekiállt kipakolni a dobozokat, közben a lányt figyelte.
Abby arcán nem éhséget látott. Szemei csillogtak, mosolya kacérra sikerült…
Később felfaltak mindent, majd Sheldon szomorú képpel elmenni készült.
– Már nincs egyetlen tiszta ruhám sem, muszáj kimosnom valamennyit, ezért most elmegyek.
– Reggel találkozunk a Yard-on.
– Bejössz? – nézett nagyot Sheldon.
– Szeretném átvizsgálni a bűnjeles doboz tartalmát, mert amit adtál anyagot, az annyi, mint egy újsághír.
– Kezdünk?
– Muszáj. Régi ügy, sok utánjárás, rövid az idő. Én szeptembertől már ismét kurzust tartok, nem érek rá.
– Rendben, reggel bent találkozunk.
Hosszantartó öleléssel, nehezen váltak el.
Ez az ölelés lezárta a mámoros nyaralást, holnaptól már másfajta lesz az egymással töltött idő.
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Abby szemezett a megsárgult dobozzal. Letörölte a nyomokban még rajta lévő port, majd leemelte a tetejét. Kirakta az asztalra a
benne lévő nylontasakokat. A halott ruházata, cipője mellett kis zacskókban por, hajszál, körömkaparék, néhány irat, ami a vizsgálati
eredményeket tartalmazta.
Ez volt az összes, ami a halott férfiből megmaradt. Ebből kell kideríteni mindent.
A szmoking – mint a néhány molyrágta lyuk bizonyítja – gyapjúszövetből készült. Megkereste a szövet vizsgálatának eredményét.
Mindössze három hazai textilgyár gyártott ilyen anyagot, viszont sokat eladtak belőle Európa szerte.
A cipő gyártója esetében is ez volt a helyzet.
Az egyik tasak a nadrágzsebből nyert maszatot tartalmazta, amiben sima, utcai por, némi dohánymorzsa volt.
A cipő talpából vett minta sem mutatott semmi érdekeset. Tipikus utcapor, némi ragacs, ami Colából származik.
A boncolási jegyzőkönyv szerint a férfi gyomra kevés alkoholt és gyümölcs-származékot tartalmazott, valamint némi szénhidrátot.
Tökéletesen egészséges volt, amíg élt. Fogsora hibátlan, azonosításra alkalmatlan.
Vizsgálták a hullán lévő illatanyagokat is. Mindegyik kiváló, ám általános, sok helyen forgalmazott készítmény.
A hajszál, az lehet, hogy jelent valamit. Szőke, természetes és egészséges, de azonosításra alkalmatlan hajhagyma híján. A szmoking
gallérján találták, de a metrón is rákerülhetett. A halott, fekete rövid hajú volt.
A köröm alatti anyag nem tartalmazott semmit a saját hámsejteken kívül.
Sheldon nézte a telerámolt asztal előtt töprengő lányt, majd átölelve, csókot lehelt a hajára.
– Szia! Na? Mi a véleményed?
– Pillanat… – intett a lány, majd leült a fotelbe, homlokát ráncolta, aztán mély lélegzettel neki fogott beszélni.
–  A  férfi  diplomás,  nemrégen  szerezte.  A  kulturált  megjelenése  erre  utal.  Saját  cége  volt,  esetleg  társsal.  Kielégítő  anyagi
körülményekkel, jó összeköttetésekkel rendelkezett. Nagy valószínűséggel egy partin vett részt a halála előtt, ahová kocsival érkezett.
Távozáskor támadtak rá, nyilván esélye sem volt a védekezésre, nem is fogta föl, már meg is halt. Halott volt, amikor berakták a
metróba. Először annak kell utána nézni, hogy annak a metróvonalnak a közelében akkor milyen rendezvények voltak, a közeli
parkolókban nem találtak-e elhagyott autót. A cégjegyzékben keresni kell olyan esetet, ami a halála után nem sokkal átalakult társas
vállalkozásból egyénivé, esetleg más társ lépett be a képbe.
–  Világos!  Rögtön  jövök,  csak  kiosztom a  feladatokat.  Aztán  szeretném hallani,  miből  vontad  le  a  következtetéseidet!  –  szólt
meglepetten a nyomozó, majd kiment a csoporthoz.
Abby utána sietett.
– Bocsi! Először futtassa át valaki az arcfelismerőn a halott fotóját, az ujjlenyomatot sem árt! Jogosítványok, cégiratok, engedélyek
között keressétek, ne a bűnügyi bázisban!
– Hallottátok! Gyerünk, ez legyen az első! – szólt Sheldon, majd ment a lány után vissza a szobájába.
– Hallgatlak! – sürgette a lányt.
– A kora szerint még nem lehetett jelentősen vagyonos. Munkával kereste a pénzét, és ebben a korban kell a jó össze-köttetés ahhoz,
hogy megfelelően jövedelmező legyen az a munka. Miután senki sem kereste, vagy egyedül dolgozott, vagy olyan társsal, akinek nem
állt érdekében bejelenteni az eltűnését. Szemmel is látható, hogy gondosan ügyelt nem csak a külsejére, de az egészségére is. Bár a
zsebében találtak némi dohányt, ő nem dohányzott. Körmei ápoltak, a sok hámréteg, ami a sajátja, arra enged következtetni, hogy
naponta ápolta a körmeit is. Kaparóval tisztította, ami nem minden hámréteget távolít el, sőt, több marad utána, mint általában.
Valami olyan tevékenységet végzett, ahol koszolódik a kéz, de nem fizikai munka. Valamilyen komoly végzettséggel rendelkezett, lehet,
hogy különlegessel. A szmoking, az elfogyasztott csekély alkohol, a cipőtalpon lévő ragacs arra utal, hogy összejövetelen vett részt.
Kabát nélkül csak autóval jöhetett. A kocsival egy metró-közeli helyen parkolt, ez adhatta az ötletet a gyilkosnak a hulla elhelyezésre.
Nyilván éjjel  lehetett,  amikor ezt  a  csekély  számú utas mellett  megtehette.  Ugye tudják a srácok,  hogy 1996-os adatbázisban
keresgéljenek?
– Tudják. Amit mondasz, az elég logikus. Megint baromi sok munka lesz, mert abban az időszakban minden hétvégén farsangi
összejövetelektől visszhangzik a város.
– Lehet szűkíteni majd az szerint, hol nem volt kötelező a jelmez. Melyik metróvonalon találták, az is jelentősen segít.



– Még valami? – kérdezte a nyomozó.
– Most hirtelen ez jutott eszembe. Amint valahol találat lesz, akkor tovább töprengek.
– Elpakolok. Már nem kell a bűnjeles doboz? – kérdezte a férfi, miközben visszahelyezte a tasakokat a helyükre.
– Még ne küldd vissza az irattárba, valahová itt rakd el!
Abby minden iratot magához vett, fényképeket, laboreredmények jelentéseit.
– Hozzak kávét? – kérdezte Sheldon.
– Kösz, nem. Meddig tart az arcfelismerés?
– Mivel jogsi alapján keressük, talán az örökkévalóságig – nevetett a férfi, látva a lány türelmetlenségét.
– Akkor én most hazamegyek. Holnap reggel bejövök, remélem, lesz már némi eredmény!
– Menj, amúgy is, vásárolnod kell!
– Mit jössz most ezzel? Tudom én is! – zsörtölődött Abby.
– Menjek vacsorára?
– Nem. Most dolgozunk, és még éppen csak elkezdtük, a fejem tele, most egyedül szeretnék lenni. Tudod, mint máskor – válaszolt
Abby kicsit lehajtva fejét, mint aki szégyelli, hogy elutasító a válasza.
– Értem – felelt halkan a férfi, aztán átölelte a táskáját szorongató lányt, majd hajára adott csókkal útjára engedte.
Abby bevásárolt a lakásához közeli szupermarketben, telepakolta a hűtőt, majd letusolt.
Jégkrémes vödörrel, kanállal felszerelkezve kiült a teraszra.
Csökkent már a meleg, kezdett sötétedni, enyhe szellő is támadt, a hideg finomság kellemesen hűsítette.
Azon törte a fejét, vajon miféle munka az, ami nem kérgesíti meg a kezet, de napi nagyon alapos ápolást igényel, még egy férfi
részéről is.
Festés, rajzolás… igen, ezek szóba jöhetnek.
Egy jóképű, magára sokat adó fiatalember, aki mértékletesen fogyaszt az enni és innivalóból, éjféltájban távozik egy összejövetelről.
Később nem valószínű, mert az utolsó metró éjjel egykor indul, nyilván előtte helyezték a hullát a szerelvénybe. Bizonyára nem találtak
alkalmas helyet az elrejtésére, tehát forgalomnak kellett lennie ott, ahol leszúrták.
Ketten voltak, mert csak úgy vihették le a peronra, ha két oldalról közrefogták, mintha erősen ittas lenne, és támogatnák a barátai. A
késői órán gyakori az üres metró kocsi, nem lehetett gond beültetni egy sarokba, ahol meg tudták támasztani. Talán mentek is egy
megállónyit vele, mielőtt magára hagyták.
Újból elővette a jelentést, ami a helyszíneléskor készült.
Nem lett okosabb. A kocsiszínbe mindegyik vonalról érkeznek szerelvények, a jelentés nem tért ki arra, hogy az, ahol megtalálták a
holttestet, melyik vonalról futott be.
Nem töprengett tovább, visszatette a jégkrémet a fagyasztóba, majd lefeküdt.
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Reggel Sheldon telefonja ébresztette.
– Igyekezz, találtunk néhány dolgot! – mondta a férfi az üdvözlés után azonnal.
– Te már bent vagy? – kérdezte a lány, a fürdő felé sietve.
– Nem, de hívtak a srácok, már öltözöm, néhány perc múlva indulok. Menjek érted? – kérdezte Sheldon.
– Az jó lenne! Sejtésem szerint fogunk ma még kocsikázni, fölösleges az enyém is. Majd hazahozhatsz.
– Ó! Micsoda megtiszteltetés! Már zárom a lakást, igyekezz az öltözéssel!
– Igyekszem, szia! – válaszolt Abby a szekrény előtt állva.
Ruhái közt kereste az alkalmas darabokat, majd öltözött.
Azért egy erős kávét még megittak indulás előtt, közben izgatottan nézték a befutott jelentéseket.
A fénykép egy komoly fiatalembert ábrázolt. A hozzátűzött lapon ez állt:
Garret Rooney, született: 1968. január 17-én Dublinban.
Lakcím: London, South Richmond, Oslow Avenue 10. szám, 12-es lakás.
Priusza nincs, nem szerepel a nyilvántartásban.
Az  adóhivatalból  beszerzett,  1995-ös  bevallása  szerint,  szabadúszó  grafikus,  desinger.  Az  itt  feltüntetett  bankszámla  alapján
megkeresték a bankot. Lekérték a kivonatot, innen tudták meg a befizetésekből, hogy többnyire színházaknak dolgozott, legutóbb, a
Royal Opera utalt számára egy nagyobb összeget. Találtak kisebb utalásokat is fotóstúdiók részéről.
Egy Audi tulajdonosa volt, a rendszám alapján kiderült, hogy az Operához közeli parkolóházból elszállítottak egy telepre, miután nem
fizették a parkolási díjat. Ma is ott van, senki sem ment érte.
Kiszállt egy csapat nyomokat keresni az autóban. A vezetőoldali ablak résnyire nyitva volt. Néhány hajszál, parkoló cédula, egyéb
szokásos dolog volt a kocsiban. Az ajtón lévő zseb átnézésekor találtak egy kést.
A labor átvizsgálta, de semmit sem találtak rajta, csupán némi hypó maradék volt kimutatható. Értetlenül álltak a dolog előtt, míg nem
a patológia átnézve a régi vizsgálatokat, nagy valószínűséggel a kést jelezte a gyilkos eszköznek. Tasakban bekerült a többi bűnjel
közé.
Garret Rooney szerepel az eltűnt személyek listáján is.
Barátnője, Glenda Kelly jelentette be még 1996-ban, hogy három napja nem jelentkezik, a telefonját sem veszi fel, és otthon sincs,
mert a kocsi nem áll a ház előtt a szokott helyén.
A bejelentő nem tudott leírást adni a ruházatáról, napok óta nem látta, azt viszont tudta, hogy barátai nem voltak, sokat dolgozott.
Érdeklődött az Operában is, mert akkor éppen ott készített díszleteket, de nem ment dolgozni, ők is hiába hívták. Utoljára a február
11-i premieren és az azt követő fogadáson látták, onnan is korán távozott.
A csoport kiderített még néhány dolgot.
Szüleivel együtt, még gyerekként költöztek Londonba. A Kingston University hallgatója volt, itt szerzett diplomát képzőművészet és
desinger szakon. Még az egyetemi évei alatt kezdett el színházaknak dolgozni, mint díszletező, innen az ismeretsége ezekből a
körökből.
– Már világos, miért a nagyon alapos kézápolás! – örvendezett Abby.



– Hol kezdjük? A lakásánál? – kérdezte a lány.
– Talán van a házban még olyan lakó, aki emlékszik rá. Menjünk. Addig a fiúk megkereshetnék a barátnőt.
Takaros, kétemeletes házat találtak a megadott címen.
A házfelügyelőnő, egy idősebb asszony, emlékezett a csendes fiatalemberre.
Először megörült, hogy megtalálták, aztán döbbenten hallgatta a körülményeket. Sápadtan, könnyes szemmel vette tudomásul, hogy
kedves lakótársa nincs többé. Aztán feltette a kérdést:
– Mi lesz a lakással? Mert az évek óta le van zárva.
– Nem bérlakás? A sajátja volt? – lepődött meg Sheldon.
– Igen, saját lakás, teljesen kifizetve, tehermentesen.
– Pedig itt nem olcsók a lakások! Miből volt rá pénze? – kérdezte Abby.
– Ezt elmesélte, bár nem volt beszédes típus. A szüleivel jött Londonba, egy munkásnegyed vacak házában töltötte a gyerekkorát.
Késői  gyerek volt,  idős szülőkkel.  Apja kristálycsiszolóként dolgozott,  anyja könyvelt  ugyanabban a vállalkozásban. Elég szépen
kerestek, futotta a taníttatására. Aztán az édesanyja beteg lett. Gyorslefolyású rák. Apja naponta ment hozzá a kórházba, vacak, ócska
kocsijával az egésznapi szemet gyötrő munka után. Nem élte túl a maga okozta karambolt, a helyszínen meghalt. Röviddel ezután a fiú
az anyját is eltemette. Eladta a régi lakást, a maradék örökséget hozzátette, még a saját, megtakarított pénzét is, így vette meg ezt, itt.
Viszonylag olcsón, mert felújításra szorult. Az első időkben a földön aludt, mert mindent el kellett adnia, hogy rendbe hozza, lakhatóvá
tegye. Csak a rajzasztala, lámpái, munkaeszközei voltak, a ruháin kívül. Aztán szépen lassan, fokozatosan, ahogy pénzhez jutott, úgy
rendezkedett be. Tudom, mert gyakran hagyta nálam a kulcsot, ha valami holmi szállítását várta, a munkája meg elszólította. Később,
mikor már teljesen kész volt mindennel, hetente jártam hozzá takarítani. Rendes, csendes, komoly férfi volt. Szegény…
– Miért van lezárva a lakása? Nem élt együtt a barátnőjével?
– Kivel? Én nem tudok semmi barátnőről… Igaz, néha jött hozzá egy fiatal lány, de rajzmappával, rövid időre. Én munkatársnak véltem.


