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1. Fejezet
- Már elmúlt éjfél, amikor a nyomozó leállította az autó motorját. A szemközti épületet figyelte.
Ma végre lezárhatja a múltat. Talán véget érnek az állandó rémálmok is. Ma megoldja ezt az ügyet.
A vad végre megszerzi a zsákmányát. Elkapja ezt a nyomorult gazembert. Végre letartóztatja azt, aki
felelős minden szenvedéséért. Sokáig bizonygatta a főnökének, hogy képes ezt az ügyet objektíven
kezelni. De legbelül pontosan tudta, hogy csak arra vár, hogy beletaposson végre a gyomrába ennek
az embernek. És most itt a lehetőség. - Rádión beszólt erősítésért, de amíg a többiekre várt, érezte
hogy a türelmetlenség egyre jobban hatalmába keríti. Várnia kell! Még egy kicsit. Nem szúrhatja el
most. Türelem... próbálta nyugtatni magát. De amint meglátta a távolból közeledő szirénák fényét,
kipattant az autójából. Kibiztosított fegyverrel a kezében rohant az épület felé. Meg sem várta, hogy
a többiek odaérjenek. Egy baljós érzés hasított belé. Mi van, ha csak vaklárma és nincs itt, akit keres?
Idegesen berúgta az ajtót.
Rendőrség! Senki se mozduljon!
- A legelső férfit, aki fegyvert szegezett rá, lábon lőtte. Gyorsan odalépett mellé és elrúgta a
fegyverét. Hallotta, amint a kollégái is berontanak a házba. Tovább haladt szobáról-szobára.
Félmeztelen nők sikoltoztak, futkostak ijedtükben össze-vissza. Már csak egy szoba volt hátra és ő
pontosan tudta, hogy ha abban sincs, akit keres, akkor megint körbe csalták.
- Istenem!- kiáltott fel egy nő, amikor berúgta a szobaajtót.- Tegye már le azt a fegyvert! Mit akar?
- Hol van?- kérdezte idegesen a nyomozó.
- Ki? Kiről beszél?- kérdezett vissza rémülten a nő.
- Akivel itt volt! Hol van?
- Itt nem volt senki! Engem egész éjszakára hívtak. – mondta a lány és megpróbálta a földről
összekapdosni a ruháit.
- Ne már!- tette el a fegyverét a férfi.- Azt akarja nekem bemagyarázni, hogy nem volt itt senki?
- Hozzám még nem érkezett meg! De magának köszönhetően már nem is fog!
- Na jó, gyerünk!- fogta meg a nő karját a férfi.
- Hé! Ne rángasson! Mit művel?- sikoltozott a nő.
- Mégis mit gondol? Szépen bejön velem az őrsre!
- Még csak azt kéne! Nekem dolgoznom kell! Eresszen el!
- Dolgozni, ugye? Belőve! Na gyerünk!
- Mit beszél? Én nem drogozom! Eresszen már el! Tiszta vagyok!
A nyomozó betuszkolta a nőt az autóba. A dühe csak erősödött, amikor meglátta közeledni a
századost.
- Biztos tipp, ugye Bereczki?

- Főnök, tudod, hogy évek óta a nyomában vagyok ennek a nyomorultnak!
- Épp ez a baj. Évek óta semmi előrelépés. Elveszem tőled az ügyet!
- Ne tedd ezt főnök! Figyelj, adj egy pár napot. Ha nem jutok előrébb, én magam adom át az ügyet,
a jelvényemmel együtt!- mondta idegesen a nyomozó.
- A fene vigyen el téged! – legyintett a százados. A nyomozó tudta, hogy sikerült megenyhítenie.
Tehát nyert még pár napot. – Ki ez a lány?- mutatott a kocsi felé.
- Egy prosti. Vele kellett volna legyen Gyömrői. De valami miatt, nem jött el. Szerintem valaki
köpött neki.
- Vidd be és hallgasd ki!

A nő idegesen feszengett a széken. Még most is pontosan emlékezett rá, amikor először behozták
a rendőrségre prostitúció miatt. Alig volt húszéves éves. Egy idősödő nyomozó kérdezte ki akkor, aki
annyira megalázta, hogy még jobban meggyűlölte magát a munkájáért, mint előtte.
Érezte, most sem lesz ez másként. A rend őrei, hogy is érthetnék meg őt?
- Kér egy kávét?- kérdezte nyugodtabb hangon a nyomozó, aki behozta.
- Hogyne! Még dolgoznom kell!
- Megjött a véreredmény. Tényleg nem volt a drog a szervezetében.
- Én mondtam!- kulcsolta össze a karját idegesen a nő.- Akkor elmehetek?
- Tudja, kivel kellett volna találkoznia ma este?- ült le a nővel szemben a férfi.
- Maga azt hiszi, hogy ezek bemutatkoznak? – gúnyolódott a nő.- Felvilágosítom, sem a nevüket
nem mondják el, sem családi fotókat nem hoznak magukkal!
- Jobban szeretném, ha segítőkészebb lenne.
- Felhívtak, hogy a legjobb formámban menjek oda tizenegyre. Ennyi.
- Sztella, ugye? Így hívják?
- Hiszen már tudja! Látta a személyimet!
- A többi lányt, aki ott volt, ismeri?
- Hogyne! Tudja, mi egy nagy család vagyunk.- gúnyolódott tovább a nő.
- Elképzelhetőnek tartja, hogy többet tudnának magánál?
- Azt hiszi, hogy valamelyik is beszélni fog? Senki nem akarja a kukában holtan végezni!

Bereczki Attila a jó nyomozók közé tartozott. Ha egy ügyről volt szó, minden mást félretett és csak

az ügyre koncentrált. Amióta Gyömrőit üldözi, rengeteg ügyet megoldott. De ez az eset... Megint
verejtékben úszva riadt fel álmából. Rápillantott az órájára. Hajnali öt óra. Mindenki más békésen
alszik. Szitkozódva rágyújtott egy cigarettára. Talán az a másik lány többet tud majd mondani.
Persze, ha elmúlik a drog hatása, és felébred végre. Sztella láthatóan, ha tud is valamit, nem fogja
elárulni. Az idő pedig telik. Ha elveszik tőle az ügyet, Gyömrői elmenekülhet az országból és
megússza. Megússza a rengeteg gyilkosságot, a kábítószer kereskedelmet, mindent. Megcsörrent a
telefonja. A kollégája volt az.
- Az istenit!- csapta le mérgesen a telefont.
Már világosodott, amikor megérkezett Sztella lakásához. Fogalma sem volt, mit fog elérni a
lánynál. De elhatározta olyan meggyőző lesz, amilyen csak lehet, hogy szóra bírja.
- Már megint maga?- nyitott álmosan ajtót Sztella.
- Bejöhetek?
- Már bent van.- vonta meg a vállát a nő.- Mit akar?- kérdezte Sztella és töltött magának egy
csésze kávét.
- Szőke...- nézett végig csodálkozva a nőn Attila.
- A paróka, a munkám része. Tudhatná.- mondta egyhangúan a nő.- Miért jött?
- Ismeri ezt a lányt?- tolt Sztella elé egy fényképet Attila.
- Bea... Ő is ott volt az este.- bólintott Sztella.
- Halott.- mondta a férfi.
- Tessék?- rezzent össze Sztella.
- Valaki ma hajnalban a kórházban beadott neki egy végzetes dózist. Még most sem akar beszélni?
- Elég ebből!- csattant fel a lány.- Takarodjon innen! Mondtam már, hogy nem tudok semmit! Ezek
után, nem is akarok tudni semmit!- Sztella hisztérikus rohamban tört ki.
- Segíthetne.- nézett vissza az ajtóból a nyomozó.
- Miért? Hogy én is így végezzem? Nem köszönöm!

Sztella egész nap reszketett a félelemtől. Egyfolytában Bea arca volt előtte. Pár órával a történtek
előtt még együtt nevettek. És most halott. Megölték. Biztos volt benne, hogy aki őt telefonon abba a
házba rendelte, ugyanolyan sáros, mint aki megölte Beát. Több mint tíz éve űzi ezt a szakmát.
Mindig ettől félt. Nem akart belekeveredni semmi ilyesmibe. Nem használt drogot, munka közben
igyekezett keveset inni. Mindhiába. Most fél. Rettenetesen fél. Egész nap azon gondolkozott, hogy
fog este bármelyik kuncsaftjához is így elmenni. A maga ura volt. Már nem az utcán kellett árulnia a
testét. Házhoz ment, illetve, oda, ahova hívták. Mégis félt. Honnan tudja, hogy ha belép egy ajtón,
nem-e várja őt is ott a gyilkos?
Estére jött egy hívás. A hang ismerős volt. Egy régi kuncsaftja hívta a megszokott helyükre. Ebből
nem lehet baj. Nyugtatta magát készülődés közben. De ahogy kilépett a házból, folyton a háta mögé

nézett. Mire a kuncsafthoz ért, már az egész teste reszketett. A férfi mosolyogva nyitott ajtót. Évek
óta járt már hozzá. Teljesen ártalmatlan, középkorú férfi volt. Most mégis egy szörnyeteget látott
benne Sztella. Meg sem várta a férfi köszönését, rohanni kezdett végig az utcán.
Az útkereszteződés után kifulladva dőlt neki a falnak. Egész testében remegett. Ez így nem fog
menni. Nem hagyhatja, hogy a hatalmába kerítse a félelem.
- Szálljon be!- lassított le mellette Attila autója.
- Magával egy autóba? Felejtse el!- mondta idegesen a nő és tovább indult.
- Mi történt, Sztella? Látott valakit?
- Magát! Amióta maga megjelent, nincs egy perc nyugtom sem!
- Mitől ijedt meg?- de Sztella nem felelt. – A pasas rendben volt. Nem bántotta volna.
- Tessék?- torpant meg Sztella.
- Azt hiszi, csak úgy kiengedem megint az utcára? Nem hagyjuk, hogy baja essen. Szálljon be!
- Miért csinálja?- kérdezte Sztella, miután beült az autóba.
- Mert el akarom kapni azt az alakot, akivel találkozott volna.
- Nem akarom, hogy még nagyobb bajba keverjen! Szálljon le rólam. Fogalmam sincs, kivel kellett
volna találkoznom. Soha nem voltam még abban a házban.
- Bea tudhatott valamit? – kérdezte Attila vezetés közben.
- Bea... – gondolkozott el Sztella.- Józanul nem tudott dolgozni. Belőtte magát minden kliens előtt.
Azt mondta, csak így tudja elviselni, hogy hozzá érjenek. Bármit tudott is, már nem fogja elmondani.
Azt hiszi, most rám vadásznak?
- Nem. Azt hiszem, tudna nekem segíteni.
- Hogyan? – csodálkozott el Sztella.
- Előbb-utóbb újra felhívják, hogy menjen egy házhoz.... Ez a Gyömrői szereti a szép nőket.
- Maga engem szépnek tart?- nézett meglepetten a férfira a nő.
- Szőkén igen.- mosolyodott el Attila.
- És nekem ott kell lennem, amikor Gyömrői házhoz hívja. Közel kell kerülnöm hozzá.
- Hogy én legyek a csali? Felejtse el! – csóválta a fejét határozottan a nő.
- Cserébe bármit kérhet! Tudja, hogy sok mindent el tudok intézni. – állította le Attila az autót
Sztella lakása előtt.
- Menjen a fenébe!- kiabálta a nő és berohant a házba.
- Nem fog könnyen menni. Nézett elgondolkozva a nő után Attila. De megfogja győzni. Sztella elég

okos, elég ... szép. Meg tudná csinálni. Közelebb tudna kerülni Gyömrőihez, mint ő valaha. Biztos van
neki is egy gyenge pontja. Valamivel hatnia kell rá!

Sztella a következő estén is idegesen indult el otthonról. Tudta, hogy Attila követi. Ettől még
feszültebb lett. Nem akart belemenni a játékába. Félt. De ennek ellenére még a fülében csengtek a
férfi szavai. Cserébe kérhet bármit. Tudta, hogy egyetlen egy dolog van, amit kérne. De azt olyan
lehetetlennek hitte, hogy nem is merte beleélni magát.
- Na figyeljen ide!- fordult idegesen a férfi felé, amikor az utolérte.- Nem érdekel az ajánlata!
Szálljon le rólam!
- Gondolja végig!
- Nem! Maga, meg ez az egész úgy követ engem, mint egy árnyék! Mint a halál! Hagyjon! Ne
kövessen!
- Ezt az életet akarja élni?
- Semmi köze hozzá! – mondta Sztella és elrohant. Honnan is tudhatná a férfi, hogy milyen életet
akar ő élni? Az ő szemében ő csak egy olcsó prostituált, aki nem ér semmit. Persze, hogy nem így
akar élni! Soha nem akart így élni!
Megérkezett a házhoz, ahova hívták. Mélyet sóhajtott. Most nem futhat el. Dolgoznia kell! Kell a
pénz, Sztella! Koncentrálj! Figyelmeztette magát.
A házban két férfi várta. Egyre számított. Most akkor kettő egyszerre.... Ahogy telt az idő egyre
jobban érezte, hogy semmi kedve ehhez. Szó szerint undort érzett, ahogy az egyik férfi közeledett
hozzá. A férfi bűzlött az alkoholtól. Ettől még jobban felkavarodott a gyomra. Ha becsukta a szemét a
nyomozó arcát látta maga előtt, amint azt mondja, hogy bármit kérhet tőle, ha segít neki. El akarta
tolni magától az idegen férfit. Azután már csak egy hatalmas pofonra emlékezett, és a padlóra
zuhant. Elsötétült minden.
Attila a sikoltás hallatára berohant a házba. Látta, hogy az egyik férfi letépi a ruhát az
eszméletlen nőről. Két mozdulatból leszerelte mindkettőt. Majd karjában a nővel kirohant a házból.
- Sztella! Térj magadhoz!- pofozgatta a nőt. – Sztella!
- A fejem... - nyögte a nő.
- Szerencsére! - sóhajtott fel megkönnyebbülten a férfi. A tekintete akaratlanul is végigsiklott a
félmeztelen női testen.
- Mi történt?- nyitotta ki a szemét a nő.- Ki ütött meg? Maga?
- Elég veszélyes munka a tied.- mondta a férfi és felsegítette a nőt.
- A ruhám!- nézett végig magán Sztella.
- Tessék!- Attila ráterítette a dzsekijét, és az autóhoz vezette.
A férfi tudta, most rá tudja venni Sztellát, hogy segítsen neki. Biztos volt benne, hogy a két férfi
azért verte meg, mert nem akart lefeküdni velük. Tehát nem akarja ezt tovább folytatni. Ezek szerint

elgondolkozott azon, amit mondott neki.
- Hol vagyunk?- kérdezte Sztella dideregve, amikor a férfi leállította az autót.
- Itt lakom. Gyere.
Sztella még túl kábának érezte magát, ahhoz, hogy vitatkozzon a férfival. Követte a lakásba.
Valahogy nem ilyen otthont képzelt el számára. Hihetetlen rend fogadta. Minden a helyén. Kevés
bútor, hatalmas tágas szobák. Valahogy nem illett egy mogorva emberhez.
- Ezt idd meg!- nyújtott át egy poharat Sztellának.
- Le akarsz itatni?- tegezte vissza a nyomozót a nő.
- Vodka citrommal. Ellazít, amíg kimosom a sebedet.- válaszolta kimérten Attila.
- Azt már nem!- állt fel a székről a nő.- Már nem is fáj!
- Ülj már vissza!- tessékelte vissza a székre a nőt.- Jól felszakította a rohadék az arcodat!
- Honnan tudjátok ti férfiak, hogy kell megütni egy nőt?
- Sokan ütöttek már meg?- kérdezte Attila, ahogy a nő fölé hajolt, hogy kitisztítsa a sebét.
- Elegen. – szisszent fel Sztella és belekarmolt a férfi karjába.- Ne haragudj!- húzta vissza
szégyenlősen a kezét.
- Kész is van.- lépett hátrébb a nőtől Attila, miután azon kapta magát, hogy megint a testét nézi. –
Kérsz valamit enni?
- Inkább lezuhanyoznék, ha megengeded.- Sztella saját magán is meglepődött, hogy tudott ennyire
elgyengülni a férfi közelében. Annak ellenére, hogy ma este közölte vele, hogy ne kövesse, most
hálás volt neki, amiért ott volt. Amiért elhozta onnan.
Gyorsan ledobálta magáról a szakadt ruháit, ledobta a parókáját és beállt a zuhany alá.
Valósággal újjá született, ahogy a forró vízsugár átmelegítette a testét.
Belepillantott a tükörbe. Az arca rémesen festett. Az ütés nyoma biztos napokig látszani fog.
Gyorsan belebújt a férfi köntösébe.
- Attila?- nem találta a férfit sehol. A nappaliban megpillantott egy fényképet. Attila nős? Lepődött
meg. Ki az, aki egy ilyen embert el tud viselni? Mosolyodott el magában, ahogy felemelte a fényképet.
Te egy igazi hős vagy! – nézett a fényképről rámosolygó női arcra Sztella. - Milyen vidám volt ezen
Attila, és milyen... jóképű. Mintha nem is ő lenne rajta.
- Jó, hogy még itt vagy!- lépett be az ajtón a férfi.
- El kellett volna mennem?- tette vissza gyorsan a fényképet a helyére a nő.
- Megfordult a fejemben, hogy elmész.- mondta a nyomozó.
- Ő hol van?- mutatott a képre kíváncsian Sztella.
- Messze.- kortyolt bele a sörébe Attila.

- A feleséged?- kérdezte a nő és elvette a férfitól a sörösüveget.
- Az volt.- mondta Attila és próbált nem a nőre nézni. Ahogyan ott állt előtte vizes hajjal,
köntösben... Az ő köntösében. Senki nem állt így ebben a házban azóta...
- Ezért hoztál ide?- lépett közelebb a férfihoz Sztella.
- Tessék?- lepődött meg Attila.
- Azért hoztál ide, hogy elfeledtessem veled?- kérdezte még közelebb lépve a nő és elkezdte
kigombolni a férfi ingjét.
- Sztella!- nézett csodálkozva a nőre a férfi.
- Hallgass!- csókolta szájon a férfit. Attila annyira meglepődött, hogy ideje sem volt ellenkezni. A
nő csókja olyan gyengéd volt. Az ajkai olyan puhák... És amint hozzásimult, már ő is akarta a
következő csókot.
- A fenébe is!- bontakozott ki a nő karjaiból.- Nem értesz te semmit!
- Ne haragudj!- mondta megszeppenve Sztella. Berohant a fürdőszobába, hogy visszavegye a
ruháit. Szégyellte magát. Félreértette a férfit. De tapasztalatból tudta, hogy a férfiak csak egyetlen
egy dolog miatt visznek fel egy idegen nőt- főleg, ha az prostituált- a lakásukra.
Rá sem nézett Attilára, amikor végig viharzott a nappalin a kijárat felé.
- A feleségem meghalt.- mondta halkan a férfi. Sztella megtorpant.- Őt golyót kapott. Egy a
szívébe, négy a hasába. Hét hónapos terhes volt. Azonnal meghaltak mind a ketten. Érted már, miért
akarom azt a férget elkapni?
Sztella nem tudta visszatartani a könnyeit. Már nem tudta megmondani, mikor volt utoljára, hogy
ne tudjon uralkodni az érzésein. Mindenre számított a férfival kapcsolatban. De erre nem. Szó nélkül
megfordult és kilépett az ajtón.
Az utcákat járva a férfi szavain gondolkozott. Mekkora fájdalom érte ezt a férfit. Tehát nem a
munka, nem az utca keményítette meg ennyire. Órákig járta az utcákat. Közben eleredt az eső. De
mintha észre sem vette volna. Csak ment megállás nélkül. Ha igaz lenne, amit a férfi ajánlott... Ha
cserébe tényleg megkapná, amire vágyik... Akkor minden újra értelmet nyerne ebben a nyomorult
életben. Akkor már nem kellene a testéből élnie. Ha ez tényleg igaz lehetne... Az életét is képes
lenne oda adni érte. Ismét a férfi háza előtt állt.
- Beengedsz?
- Jó volt a séta?- nézett végig Attila a bőrig ázott nőn.
- Elfogadom.
- Tessék?- vonta fel a szemöldökét a férfi.
- Az ajánlatodat. – csukta be maga mögött az ajtót Sztella.- De teljesítened kell, amit kérek.
- Nem lehet olyan nagydolog.- mosolyodott el örömében Attila
- Amiért a testemből élek, nem lehetnek nagy álmaim?- kérdezte sértődötten a nő.

