


A nyomozónő

Kísért a múlt

Giuditta Fabbro

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



1. fejezet
Kissé  borongós  hétfő  reggel  volt.  Jane  Forrest  Hargitai,  Magyarország  leghíresebb

nyomozója  az  ilyenkor  szokásos  belvárosi  dugóban  próbált  a  munkahelyére  jutni.
Szokásához híven most is késésben volt. Ujjaival idegesen a kormányon dobolva várta a
lámpaváltást, majd a többi kocsival araszolva ő is elindult a páncélozott Audi Q7-jével. Alig
haladt pár métert újra megállt a sor. A műszerfal digitális órájára pillantott. Pont most
kellene leparkolnia a rendőrség épülete előtt,  ahhoz, hogy időben beérjen az irodájába.
Miután a lámpán harmadszorra sem sikerült átjutnia, megunta a dolgot. Felkapcsolta a kék
fényt a kocsiján, kikerülte az előtte álló autót, majd ráhajtott a villamos sínre és végig ment
rajta. Egészen a rendőrség épületéig hajtott megkülönböztető jelzéssel. Az autósok nagyon
előzékenyen utat engedtek neki, hogy be tudjon hajtani a rendőrséghez. Jane mikor beállt a
parkolóba lekapcsolta a kék fényt és kiszállt a kocsiból.

Hirtelen szinte a semmiből Egon, az egyik nyomozó termett a nő mellett. Jane egy nagyot
sóhajtott és látványosan elhúzta a száját. Egonnal azóta ki nem állhatták egymást, mióta a
nő visszakerült a rendőrséghez. A sötét hajú, jóképűnek egyáltalán nem mondható, Janenel
egyidős nyomozó,  mindent elkövetett,  hogy kirúgassa a nőt.  Ő volt  az,  aki  többször is
panaszt  tett  rá,  aminek  a  hatására  Hargitai  Tibort  egy  kis  időre  lehelyezték  a
minisztériumból, hogy megfigyelje Janet. Csakhogy Tibort teljesen megbabonázta a nő. A
vonzalom kölcsönös volt és nem sokkal később össze is házasodtak.

A helyzet azután mérgesedett el még jobban a nyomozónő és Egon között, amikor Janet,
az egyik miniszter fiának a megmentéséért, kinevezték a gyilkosságiak vezetőjének. Egon
képtelen volt elviselni, hogy helyette Jane lett a főnök. Többször is panaszt tett a nőre, hogy
nem látja el rendesen a feladatát, de a feletteseinek a megoldott ügyek száma számított,
nem pedig az egy-két hetet csúszó papírmunka.

– Mi az Forrest – kérdezte gúnyosan Egon – te már az esti műszakra jársz?

– Eddig nem hittem, hogy lehet ennél is rosszabb a reggelem, de úgy látszik tévedtem! –
zárta le az Audit és elindult a bejárat felé.

– Megfigyeltem, hogy mostanában rendszeresen elkésel! – próbált meg lépést tartani a
nővel – A következő ilyen alkalmat sajnos muszáj leszek jelenteni!

Jane megállt és dühösen szembe fordult a férfival.

– Nincs semmi dolgod Edmund?

– Nekem épp nincs, de neked lenne! Már egy hete letettem egy kérelmet az asztalodra!

– Majd, ha lesz időm az ökörségeidre, akkor elolvasom! – kerülte ki a nyomozót.

– A férjed tudja, hogy ilyen félvállról veszed a munkádat? – szólt utána Egon.

– A férjem azt tudja, – fordult vissza Jane – hogy a nyomozó, aki a helyemre pályázik,
megpróbál mindenféle átlátszó indokokkal eltávolítani a székemből! Hülyébbnél hülyébb



kérelmeket tesz le az asztalomra és azt várja két percen belül reagáljak rá!

– Azok mind nagyon fontos kérelmek voltak!

– Kezdem azt hinni, hogy szerelmes vagy belém, azért bombázol a papírjaiddal, hogy
mindig a közelemben lehess!

– Fordulj fel Forrest! – mondta dühösen a férfi és elrohant. Jane arcán gúnyos mosoly
jelent meg, miközben a lifthez lépett. Míg az emeletre felért a történteken gondolkozott.
Muszáj  lesz  nagyobb figyelmet  fordítania  Egon kérelmeire,  ha nem akarja,  hogy újabb
panaszt nyújtson be ellene.

Az emeletre felérve Jane egyenesen az irodájába ment. Ledobta a táskáját az asztalra,
leült a bőrfotelbe és maga elé húzta az ott tornyosuló irat köteget. Átnézte az egészet és
kikereste belőle Egon kérelmét. Átolvasta. A férfi azt kérte benne, hogy egy fővel emelhesse
a csapata létszámát a hatékonyabb munka érdekében. Jane oldalra dobta a papírlapot, majd
a kupac tetejéről elvett egy másikat.

Kopogtak, majd nyílt az ajtó és Györkös Zoltán, a rendőrfőkapitány lépett be rajta.

– Megint elkéstél? – kérdezte a férfi.

– Nem, dehogyis! – próbálta meggyőzően tagadni.

– Jane! – nyújtotta el a nő nevét.

– Jól van! Ebben a városba reggelente képtelenség közlekedni olyan dugó van!

Zoltán egy mélyet sóhajtott és megrázta a fejét.

– Honnan tudtad?

– A csapatod 15 perce riasztást kapott! Ha nem késtél volna el, akkor most velük lennél!

– Megölöm Patrikot, amiért nem szólt! – állt fel a székből a nő és elindult a szekrényhez.

– Én kértem, hogy ne szóljon! Kíváncsi voltam, mikor érsz be!

– Zoltán te is tudod, hogy a város másik végéből kell jönnöm… – kezdett magyarázkodni,
miközben magára vette a golyóállómellényét.

– Pontosan tudom mennyi ideig tart az út, hisz ma reggel a szomszédodból jöttem!

– Jó, de nekem van két gyerekem is! – vágta rá.

– Akikre Pálma vigyáz! – tett célzást Tibor első házasságából született lányára, akinek
nem rég született kis babája.

– Na jó! Nem kell a prédikáció! – mondta Jane és felcsatolta a fegyvereit – Szóval hová
ment a csapatom?



– Találtak egy újabb halott prostituáltat!

– A francba! – mérgelődött Jane és elindult kifelé. Míg a lifthez ért felhívta Patrikot és
címről érdeklődött. A lehető legrövidebb úton a helyszínre hajtott. Pár hónapon belül ez volt
a hatodik olyan halott nő, aki a testéből élt. Mindegyik női holttestet megcsonkították és az
arcukat  a  felismerhetetlenségig  összeverték,  majd  a  szájukat  a  fülükig  felvágták.  Az
azonosítást tovább nehezítették azzal, hogy mindegyik nő kezét csuklóból levágták. Így az
első eseteknél csak a ruházatuk és a bejelentett eltűnésekből derült ki, hogy prostituáltakról
van szó. A legtöbbjüket viszont senki sem kereste, így egy részüket még azonosítani sem
tudták. A gyilkos vagy gyilkosok semmilyen nyomot nem hagytak maguk után. Se egy apró
DNS  minta,  se  egy  hajszál,  se  egy  ujjlenyomat,  semmi  nem  volt,  amin  a  nyomozók
elindulhattak volna. Csak az elkövetés módja utalt arra, hogy sorozatgyilkossal van dolguk,
aki pontosan kéthetente szállítja az áldozatait,  akiket vagy mellékutak mellett elhagyott
területen vagy erdő szélén dob ki.

Jane nehézkes léptekkel indult el az áldozat irányába. Bea a csapatának egyik női tagja a
kihúzott szalagnál várta. Jane kezébe nyomott egy pár gumikesztyűt, majd együtt tovább
mentek a meggyilkolt nő felé.

– Ezzel a szerencsétlennel még brutálisabban bánt el, mint a többivel! Az orvos szerint
egy ép csontja sincs! Napokig kínozta, míg megölte!

– Biztos, hogy a mi emberünk csinálta? Nem csak valaki lemásolta?

– Biztos, hogy ő az! Mindent ugyanúgy csinált, mint eddig, csak erőszakosabban!

– Ez elég nagy baj! Azt mutatja, hogy egyre jobban vérszemet kap! Tudja, hogy sötétben
tapogatózunk és ettől egyre bátrabb lesz! – állt meg Jane a halott prostituált mellett és végig
nézett rajta. A nő alig takaró kis ruhájának a színe szinte nem is látszott a rászáradt vértől.
Jane egy nagyot nyelt, majd Patrikhoz, a csapata legjobb nyomozójához fordult, de a férfi
csakúgy, mint az elmúlt hetekben semmivel nem tudott szolgálni, ami előrébb vitte volna a
nyomozást. Janet ez nagyon dühítette, hisz a felettesei, akik mindent megtettek, hogy a sajtó
elől eltitkolják a dolgot, eredményt vártak tőle.

– Nem igaz, hogy semmit sem találtatok! – kiáltotta mérgesen Jane – Ha kell, ássátok fel
az egész erdőt, de mutassatok fel végre valamit! Hogy hozta egyáltalán ide a holttestet?

– Talán kocsival! –felelte Zita, a csapat másik női tagja.

–  Talán?  –  húzta  fel  kérdőn  a  bal  szemöldökét  Jane  –  Talán,  ha  várunk  pár  napot
jelentkezik a rendőrségen és feladja magát! – tette hozzá gúnyosan – Ez a hatodik nő, itt
nincs olyan, hogy talán! Tényeket akarok hallani, nem találgatásokat!

– A tény az, hogy nincs semmi a kezünkben! – mondta Kristóf a csapat negyedik embere.

– Akkor keressetek valamit! Patrik, Kristóf! – fordult a két férfihoz – Hallgassátok ki újra
azokat, akik megtalálták a holttesteket! Keressetek összefüggést közöttük! Lehet, hogy az
egyiküknek köze van a gyilkosságokhoz! Bea, Zita! – fordította a fejét a két nő felé – A tietek
lesz az utca! A nők hamarabb megnyílnak női nyomozóknak, mint a férfiaknak! Lehet, hogy



ezek a lányok mind egy stricinek dolgoztak, vagy ismerték egymást valahonnan! Szedjétek
elő az összes kuncsaftjukat, azok családját, mindenkit, akivel szóba álltak! Nem igaz, hogy
nem  tudtok  találni  valamit,  hisz  ti  vagytok  Magyarország  legjobb  csapata!  Gyerünk!
Munkára! – osztotta ki a feladatokat, majd a halott nőhöz lépett és leguggolt mellé. Maga
felé fordította a lány arcát, ami a felismerhetetlenségig össze volt verve. Most is, mint az
elmúlt  hetekben annyiszor  Ivett  és  Xénia,  a  két  volt  besúgója  jutott  az  eszébe.  A  két
ugyancsak prostituáltként dolgozó lányt akkor ölték meg, amikor Jane magánnyomozóként
Dobó Sándor,  az éjszakai  élet  vezére után nyomozott.  A nőt  sokáig nagyon bántotta a
lelkiismeret, hogy a két lányt miatta gyilkolták meg, de később rájött, akárhogy is hibáztatja
magát, ezen már nem tud változtatni.

Jane sokáig nézte a megkínzott lányt. Szeme többször is végig futott a testén az arcától a
bokájáig. Közben azon gondolkozott, vajon mi játszódhat le annak az embernek a fejében,
aki ilyen szörnyű tettre szánja el magát. Hogy választja ki a lányokat, és hogy viszi el őket
arra a helyre, ahol megkínozza őket?! Mi hozta ki belőle ezt a kegyetlen, szinte vadállatias
ösztönt?!

Janet a gondolatvilágból a telefonja csörgése rázta fel. Felállt. Kivette a nadrágja zsebéből
és megnézte. Nagyon meglepődött, mikor meglátta az egyik volt besúgója telefonszámát. A
nő  prostituáltként  dolgozott  már  legalább  tizenöt  éve.  Sokat  segített  a  nyomozónőnek
évekkel ezelőtt, de mikor Jane besúgóit egymás után meggyilkolták, Lorena megijedt és
többet nem jelentkezett. A telefonjait kikapcsolta és másik helyre költözött. Ezért is döbbent
le most a nyomozónő, mikor megpillantotta a számot.

– Mit akarsz? – szólt bele, miután felvette.

– Segítenie kell! – vágta rá remegő hangon.

– Nekem is segíteni kellett volna öt éve, de te szarban hagytál! Most jó vagyok? Amikor a
„Császár” meg akart öletni, akkor fel se vetted, mikor hívtalak!

– Tudom és bánom is, de nagyon megijedtem akkor!

– Hát persze, de most jó lenne a segítségem, igaz?

– Sajnálom! – suttogta.

– El tudom képzelni, hogy mennyire és ezek után még azt várod, hogy én segítsek neked?
Te milyen bolygón éltél eddig?

– Kérem! – könyörgött elcsukló hangon. Jane hallgatott. Egy percre megsajnálta a nőt és
lelkiismeret furdalása is támadt. Tudta, ha most tényleg baja esik, akkor egész életében
bánni fogja, hogy nem segített neki.

– Legyen! Nyögd ki, mit akarsz!

– Eltűnt a barátnőm négy napja!

– Ha most azzal jössz, hogy drogosan elcsellengett kurvák után kutassak…



– Ő nem volt drogos! – vágott a nyomozónő szavába – Ő a legtisztességesebb lány volt a
szakmán belül! Egy albérletben laktunk és ő csak azért csinálta, hogy a gyerekét eltartsa!

– Jó, nem kell a púder! Konkrétan mit akarsz tőlem? – kérdezte közben végig nézett a
halott nőn.

– Félek, hogy valami baja történt!

– Ha most azt hiszed, hogy végig járom az egész várost mini szoknyás prostit keresve… –
de hirtelen elhallgatott – Mit viselt a barátnőd az eltűnése napján?

– Egy mintás mini ruhát!

– Haja színe?

– Fekete! – felelte a nő.

– Szeme? – kérdezte, miközben lehajolt a halotthoz és felhúzta a szemhéját.

– Kék! De miért?

– Azt hiszem, megtaláltuk! – mondta halkan Jane – Be kellene jönnöd azonosítani!

A vonal másik végén néma csend volt.

– Ha tényleg ő az, – folytatta a nyomozónő – akkor viszont tényleg segítened kell, még
mielőtt az összes barátnőd eltűnik az utcáról!

– Rendben! – válaszolta zokogva.

– Találkozzunk két óra múlva a rendőrségen!

– Oké! – suttogta és lerakta. Jane eltette a telefonját, majd elindult a kocsija felé. Beült.
Lehúzta a kesztyűt és ledobta a mellette lévő ülésre. Meredten a halott nőt nézte, akit épp
akkor szállították el.  Megvárta,  míg elindul a halottas kocsi,  majd a kulcsáért nyúlt  és
indított. Egyenesen a rendőrség épületéhez hajtott. Útközben a történteken gondolkozott.
Van hat halott nő, de nincs egyetlen egy gyanúsított sem. Se egy volt barát, se egy strici,
senki, aki kapcsolatba hozható velük. Sem egy közös ismerős, sem egy rokon, akinek köze
lenne a lányokhoz. Mintha csak találomra válogatta volna össze a gyilkos őket.

Jane még akkor is teljesen a gondolataiba volt merülve, amikor az emeleten a liftből
kiszállt. Lehajtott fejjel haladt el a rendőrfőkapitány irodája előtt, amikor kinyílt az ajtaja.
Zoltán lépett ki rajta.

– Jane! – szólította meg. A nő megállt  és lassan megfordult.  A kapitány egy átfaxolt
papírlapot tartott a kezében. – Most jött a minisztériumból! – nyújtotta át neki.

Jane szó nélkül elvette, majd tovább ment a saját irodájába. A papírt ledobta az asztalra,
miközben  leroskadt  a  bőrfoteljébe.  Lehunyta  a  szemét  és  a  két  kezével  gyengéden
megmasszírozta a halántékát. Azon gondolkozott vagy ő öregedett meg ennyire, vagy a



gyilkos túl profi. De amint kinyitotta a szemét és meglátta az előtte tornyosuló iratköteget,
rögtön rájött, hogy a sok papír munka, ami szinte teljesen leköti a napjait ez az, ami miatt
nem tud elegendő figyelmet szentelni a nyomozásra.

Közelebb gurult a székkel az asztalhoz és elvette a Zoltántól kapott faxot. A nyomtatott
papíron az állt, hogy csökkenteni kell a rendőrség költségeit, ezért minden kapitányságnak,
ahol csak lehet, megszorításokat kell eszközölniük. Külön kitértek a benzin költségre és a
túlórára.

– Úgyis saját pénzből tankolok! – dobta oldalra a papírt, majd hirtelen felkapta. Arcán
mosoly jelent meg. Ez most pont jól jött neki. Ezzel az indokkal el is tudja utasítani Egon
kérelmét, így a nyomozó be se panaszolhatja a feletteseinél, hisz felsőbb utasítást kapott
Jane is. Bekapcsolta a számítógépet és megírta a kérelem elutasítását. Kinyomtatta, majd a
fénymásolóhoz  ment.  Lemásolta  a  minisztériumtól  kapott  utasítást,  hozzá  csatolta  a
kinyomtatott laphoz, majd elindult kifelé.  Gondolta, személyesen viszi  le Egonnak, hogy
minél hamarabb kézbe kapja. Az csak egy plusz öröm volt, hogy láthatja közben a ledöbbent
arcát. Az egy szinttel lejjebb dolgozó nyomozó mikor meglátta a felé közeledő nőt elhúzta a
száját.

– Mivel a postás eltévedt az előző levéllel, jobbnak láttam, ha ezt személyesen hozom le! –
jegyezte meg gúnyosan Jane, miközben átnyújtotta a papírlapokat. Egon elvette.

– Ezt tartott egy hétig megírni? – lengette meg a papírt.

– Te is tudod, jó munkához idő kell! – mosolyodott el a nő. Megfordult és elindult kifelé.
Épp az ajtóhoz ért, amikor Egon végig olvasta a lapot.

– Forrest! – kiáltott utána és idegesen felugrott a székből – Mi ez a szarság, amivel ki
akarod szúrni a szememet?

Jane megállt és lassan megfordult.

– Felsőbb utasítás! Nem tudsz olvasni? Hogy kerültél te ide a rendőrséghez, ha még a
betűket sem ismered?

– Direkt tartottad vissza a kérelmemet, igaz? Közben a férjed tudott intézkedni!

– A férjemnek semmi köze az egészhez! Úgy látszik, te tényleg nem tudsz olvasni! Nem
tőle jött a fax!

– Mert nincs is olyan ismerőse, aki megír egy ilyen szemetet!

– Ez országos! Nyugodtan kérdezz utána! Nem hinném, hogy csak a te kedvedért faxolták
el az összes rendőr-kapitányságra! Nem mondom, hogy nem örülök neki, hogy keresztbe
tettek ezzel neked, de sajnos ehhez most tényleg semmi közöm! – mondta és magára hagyta
a dühös férfit. Visszament az emeletre az irodájába és leült az íróasztalához. Maga elé húzta
a feltornyosult munkát és neki látott. Igyekezett minél gyorsabban elvégezni.

Két óra elteltével még csak a felénél járt. Halk kopogás hallatszott. Nyílt az ajtó és Bea
lépett be rajta.



– Jane – szólította meg a nőt – téged keresnek!

– Ki az? – érdeklődött, de közben nem emelte fel a fejét.

– Csak annyit mondott Lorena!

– Hol van? – kapta fel a fejét Jane, aki teljesen elfelejtkezett a nőről.

– Az egyes kihallgatóba kísértem!

– Kösz! – állt fel – Behoznád a halott prostikról készült képeket, a maival együtt?

A szőke nyomozólány bólintott, majd távozott. Pár percen belül a fotókkal tért vissza.
Átadta Janenek. Be akart menni a kihallgatóba, de a nyomozónő nem tartotta jó ötletnek.
Tudta, hogy nem fog Lorena beszélni, ha idegen is van bent. Összesen annyit engedett meg,
hogy a megfigyelőből végig nézze.

Mikor Jane belépett a kihallgató szobába a nő épp akkor gyújtott rá egy újabb cigarettára.
Élénkvörös hajában lévő szőke tincseit idegesen babrálta, miközben mélyen beleszívott a
cigibe.

– Itt tilos a dohányzás! – zárta be maga után az ajtót és az asztalhoz ment. A nő szó nélkül
eloltotta  a  cipője  talpán  a  cigarettát  és  a  csikket  a  cigis  dobozba  rakta.  Jane  leült  a
prostituálttal szembe. A kezében lévő képek közül kikereste a reggel talált nő képét.

–  Készülj  fel  rá,  nem lesz  valami  szép  látvány,  de  még  mindig  könnyebb  lesz  így
azonosítani, mint élőben! – készítette fel, de nem járt sikerrel. Amint Lorena meglátta a
fényképet ájultan esett le a székről.

– A francba! – ugrott fel Jane és a nőhöz rohant. Megpróbálta felpofozni. Lorena szinte
rögtön magához tért. Jane felsegítette Lorenát és leültette a székre. Csak azután ült vissza a
helyére, miután látta, hogy a nő valamivel jobban van. Lorena remegő kézzel elvette a képet
és újra megnézte.

– Igen, ő az! – suttogta elcsukló hangon.

– Mondj el mindent róla! Semmit ne hagyj ki a legapróbb dolog is fontos lehet!

A nő bólintott. Hallgatott egy pár percig, majd miután sikerült egy kissé összeszednie
magát belekezdett.

– Pár hónapja ismerkedtünk meg! Az utcán csövelt a gyerekével, ott ahol én dolgozom!
Előtte pár nappal tették ki az albérletéből! – emlékezett vissza tisztán arra a napra – A
gyerek odajött  hozzám koldulni,  míg az  anyja  az  egyik  bokorban aludt!  Megsajnáltam,
befogadtam őket! Másnaptól már velem dolgozott az utcán!

– Ki vitte el aznap, amikor eltűnt? – érdeklődött Jane.

– Többen is! Nem voltak visszajáró vendégei! Viszont volt valaki, aki időnként felhívta és
taxival az egyik szállodába rendelte!



– Ki volt az?

– Nem tudom a nevét, sose mondta meg, csak annyit, hogy egy gazdag jól fizető ügyfél!

– Hol dolgozott előtte? – kérdezte a nyomozónő, miközben előre hajolt.

– Nem tudom! Ilyeneket nem nagyon kérdezgetünk egymástól!

– Azt tudod, ki a gyerek apja?

– Nem mondta! – rázta meg a fejét – Az ember sose jött a gyereket látogatni!

– Hol van most a gyerek?

– A lakásomon! – felelte könnyes szemmel.

– Mit tudsz még róla? Mert ez eddig édes kevés volt!

– Semmit! Ő magától nem mondott semmit én meg nem faggattam!

– A rendes nevét, meg a telefonszámát tudod egyáltalán?

– Csak a számát és a művésznevét! – válaszolta szomorúan.

– Az is valami! – vett elő egy tollat Jane. Megfordította a nő előtt lévő fényképet és
megkérte, hogy írja fel a hátuljára.

– Lenne még itt pár fénykép – mondta közben a nyomozónő – egyik se szép látvány, de
segítened kellene az azonosításban!

Lorena felemelte a fejét és kérdőn nézett rá.

–  Ő  volt  a  hatodik  áldozat  pár  hónapon belül!  Sorozatgyilkossal  állunk  szembe,  aki
prostituáltakat gyilkol! Van pár lány, akiket eddig nem sikerült azonosítani! Nézd meg,
hátha ismered valamelyiket!

A nő egy mély lélegzetet vett, majd elvette Janetől a fotókat. Az első kettő után lehunyta a
szemét egy pillanatra, majd erőt vett magán és folytatta. Mikor a végére ért visszacsúsztatta
Jane elé.

– Nem ismerem egyiket se! Sose találkoztam velük! Biztos, hogy nem azon a környéken
dolgoztak!

– Oké! – bólintott Jane és felállt.

– Tudnak valamit arról, aki ezt csinálta velük? – érdeklődött csendesen Lorena.

– Semmit! – rázta meg a fejét – Ha van valamennyi megtakarított pénzed, akkor jobb, ha
elutazol egy időre!

– Sajnos nem tehetem!



– Akkor vigyázz magadra! – szedte össze a képeket Jane és kiment a helyiségből. Útját
egyenesen Áronhoz vette. A férfi egy számítógép zseni volt. Mindenhová be tudott jutni,
minden jelszót fel tudott törni. Jane mindig hozzá fordult, ha ilyen jellegű problémája volt.
Áront, mint ilyenkor mindig, az irodájában az asztalánál ülve találta meg. Szokás szerint a
számítógépén dolgozott.

– Szia! – köszönt a nő, amint belépett.

– Jane! – mondta meglepetten a férfi – Nagy gondod lehet, ha már személyesen jössz le
hozzám!

– Meg vagyunk akadva egy nyomozásban! Segítened kellene!

– Tudtam! – sóhajtott egy mélyet Áron – Na mond!

– Van itt egy telefonszám – nyújtotta át a lefordított fényképet – kellene az elmúlt három
hónapból minden kimenő és bejövő hívás!

A férfi elvette és megnézte, majd megfordította.

– Jézusom! – kiáltott fel – Most szórakozol velem? –hajította le a fotót az asztalra – Ha ezt
valamilyen hülye tréfának szántad…

– A franc se kért rá, hogy forgasd itt a képet! A másik oldalán lévő számmal foglalkozz
csak!

– Muszáj volt erre felírnod?

– Bocs, nem volt nálam másik papír! – mondta és elindult az ajtóhoz – Sürgős lenne! Ha
kész vagy küld fel  légyszi  az  irodámba! Köszi!  –  tette  hozzá és kilépett  a  helyiségből.
Felment az emeleten lévő szobájába és folytatta a félbe maradt munkáját.

Este fél hét volt, amikor kopogtak Jane irodájának az ajtaján. Pár másodperc elteltével
Jane férje Tibor lépett be rajta.

– Szia! – köszönt csodálkozva a nő, mikor megpillantotta a férfit – Hogy kerülsz ide?

– Voltam otthon és mivel  ott  nem voltál,  gondoltam, csak itt  lehetsz!  –  ment oda a
feleségéhez. Lehajolt hozzá és szájon csókolta.

– Nem is vettem észre, hogy így elment az idő! – mentegetőzött Jane – Még van egy kis
munkám muszáj befejeznem ma!

– Semmi baj drágám! Megvárlak! – felelte Tibor. Visszament az asztal túloldalára és leült
a nővel szembe. Janet figyelte, aki újra belevetette magát a munkába. Tibor a szemét egy
percre sem vette le a feleségéről. Az a nap jutott az eszébe, mikor először megpillantotta. A
nő épp kihallgatott egy férfit, amikor Tibor belépett a megfigyelőbe. Rögtön megtetszett
neki a kemény, gyönyörű nyomozónő. Akkor még nem tudta, de ez szerelem volt első látásra.
Ez az érzés azóta sem változott, sőt az idő múlásával még jobban felerősödött. Az eltelt
években egy olyan alkalom volt, amikor egy veszekedés addig fajult, hogy majdnem válás



lett belőle, de az utolsó percben mind a ketten rájöttek, hogy képtelenek a másik nélkül élni.
Akkor megfogadták bármi lesz mindig megbeszélik egymással nem engedik, hogy addig
fajuljanak a dolgok.

– Nagyon szeretlek! – szólalt meg váratlanul Tibor. Jane felnézett egy pillanatra. Arcán
mosoly jelent meg, majd folytatta a munkát. A következő negyed óra néma csendben telt el.
Tibor végig a feleségét nézte, de nem szólt közben egy szót sem. Jane miután végzett rendet
rakott maga körül, majd a táskájával a kezében felállt. Tibor is felállt és követte a feleségét a
liftig. Útban lefelé munkahelyi dolgokról beszélgettek. A férfi csak a kocsinál merte elárulni
az esti tervét. Janenek nem nagy kedve volt egy vacsorához, de végül engedett a férjének. A
parkolóban hagyták Jane Audi-ját és a férfi BMW-jével mentek ahhoz az étteremhez, ami
hosszú  évekkel  ezelőtt  Jane  tulajdona  volt.  Gábor,  a  szálloda  vezetője  ugyanazzal  az
örömmel fogadta, mint ahogy az elmúlt években mindig. Az asztalukhoz kísérte őket, majd
intett az egyik pincérnek, aki rögtön ott termett és felvette a rendelést. Míg elkészült a
vacsora Jane a felszolgált bort, Tibor pedig az ásványvízét kortyolgatta, közben a munkáról
beszélgettek. Alig láttak neki a vacsorának, amikor váratlanul egy férfi lépett az asztalukhoz.

– Jó estét Mrs. Hargitai! – szólította meg a nőt. Jane meglepetten kapta fel a fejét. Kissé
megkönnyebbült,  amikor  megpillantotta  Magyarország száz  leggazdagabb emberéből  az
ötödik helyezet Németh Pált.

– Üdvözlöm Mr. Németh! – felelte a nő és letette a kezében lévő evőeszközöket.

– Elnézést, hogy vacsora közben zavarom, de beszélhetnénk négyszemközt?

– Mondja nyugodtan – vett el egy szalvétát és gyengéden megtörölte a száját – a férjem
előtt nincs titkom!

Pál egy pillantást vetett Tiborra, majd kihúzta az asztaltól a kettőjük között lévő széket és
leült rá.

– Mivel a nevemen szólított, így gondolom nem szükséges bemutatkoznom! – vágott bele –
Nem akarom sokáig feltartani, ezért a lényegre is térek! Kaptam pár zsaroló hívást és épp
ezért az ország legjobb testőrére lenne szükségem!

– Nem vállalok már testőr munkát! – vágta rá azonnal minden gondolkodás nélkül.

– Látja épp ezért nem akartam a férje előtt mondani!

– Nem a férjem, hanem magam miatt nem vállalom! Tudja hány golyót szedtem össze
maguk miatt az elmúlt években?!

– Engem ne soroljon a Dobó Renátó féle maffiások közzé! – mondta felháborodva Pál – Én
tisztességes üzletember vagyok, de úgy látszik maga csak az éjszakai élet nagy embereit
hajlandó védeni!

–  Na  ide  figyeljen!  –  emelte  fel  fenyegetően  a  jobb  mutatóujját  Jane  –  Engem  ne
kóstolgasson, mert nálam rosszabb ellenséget keresve sem találhat!

– De jobb testőrt sem! – felelte rögtön – Olyan összeget ajánlok, mint még soha senki más!



– Nem érdekel a pénz! – rázta meg a fejét a nő.

– Hát akkor mi érdekli?

– Az, hogy a gyerekeim ne anya nélkül nőjenek fel!

Pál hallgatott. Ha bármi mással érvelt volna a nő azonnal meg lett volna rá a válasza, de
erre nem tudott mit mondani. Megértette Janet és ezek után már rá sem akarta beszélni a
munkára.

– Tud valakit ajánlani maga helyett? – érdeklődött csendesen Pál.

– Igen van valaki, aki, ha nem is a legjobb, de szerintem a második legjobb az országba! –
felelte a nő. Elvette a táskáját és némi keresgélés után átadta Szilárd névjegykártyáját.

– Köszönöm a segítségét! További jó étvágyat! – állt fel Pál és elköszönt, majd távozott.
Jane elvette az evőeszközöket és folytatta az étkezést. Tibor a feleségét nézte. Arcán apró
mosoly jelent meg.

– Büszke vagyok rád! – szólalt meg halkan a férfi – Azt hittem elvállalod!

– Megígértem neked, hogy soha többet nem dolgozom testőrként! – emelte a tekintetét a
férjére Jane – Viszont az egyik mondata elgondolkodtatott! Helga már hetek óta rágja a
fülemet, hogy csináljunk együtt egy magánnyomozó irodát. Összeszedte a régi embereit és
újra beindítja  a  régi  vállalkozását!  Arra kért  adjam a nevemet hozzá,  a  hasznot  pedig
feleznénk!

– Mi volt az, amivel Németh úr elgondolkodtatott?

–  Kiegészíthetnénk  a  vállalkozást  testőr  munkával!  Csak  az  ország  legjobb  testőreit
alkalmaznánk!

Tibor arcán látszott nincs elragadtatva az ötlettől.

– Mi a baj? Mi nem tetszik? – kérdezett rá Jane.

–  Nem örülök  neki!  –  mondta  ki  minden  mellébeszélés  nélkül  –  Ha  újra  a  szakma
közelében leszel, úgysem fogod megállni, hogy ne dolgozz benne!

– Ez hülyeség! – tette le a jobb kezéből a kést és megfogta a férfi kezét – Még egyszer
nem kockáztatom a családom életét egy ügyfél miatt! De nem csak ettől félsz, igaz?

– Így is keveset vagyunk együtt, ha belekezdesz szinte sosem foglak látni!

– Miről  beszélsz? – nevetett  fel  –  Reggel együtt indulunk a munkába, szinte minden
délben együtt ebédelünk és este hattól reggel hétig együtt vagyunk! Valamint az egész
hétvégét, az ünnepnapokat és a szabadságot is együtt töltjük!

– De egy vállalkozással ez megszűnne!

– Soha, de soha nem fogom a munkát a családom elé helyezni! Ezt megígérem! – nézett



mélyen Tibor szemébe. A férfi ettől teljesen megnyugodott. Tudta, ha Jane megígér valamit,
azt be is tartja.

 



2. fejezet
Másnap reggel Tibor vitte a feleségét a munkahelyére, így Jane mindenkinél hamarabb

bent volt. A nő első dolga az volt, hogy felhívta a barátnőjét, Helgát és megbeszélte vele a
magánnyomozó iroda részleteit. Jane a nővel évek óta nagyon jó barátságban volt, pedig az
első találkozásukból nem erre lehetett következtetni. Pont akkor hozta össze őket a sors,
amikor Jane elveszítette Csabát, az élettársát. Mind a ketten Dobó Éva, Csaba gyilkosa után
nyomoztak  Németországba.  Éva  egy  lánykereskedő  bandát  irányított  ott.  Véletlenül  a
buszon egymás mellé kerültek, de Jane nem igazán akart akkor barátkozni a fekete hajú
magánnyomozólánnyal.  Később azonban rájött  milyen jól  együtt  tudnak dolgozni.  Így a
kezdeti munkakapcsolatból nagyon jó barátság lett. Többször dolgoztak együtt, míg Jane
testőrként kereste a kenyerét. Az utolsó közös munkájuk Szegeden volt Hetényi Árpádnál.
Helga  ott  ismerkedett  meg  Ferenccel  a  védett  férfi  személyi  titkárával.  A  kezdeti
munkakapcsolatból  szerelem  lett,  így  feladta  a  magánnyomozói  munkáját  Pesten  és
Szegedre költözött. Az eltelt öt év során viszont egyre jobban hiányzott neki ez a kemény
szakma, ezért is döntött úgy újra indítja a vállalkozását. Amint letették a telefont Helga
rögtön kocsiba szállt és Budapest felé vette az irányt.

Az elkövetkező két hétben a két nő minden idejét a vállalkozás beindításának szentelte.
Helga intézte a papírmunkát és az engedélyeztetést, Jane pedig a személyek kiválasztását és
lenyomoztatását  végezte.  Csak  megbízható  erkölcsileg  fedhetetlen  embereket  akart
alkalmazni. A kiválasztottak meglepődtek a megkeresésen, de Jane neve hallatán azonnal
igent mondtak a munkára. A nyomozónő közben nagyon figyelt arra, hogy ebből a családja
semmit ne érezzen meg és a munkájára se legyen kihatással.

Az egész hétvégét otthon töltötték. Vasárnap Jane kissé feszült volt. Félt a hétfő reggeltől,
hisz újabb két hét telt el és tudta a hét első munkanapja is ugyanúgy fog kezdődni, mint az
elmúlt hónapokban, egy újabb halott prostituálttal.

Jane épp az ikreket reggeliztette, amikor megszólalt a nappaliban a vezetékes telefon.
Györkös Zoltán volt az a rendőrfőkapitány.

– Újabb holttest? – kérdezte a nő, mikor felismerte a férfi hangját.

– Még nem érkezett bejelentés! Tibit keresem, de ki van kapcsolva!

– Valami baj van? – érdeklődött Jane, aki rögtön meghallotta, hogy a kapitány valamiért
nagyon ideges.

– Nincs! – tagadta nem túl meggyőzően.

– Megint bemószerolt Egon?

– Nem, dehogyis! Teljesen más ügyben akarok vele beszélni!

– Szólok neki! – tette oldalra a kagylót és a férje keresésére indult. Tiborral a lépcsőn
futott össze.



– Zoltán téged keres a vezetékesen! Nagyon ideges a hangja!

– Mit akarhat? – csodálkozott el és egyenesen a készülékhez ment. Jane az ajtóból figyelte
a férjét, aki hallgatott egy pár másodpercig, majd ennyit mondott: – Oké, bemegyek!

Tibor lerakta a kagylót, majd elindult kifelé.

– Mit akart? – állt elé Jane.

– Nem tudom! Csak annyit mondott, menjek már be munka előtt!

– Érkezett valami hozzátok ellenem?

– Nem, semmi! – rázta meg a fejét. A nő Tibor arcát figyelte. Látta rajta, hogy nem
hazudik.

– Akkor mit akarhat?

– Fogalmam sincs! Lehet, Ritával van valami baja! – tett célzást Jane szomszédasszonyára,
aki a nő barátnője volt. Pár éve vannak együtt Zoltánnal, de külön élnek. Zoltán már az
elején  kikötötte,  hogy  nem akarja  feladni  az  agglegény  életét.  Rita  így  is  belement  a
kapcsolatba és látszólag jól meg voltak együtt.

Jane  nem  kérdezett  tovább  semmit.  Együtt  bementek  a  konyhába  és  gyorsan
megreggeliztek.  Pálma, Tibor első házasságából született  lánya reggeli  után elindult  az
ikrekkel az óvodába, Jane pedig Tiborral a rendőrségre. Alig szálltak ki az épület előtt az
Audiból, amikor megjelent Jane csapata. A két férfi és két nőből álló csoport láttán Jane
rögtön tudta, hogy újabb halott prostituáltat találtak. A nő szó nélkül felvette a golyóálló
mellényét, elköszönt a férjétől és a csapatával a megadott helyszínhez vették az útjukat.
Tibor pedig elindult a barátjához. Lifttel ment fel az emeletre. Zoltán az irodájában volt.
Idegesen járkált fel alá, míg Tiborra várt.

– Szia! – lépett be mosolyogva a rendőrfőkapitány üvegfalú irodájába a férfi.

– Azt hittem, már sose érsz ide! – fogadta dühösen és az asztalához ment. Elvett róla egy
papírlapot és feltartotta Tibor elé.

– Ezt az áthelyezést te írtad alá? – kérdezte Zoltán. Tibor egy pillantást vetett rá.

– Igen, én! – bólintott – Miért?

– Tudod ki az a Tornoczki Károly?

– Honnan tudnám? Nem ismerem az ország összes rendőrét!

– Ő volt Jane vőlegénye!

– Tessék? – kapta ki Zoltán kezéből a lapot Tibor és megnézte.

– Épp most raktad be Egon csapatába Jane keze alá! Hogy gondoltad ezt? – kiáltotta –
Tudod mennyi munkámba került, hogy elrakjam innen, miután megcsalta Janet? Most meg



te egy mozdulattal visszahelyezed?

– Nem tudtam, hogy ki ő! Egon megkeresett vagy másfél hete, hogy Jane elutasította a
plusz egy fő kérelmét arra hivatkozva, hogy költségcsökkentés van!

– Erre te engedélyezted a plusz embert?

– Nem! Cserét kért! A csapata egy tagja lement vidékre, Károly helyére!

– Ebből iszonyatos balhé lesz, ha Jane megtudja!

– Most mit csináljunk?

– Nem tehetünk semmit! – rázta meg a fejét Zoltán – Nem mondhatod azt pont Egonnak,
hogy Janere való tekintettel visszavonod azt, amit pár napja engedélyeztél! Csak erre vár,
hogy hibázzatok és kirúgassa Janet!

– Szerinted direkt kérte Károlyt?

– Biztos vagyok benne! Ki akarja készíteni azzal, hogy mindennap találkoznia kell azzal a
férfival, aki az esküvője előtt a szeme láttára csalta meg!

– Ettől nem ő, hanem én fogok kikészülni! Nem dolgozhat együtt egy olyan férfival, aki a
szerelme volt és feleségül akart menni hozzá! – akadt ki Tibor.

– Nem tudunk mit csinálni!

– Megölöm Egont ezért a húzásáért! – dühöngött Tibor, akit nagyon bosszantott, hogy a
nyomozó így átverte.

– Most ne Egonnal foglalkozz, hanem azzal, hogy fogod megmondani Janenek!

– Nagyon ki fog akadni, de jobb, ha tőlem tudja meg! – mondta a férfi és a felesége
számát tárcsázta, de Jane pár másodperc alatt lerázta. Pont az újabb gyilkosság helyszínén
voltak, így megkérte Tibort ebédeljenek együtt és majd közben megbeszélik.

Jane a  csapatával  csak órák múlva tért  vissza  a  rendőrség épületéhez.  Megint  nem
hagyott semmilyen nyomot az elkövető, amin elindulhattak volna. A nő gondterhelt arccal
lépett be a liftbe. Lehajtott fejjel megnyomta az emeletet jelző gombot. Váratlanul valaki
elkapta a lift összezáródó ajtaját. Jane felemelte a fejét. Egon állt az ajtóban Károllyal, a nő
volt vőlegényével. A negyvenes éveiben járó férfi szinte semmit se változott az eltelt több,
mint 15 évben. Még mindig ugyanolyan jóképű volt, mint akkor. Világos barna haját rövidre
nyírva hordta. Sötét barna szemei Janere meredtek. Látszott rajta őt nem lepte meg annyira
a viszontlátás, mint a nőt. Jane mozdulni sem tudott, szinte földbe gyökerezett a lába, ahogy
a férfit nézte. Mióta rányitott Károlyra és arra a rendőrlányra az egyik irodában nem is
találkozott a férfival.

Egon arcán gúnyos mosoly jelent meg. Pont erre a reakcióra számított.

– Menjetek nyugodtan! – mondta önelégült képpel – Mi megvárjuk a következőt!



De Jane nem mozdult. Csak állt ott szótlanul és Károlyt nézte. A szeme se rebbent közben.

– Várj Forrest segítek! – lépett be egy másodpercre a liftbe – Nem csoda ha nem haladtok
a nyomozásban, ha erre is képtelen vagy! – jegyezte meg, miközben megnyomta a gombot,
majd egy elégedett mosollyal az arcán hátralépett egyet.

A nő egy szót se szólt, csak meredten Károlyt nézte, míg be nem záródott a lift ajtaja. Jane
csapata nem értette mi történt a nővel. Még sosem hagyta válasz nélkül Egon beszólásait.
De egyikük se mert kérdezni semmit. Jane számára egy örökkévalóság volt, míg felértek.
Amint  kinyílt  a  liftajtó  a  nő  rögtön  kiszállt  és  egyenesen  Zoltán  irodájába  rohant.  A
rendőrfőkapitány az asztalánál ült és a papírmunkát végezte.

– Mit keres itt? – ordította magából kikelve.

Zoltán letette a kezében lévő tollat és némán lehajtotta a fejét. Ettől félt a legjobban, hogy
neki kell majd a nővel közölnie.

– Hogy a francba kerül ide? – kiáltotta dühösen.

– Ülj le kérlek! – szólalt meg csendesen.

– Mi a fenéért van itt? – ismételte meg újra erőteljesebben, mint másodszorra.

– Tibor reggel ezért hívott téged! – kezdett bele – Azt akarta, hogy tőle tudd meg!

– Mi köze ennek Tiborhoz?

– Ő írta alá az áthelyezést!

– Tessék? – kiáltott fel.

– Egon megkereste, hogy nem engedélyezed a csapata létszámának a bővítését, ezért kért
egy cserét! Az egyik embere lement vidékre Károly helyett, ő meg felkerült ide!

– Tibi ezt aláírta? – kérdezte csodálkozva a nő.

– Ne rá haragudj! Nem tudta, hogy mi volt Károllyal köztetek! Egon megvezette! Tibi
nagyon kiakadt! Nem akarja, hogy egy helyen dolgozz egy olyan emberrel, aki feleségül
akart venni! Olyan féltékenységi roham tört rá, mint mikor a kis Dobónak dolgoztál!

– Ha Károly lenne az utolsó férfi a földön nekem akkor se kellene még egyszer!

– Hiába mondtam neki ő csak azt hallotta meg, hogy a vőlegényed volt!

– Jó, ezt majd én megbeszélem vele! – mondta nyugodtabban Jane – Mit fogunk most
csinálni?

– Sajnálom, nem tehetünk semmit!

– Tessék?



– Mivel Tibi engedélyezte, nem mondhatja azt, hogy bocs, de meggondoltam magam, mert
a feleségem vőlegénye volt! Egon pont azt akarja elérni, hogy valamit hibázzatok!

– De itt akkor se maradhat! – csattant fel a nő és az iroda üvegfalához ment.

– Sajnálom Jane! Meg van kötve a kezünk!

– Találjatok ki valamit! – fordult meg idegesen.

– Tudod, hogy bármit megtennék érted…

– Én akkor se fogok vele egy helyen dolgozni! Akkor helyezzetek el innen engem!

– Arról szó se lehet! – rázta meg a fejét a rendőrfőkapitány.

– Akkor mondjak fel?

– Eszedbe ne jusson! Egon csak erre vár! Szerinted miért pont Károlyt kérte? Ki akar
készíteni  téged!  –  mondta Zoltán,  miközben felállt  és  Janehez ment  –  Ha elmész vagy
felmondasz, akkor elérte a célját és ő győzött! – állt meg a nő előtt. Jane hallgatott.

– De az a nyomozónő, akit én ismerek sose futamodik meg! Kétszer győzted már le a
halált! Egy ilyen Károly féle nem foghat ki rajtad! – próbálta lelkileg megerősíteni – Érd el,
hogy ő lépjen le!

– Tehát ha bebizonyítom, hogy Károly nem jól végzi a munkáját, akkor elrakjátok innen?

– Az első dolgunk az lesz! Csak ne kitalált dolog legyen! Konkrét indok kell!

– Meg lesz! – bólintott Jane. Megfordult és kiment. Útját a saját irodájához vette. Belépett
az ajtón és háttal neki dőlt. Lehunyta a szemét és egy mélyet sóhajtott. Az a nap jutott az
eszébe, amikor véletlenül eltévesztette az egyik ajtót és belépett egy szobába. A rendőrlány
az íróasztalon feküdt Károly előtte állt letolt nadrággal. Mintha csak ma lett volna, úgy
beleégett Jane emlékezetébe az a kép. A lélegzete egyre jobban felgyorsult. Szinte újra élte
azokat az iszonyatos perceket, amikor tudatosult benne, hogy az ő vőlegénye az a férfi. A nő
hirtelen kinyitotta a szemét. Azt hitte ennyi idő után már sikerült lezárnia az életének ezt a
szakaszát, de most újra felszakadtak a régi sebek. Gyűlölte a férfit azért, hogy így megalázta
őt, de közben magára is haragudott, amiért így felzaklatta ez a majdnem két évtizede történt
dolog. Nem is értette miért húzta fel magát ennyire ezen, hisz soha életében nem volt még
ilyen boldog, mint most. Gyönyörű családja van, jó munkahelye. Tibor csodálatos apa és
remek férj. Ráadásul úgy szereti őt, mint ahogy még soha senki nem szerette.

A telefonjának a csörgése zökkentette ki a gondolatvilágából. A zsebéből előkotorta és
megnézte. A férje volt az.

– Most beszéltem Zoltánnal! – kezdett bele rögtön, amint a nő felvette – Mondta, hogy
nagyon ki vagy bukva! Azt szerettem volna, hogy tőlem tudd meg, de személyesen akartam
elmondani, nem telefonon!

– Csak első felindulásomban kiabáltam, de már lenyugodtam!



Tibor hallgatott. Jane tudta, mi az oka ennek a csendnek.

– Tudom, mire gondolsz most! – szólalt meg halkan a nő és az asztalához ment – De a
gyűlöleten kívül nem érzek iránta semmit!

– Ha nem tudtad túltenni magad rajta…

– Ez hülyeség! Csak dühös voltam! Ha behúzhatnék neki egyet sokkal jobb lenne!

Tibor felnevetett.

– Nem azért akadtam ki, mert érzek iránta valamit, hanem azért, mert azok után amit
csinált velem még volt pofája ide visszajönni! Könnyebb lenne, ha törleszthettem volna neki!
De ha lelövöm, még engem ültetnek le!


