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1. FEJEZET
1934, Dél Anglia

...Inkább még sem. – gondolta Martin J. Lamotte és azzal a nagy Lagonda túrakocsi lehúzódott az
út szélére, ott ahol egy kavicsos földút torkollott az országútba.

Kiszállt  az  autóból,  felhajtotta  hosszú  esőkabátja  gallérját,  kivette  a  hátsó  ülésről  az  ezüst
fogantyús ébenfa sétapálcáját és miután az autót bezárta, elindult befelé a földúton.

Pár száz métert haladt előre a mezőn, aminek bal oldalát sűrű bokrok szegélyezték. Ezt követően
beért  egy  kis  erdőbe,  ami  nem is  annyira  erdő  volt,  mint  inkább  annak  a  fordított  ’L’  alakú
erdősávnak az alsó szára, ami a dimbes-dombos tájat választotta el a golfpályától, ahová igyekezett.

Kiérve az erdősávból megállt egy pillanatra és szemével lassan végigpásztázta az élénkzöld színű
tájat.

- Mint valami kis terepasztal. Gyönyörű. Imádom Angliának ezt a részét.

Gondolta magában, kellemes mosollyal az arcán, de az igazság az volt, hogy a széles nagy Brit
szigeteken nemigen akadt hely, amiről ugyanezt ne állíthatta volna. Bárhol el tudott időzni csak
azzal, hogy a tájat szemléli. Most is ezt tette.

Előtte az út párhuzamosan futott lefelé az ’L’ alak hosszabbik szárával egy kis völgybe, ahol
megint egy domb következett egy kis házzal a tetején. A házat mellette és mögötte erdő övezte. Tőle
balra hatalmas bokrokkal tarkított ligetes dombvidék húzódott.

A zöld táj élénk színei erős kontrasztot alkottak a feléjük nyúló sűrű szürkésfekete fellegekkel,
amelyek mint puha paplan borultak az amúgy is  szürke égboltra.  Ez a ’paplan’  szolgáltatta az
indokot, amiért végül is úgy döntött, ahogy.

Rásandított a lassan kúszó fellegekre, szippantott egy nagyot a friss levegőből, majd elindult
lefelé az úton a ház felé.

- Igen, ez volt a helyes döntés. – nyugtázta saját magát. – Egy hosszúra nyúlt éjszaka után, egy
kiadós séta, ahol fél óra alatt a szélben kitisztul az ember feje valószínűleg hasznosabb lesz, mint
négy óra golf az esőben. A felhőkre sandított, amik már egészen a feje fölé hömpölyögtek. – Bőrig
áznánk. Akaratlanul is mosolyra húzódott a szája. – A ’jó öreg’ Brannen úgysem haragszik meg,
ismer, mint a rossz pénzt, a Tee time-unknak meg valószínű akad gazdája.

 

Igen, és a rossz pénz nem vész el. – Eszébe jutottak azok az idők, amit a háborúban töltöttek
együtt. Ott kötöttek életre szóló barátságot, a nehéz körülmények, az embert próbáló helyzetek, azok
ahol az ilyesmi eldől. Miután az aktív harcok véget értek, Brannen egy ideig maradt a hadseregnél,
majd mindkettőjüket elcsábította a titkos szolgálat. Azonban egy pár év után ő már nyugalomra,
Martin pedig golfozni vágyott.

Mindketten  kiváló  amatőr  golfjátékosok  voltak.  Martin  még  az  egyetemi  évei  alatt  kezdett
játszani  és  már az első ütéseknél  kiderült,  hogy megtalálta  élete nagy szerelmét.  Az egyetemi
csapatban kitűnt taktikus, de látszatra flegma stílusával. Számtalan verseny megnyerése után eldőlt,
hogy csak a profik világában akadhat méltó ellenfelekre. Így ezt a hivatást választotta élete további



részére.

Három  évig  szinte  minden  versenyen  ott  volt  Európa  szerte,  de  volt,  hogy  Amerikába  is
meghívták. Élvezte a sok embert, a lüktető atmoszférát, a jobbnál jobb hoteleket, az állandó kihívást,
amit  a  mindig  más  és  más  pályák  nyújtottak  neki.  Ebben  az  időszakban  tett  szert  ismerősei
legjavára, akik között éppúgy akadt magas rangú politikus, mint befolyásos üzletember.

Mostanra  negyvenes  évei  közepén,  már  megtehette,  hogy  csak  kedvtelésből  játsszon,  így
válogatott nívósabb versenyek és meghívások között. Bár legszívesebben mindig a barátaival vagy
egyedül játszott.

Háromnegyed úton járt a ház felé, mikor elkezdett szitálni az eső. Nem volt nagyon heves, inkább
csak sűrű és csendes, de a kis széllel kombinálva elég zavaró ahhoz, hogy az ember huzamosabb
ideig akarna a szabad ég alatt tartózkodni. - Ugye megmondtam. – és meggyorsította lépteit.

A ház ahová igyekezett az öreg Mulberry tulajdonában állott. Ő volt a pálya greenkeeper-e már
fiatal kora óta, sőt még az apja is ezzel foglalkozott ő előtte, de mondják, hogy ’tán még’ a déd
nagyapja is kertész volt. A lányával Mary-vel és a fiával John-nal élt itt.

Mary 20 éves volt kedves, takaros lány, akit az anyja megtanított mindenre, amit egy lánynak a
ház körül tudnia kell. Johnny, aki csak pár évvel volt idősebb húgánál szintén a pályán dolgozott
amolyan mindenes képpen, hogy majd egyszer átvegye apja helyét. Ugyan már egy év is eltelt anyjuk
halála  óta,  de  a  fiú  csak  nem  tudta  kiheverni,  amiről  erősen  hullámzó  kedélyállapotai  adtak
tanúbizonyságot időről időre.

A helyzetét még az a viszály is nehezítette, ami egy éve tört ki az apja és Mr. Lane Drummond
között, aki a Golf Club tulajdonosa volt.

Tudni illik a csodálatos föld ahol éppen Martin sétált át, történetesen az öreg Mulberry tulajdonát
képezte.  Mr.  Drummond  pedig  határozott  szándékot  mutatott  a  terület  megvételét  illetően.  A
golfpályát bővíteni kellett és ez a terület volt a legalkalmasabb és egyben az egyetlen is. A probléma
csak az volt, hogy az öreg nem golfpályában, hanem birkákban gondolkozott.

A viszály akkor robbant ki, mikor Mr. Drummond könnyelmű ígéretet tett bizonyos hitelezőknek,
miszerint egy szerződésben rögzített  idő eljöttével  a munkálatok megkezdődnek. Ennek fejében
tekintélyes  összegeket  vett  fel  előleg  címén.  Majd  megírt  egy  szép  kövér  csekket  és  átsétált
Mulberry-hez.

Az öreg kerek perec elutasította, mondván miféle eljárás ez. Drummond próbálta kiengesztelni
udvariasan az elején, azután udvariatlanabbul is, de az csak hajthatatlan maradt. Így a helyzet kissé
feszülté vált.  Drummondot az idő szorította Mullberry-t  pedig már a büszkesége nem engedte.
Csakhogy a tét az egyik oldalról mindenképp nagyobb volt.

 

Martin közben egész közel került a házhoz. Az eső meg mindig halkan szitált.

 

- Vajon tart még az az ostoba viszály kettejük között? - gondolta – Felteszem még tart, Drummond
nem az a kimondottan szimpatikus úriember, az öreg meg azzal a régi vágásával... hm.

Talán... idáig jutott gondolataiban, amikor hirtelen:



Durrrrr!!! – hangos pisztolylövés robaja hasított keresztül a levegőn.

- ow! De hiszen ez a ház felől jött! – azzal futni kezdett a hang irányába.

 

 

Fél  perccel  később,  ahogy befordult  a  bejárat  melletti  kocsi  beállóba,  megdöbbentő látvány
fogadta:

Az udvaron az öreg Mulberry feküdt vérző sebbel a mellkasán, tőle pár méterre a fia John állt
mozdulatlanná dermedve egy colttal a kezében.

 

 



2. FEJEZET
Szinte egyszerre értek oda Maryvel, aki kétségbe esett arccal, nagyot sikítva szaladt ki a házból.

- Apa!!! – kiáltotta és levetette magát az öregember mellé. Fejét a karjaiba vette és kétségbeesett
szemekkel nézett az éppen érkezőre.

- Mr. Lamotte!! Kérem, csináljon valamit!! – mondta zokogva.

Martin leguggolt az öreghez, hogy megvizsgálja, megfogta a csuklóját, de szemmel látható volt,
hogy a golyó létfontosságú helyen tálalta el, pont a szíve alatt, így halála elkerülhetetlen volt.

Martin felnézett Johnra, aki még mindig mozdulatlanul állt kezében a pisztollyal. Ekkor az öreg
Mulberry alig érthetően megpróbált még valamit mondani. Közelebb hajoltak a lánnyal, de így is
nehezen kivehető volt hangja:

- ... John... lan ... d ... majd egész teste elernyedt, és nem mozdult többé.

A lány hangosan felsírt.

- Mary, siessen be a házba kérem és telefonáljon azonnal a klubba. Kérje meg a rendőrfőnököt,
hogy haladéktalanul jöjjön át a doktorral együtt –mondta Martin.

Amint a lány beért a házba John-hoz fordult, aki azóta is csak mereven bámult maga elé.

- Nem én lőttem le Mr. Lamotte. – szólalt meg lassan, félszeg hangon, mint aki egy rossz álomból
ébred.

- Nem én lőttem le. – ismételte.

- Add csak ide azt a fegyvert Johnny – kérte Martin és a kesztyűs kezével átvette a pisztolyt.

Ahogy a csövet az orrához emelte, egyből megérezte az égett lőpor szagát. Kinyitotta a tárat és
megállapította, hogy egy töltény hiányzik. Megingatta a fejét és a nyomaték kedvéért hozzátette:

- Pedig ezzel a pisztollyal lőttek.

A fiú csak szótlanul állt lesütött fejjel.

- Gyere, menjünk be. Amikor a rendőrfőnök megérkezik, szépen elmondasz neki mindent.

Azzal karon fogta és bekísérte a házba.

A hallban Mary épp végzett a telefonálással és már szaladt is vissza az udvarra.

A nappaliban barátságos tűz lobogott  és  látszott,  hogy éppen most  végeztek a  takarítással.
Kellemes, tiszta illat volt. A fiú leroskadt az egyik fotelbe.

- John, ha nem bánod, töltök magunknak egy italt, azt hiszem, hogy most ráfér mindannyiónkra.

Martin ujjnyi maláta whisky-t töltött három pohárba is, majd az egyiket a fiúhoz vitte, aki szó
nélkül kiitta és az üres poharat a kezében forgatva a tűzre bámult.



Ekkor az ajtóban feltűnt Mary, aki sebesen bátyjához rohant és erőtlenül ugyan, de ütlegelni
kezdte a fejét, miközben hangosan kiabált:

- Miért, Johnny, miért? Hogy tehetted ezt?

- Nem én voltam! – jött a válasz, védekezésképpen - ...azaz, legalább is...

De mire befejezhette volna, már megérkezett a rendőrfőnök is.

- Mary, John. – biccentett fejével, majd barátjára nézett.

- Martin, mi történt itt?

- Ezt kellene kiderítened. A doktor?

- Kint van Mulberry-nél, de azt hiszem már nincs mit tennie. Őszintén sajnálom.

Martin átnyújtotta a pisztolyt.

- Ezzel lőtték le.

- Azt hiszem, jobb lesz, ha idehívok pár embert az őrsről, benneteket pedig megkérlek, hogy
menjetek át a klubba, ott majd nyugodtabban tudunk beszélni. Ott hallgatok ki mindenkit.

Mary, aki addigra valamicskét megnyugodott Martinra pislogott könnyes szemekkel.

-  Jöjjön  csak  Mary,  igya  ezt  ki.  Jót  fog  tenni.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  megtálaljuk  a
magyarázatot. – mondta barátságos hangon és nyugodt pillantást vetett a lányra.

Mary  szipogva,  de  engedelmeskedett.  Majd  mindenki  vette  a  kabátját  és  a  hátsó  ajtón  át
elhagyták a házat.

Odakint időközben elállt az eső, de érezni lehetett, hogy hamarosan rákezd majd.

- Menjetek előre, én váltok pár szót Mr. Brannen-nel.

A ház elé ment és elmondta mennyit látott illetve hallott az ügyből, majd a többiek után sietett.

A kertből az út folytatására lehetett jutni, ami tovább ment befelé az erdőbe. Úgy száz méter után
kettéágazott, jobbra bekanyarodott a golfpálya területére, balra pedig tovább folytatódott egy kis
tisztás fele.

A pálya bejáratánál egy kis fészer azután pedig a driving range következett.

Ahol a felerészt nyitott, felerészt fedett elütők sorakoztak egymás mellett. Párhuzamosan az út
másik oldalán volt a parkírozó nagyobb része, ami a klubház elöl kanyarodott le idáig.

Az időjárásnak köszönhetően alig parkolt három-négy autó. Tovább haladva a klubház felé egy kis
kőkerítéssel elválasztva következett a putting green és a gyakorló bunkerek, vagyis homok csapdák.

Itt jártak, mikor az egy szál fiatalember, aki magában gyakorolt a rangen észrevette őket és
hozzájuk sietett. David volt az a pályatulajdonos fia egy ütővel a kezében.

Ahogy  Maryre  és  Johnra  nézett,  azonnal  látta,  hogy  tőlük  magyarázatkérése  gondolni  sem



lehetett.


