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A motor brummogott halkan még egy utolsót, mielőtt a pilóta leállította.

Csillogott a bordó Honda a tavaszi napsütésben, pont, mint a bukósisak, mely éppen lekerült a
motoros fejéről.

A magas férfi bőrszerkója, csizmája, varkocsba fogott hosszú haja sugározta mind azt, amit a
„motoros életérzés” jelent. Vállára akasztotta bőr táskáját, amit a tartóból vett elő, majd hóna alatt a
bukósisakkal lassan elindult. Hosszú lábaival nagyokat lépve határozottan közeledett a Rendőrségi
Hivatal bejárata felé.

Az előtérben sem állt meg, hanem a lépcsősor felé igyekezett, mikor utána szólt a kapuügyeletes,
nem túl barátságosan:

– Hová-hová uram? Nem lehet ám csak úgy berontani ide!

– Ja. A megszokás… így már lehet? – szólt mély, bariton hangon a férfi,  miközben arcképes
rendőrigazolványát, jelvényét mutatta lezseren a kopaszodó tiszt felé.

– Maga rendőr?! – kérdezte csodálkozva az ügyeletes, közben fintorral az arcán nézett végig a
talpig motoros szerelésen.

– Az.

– Mit akar itt? Valakit keres?

– A nagyfőnök vár, ne cicózz már, haver! – kapta ki az igazolványát az egyenruhás kezéből a férfi,
majd szó nélkül, mint, ki itthon van, ment tovább a lépcsők felé.

Az  ügyeletes  tiszt  sértődött  képpel  nézte,  amint  a  modortalan  illető  kettesével  véve  a
lépcsőfokokat felszáguld az emeletre, majd a kanyarban eltűnik a szeme elől.



Bár a bőrruhás férfi még soha nem járt itt, csalhatatlan ösztönnel igyekezett a főnöki szoba felé.
A közepesen nagy helyiségben lévő irtózatos zűrzavar egy csöppet sem érdekelte, áthámozta magát
rajta.

Telefonok csöngtek, hangos beszélgetések, jövő-menő emberek; mint minden őrsön. Néhányan
csodálkozva nézték a fura figurát, de nem volt idejük foglalkozni vele.

A főnöki szoba ablakain, ajtaján lazára volt eresztve a reluxa, látta az íróasztalnál telefonáló férfit.
Kettőt kopogott, majd kezét a kilincsre téve hallotta:

– Gyere!

Benyitott, jobb keze két ujjával tisztelgést imitálva köszönt, száját erőltetett mosolyra rántva.

– Visszahívom… – rakta le a telefont a főnök.

Felemelkedett a székéből úgy nyújtott kezet, közben végigmustrálta a fiatalembert.

– A híre megelőzte, mégis meglepett. Isten hozta minálunk, Donal Bruce nyomozó! – üdvözölte
kedvesen a férfit.

– Uram! Jöttem, mert ez a parancs – válaszolt mosolytalan arccal a fiatalember.

– Nem örömmel jött, ez nagyon jól látszik…

– Valóban.

– Nem vonzó az új beosztása sem?

–  Munka…  olyan,  mint  eddig,  csak  nagyobb  felelősséggel,  több  macerával…  –  válaszolt  a
fiatalember.

– Na, meg magasabb fizetéssel, lakással. Ne búslakodjon, remek csapat élére kerül! Menjünk,
ismerkedjenek meg! – állt fel a főnök, majd az ajtó felé intve még hozzáfűzte:

– Legalább a sisakját, táskáját tegye már le!

Donal Bruce kelletlenül engedelmeskedett, majd követte a főnököt.

A hangzavaros termen áthaladva egy folyosón át érkeztek a fotocellás üvegajtóhoz. Beléptek,
majd a főnök hangját megemelve figyelmet kért.

– Emberek! Bemutatom Donal Bruce főfelügyelőt, aki mától a gyilkossági csoport vezetője, vagyis
a maguk főnöke. Mr. Bruce,  a beosztottjai:  –  mutatta be egymásnak a szobában lévőket és az
újonnan érkezőt.

Négy  szempár  meredt  a  bőrruhás  férfire,  majd  az  egyikük,  egy  negyven  feletti,  öltönyös,
nyakkendős férfi kinyújtott kézzel a főfelügyelőhöz lépett.

– Üdv a csoportban, a nevem Owen – mondta savanyú ábrázattal, uralkodva arcizmain, leplezve
nemtetszését.

– Donal. Szevasz – rázta meg a felé nyújtott kezet a főfelügyelő, majd továbblépett a közeledő
fiatalember elé. Hasonló korúak voltak mindketten, az élénktekintetű férfi kisportolt testén pulóver



feszült feltűrt ujjal:

– Finlay vagyok, helló! Tegeződős főnök vagy?

– Naná… minek bonyolítani a dolgokat – válaszolt Donal, miközben kezet ráztak.

– Szia, főnök! Mia vagyok – nyújtotta kezét a csoport egyetlen női tagja.

– Csókollak! – üdvözölte Donal, majd alaposan szemügyre vette a lányt.

Mia eleven, élénktekintetű, eszes lány volt, de nem valami csinos. Még azt sem lehetett mondani
rá, hogy duci, vagy molett, inkább csontos, erőstestű, de elég formátlan volt magas alakja. Nadrágot,
pulóvert viselt, rövid barna haja tépett frizurába volt rendezve. Szeme mélyen ült, orra tömpe, szája
keskeny, de a tekintete villámlott. Enyhén zavarba jött Donal nézésétől, mire a többiek kinevették.

– Komám! Neked nem a suliban volna még a helyed? – lépett a sötétszőke, szemüveges fiúhoz, aki
alig látszott ki a monitorok takarásából, és akinek valóban kölyökképe volt, bár már jócskán benne
járt a húszas éveiben.

– Ne, már! Sean vagyok, és ilyen génjeim vannak, nem tehetek róla! – mérgelődött a srác.

– Te vagy a mindent tudó kocka? – kérdezte enyhe vigyorral Donal.

– Én, és ha nem is tudok mindent, azt tudom, hogy honnan lehet megtudni – riposztozott a srác.

– Főnök, a szobád olyan, amilyen. Szólj, ha kell még valami! – mutatta a belső üvegkalitkát Mia.

Az újonnan érkezett férfi undorral szemrevételezte a felkínált helyet, majd így szólt:

– Szorítsatok nekem itt helyet, egy íróasztalra valót! Nem vagyok én aranyhal, nem ülök az
akváriumba! Ja, és ne szólítsatok főnöknek, ha kérhetem! – nézett körbe Donal.

– Owen! Szólj le a gondnokságra, kérj asztalt! – mutatott ujjal az idősebb társára Mia.

– Majd én mindent elintézek… – szólt Sean.

– Na, akkor most elmegyek papírokat intézni, de utána visszajövök, várjatok meg! – mondta kifelé
haladtában Donal.

Miután  elintézte  az  összes  bürokratikus  nyavalyát  kellően  paprikás  hangulatba  került.  A
mellékhelységben arcot mosott, majd a markából ivott, így frissítve, csillapítva magát. Még egy
pofavizit a hivatal vezetőjénél, aztán mehet a csoportjához.

Mielőbb ki kell ismernie őket, tudnia kell, hogy melyiküktől mire számíthat.

Első benyomása elég vegyesnek tűnt: Mia erős, eszes, amolyan fiúsított tagja a csoportnak. Sean
a kölyök, akinek kisujjában van minden, ami a számítógép adta lehetőséggel összefügg; Finlay jó
benyomást  keltett:  talán  vele  van  a  legtöbb  közös  vonásuk.  Owen… hát,  itt  lehetnek  gondok.
Tudásához, tapasztalatához nem fér kétség, ám az emberi oldala elég nyilvánvaló: bizonyára ő is
pályázott a csoport vezetésére, hiszen rangidős, régóta a csoport tagja, de egy külsőst hoztak ide a
nyakára.  Ráadásul,  egy  ilyen  minden alapszabályt  felrúgó,  kivagyi  fenegyereket!  Na,  hát  majd
meglátjuk!

Megkapta a jelvényét,  fegyverét,  meg a csoport tagjainak anyagát tartalmazó dossziét,  majd



elköszönt a nagyfőnöktől.

A folyosón sietett a csoportjához, megfordult a csinos nők után, ráköszönt néhány bámészkodóra,
mint aki régóta itt él köztük, majd beviharzott az irodába.

Mind a négyen az asztaluknál ültek, szemmel láthatóan Donalra vártak.

Az  iroda  végében,  közel  a  főnöki  akváriumhoz  íróasztal  állt,  monitorral,  telefonnal,  szűz
jegyzettömbbel, forgószékkel.

– Na, hát akkor kezdjünk neki! – szólt Donal, miközben ledobta a dossziékat az asztalra és leült a
székébe.

Felütötte az első dossziét, majd lapozott az iratok között.

–  Owen,  öregem!  Végtelenül  sajnálom,  amiért  nem te  kaptad  meg  a  posztot.  Maximálisan
megfelelsz az elvárásoknak… nem is értem… Indokolták az elutasítást? – fordult az öltönyös felé.

– Túl merev vagyok, nagyon katonás… más szelek fújnak manapság – válaszolt Owen.

– A fene se érti ezeket! Velem meg mindig az volt a bajuk, hogy túl laza vagyok, semmibe veszem
a szabályzatot… mindegy is, legalább kiegészítjük egymást. Mia, édesem! Úgy látom, veled minden
rendben  lesz,  nagyon  jókat  írnak  rólad.  Finlay,  te  olyasmi  vagy,  mint  én,  csak  sokkal
összeszedettebb.  Számítok  rád!  Kölyök,  a  betyárját!  MIT diploma?  Miért  itt  rontod  a  levegőt?
Hogyan lehetséges, hogy nem happolt el valamelyik felsőbb szerv? – nézett a szemüveges srácra
Donal.

– Itt születtem, itt akarok élni. Már az MIT évei is nagyon megviseltek, nem hagyom el Skóciát
senki és semmi kedvéért sem.

–  Ezt  nevezem! Mi  jártunk jól.  Na,  akkor  most  néhány szót  mondjatok a  folyamatban lévő
ügyekről.

– Kinyomtattam, összekészítettem neked, de itt  van egy laptop, ami a tiéd, csatlakoztatva a
központi szerverhez, azon is ott van minden, aztán itt a szolgálati iPhon, erre küldök át minden friss
infót. Gyorshívón van a csoport minden tagja.

– Értem… minden infó digitalizált. Rendben, akkor otthon átnézem – fejezte be a témát Donal.
Kezdett mindenki készülődni hazafelé, mikor hirtelen megszólalt az új főnök:

– Tudja valaki, hogy hol lakom? – nézett rájuk kissé rémülten Donal.

– Adom a címet és a GPS koordinátákat. Itt vannak a kulcsok, a kocsi a mélygarázsban vár.
Fekete Yaris.

– Motorral vagyok, nem szeretem az autót.

– Mindjárt gondoltuk… csak rád kell nézni… – szólt Finlay.

– Mikor kezdünk reggel? – kérdezte a szedelőzködőktől Donal.

– Kilenckor. Viszlát, főnök! Bocs, Donal… – sietett ki Mia elsőként.

Owen követte, majd Finlay is távozott. Sean kikapcsolta a gépeit, majd együtt mentek el Donallal.



 

 

***

 

 

Modern házban volt a lakás, amit a hivatal Donal részére kiutalt. Portaszolgálat, kóddal nyíló lift,
világos folyosó modern mintázatú szőnyeggel; a folyosó végén a 121-es ajtó, mától az mögött van az
otthona.

Donal nagyon elégedett volt. Nappali, háló és dolgozószoba, kádas és tusolós fürdő, gardrób,
tökéletes kényelem.

Kevés holmit hozott magával, a többit csomagban küldi a nővére utána.

Fel is hívta, hogy bediktálja a címet.

Röpke üdvözlés után meg is tette, majd nővérét hallgatta.

– Minden rendben ment? Már aggódtam érted – mondta Becca a telefonba.

– Nem kell aggódnod, már ezerszer mondtam! Ne bosszants! Fáradt, büdös és éhes vagyok, majd
máskor csevegünk. Jó éjt! – bontotta a vonalat Donal rövid, néhány mondatos beszélgetés után.

Becca,  a  nővére  csak tíz  évvel  volt  idősebb,  de  mikor  szüleik  egy  karambol  következtében
elhunytak Becca és Donal  magára maradt.  Becca abbahagyta az egyetemet és átvette az anya
szerepét. Nővére húsz, ő tízéves volt. Nehéz idők voltak azok!

Szegény Becca! Ő bizony, bitang rossz kölyök volt, lógott a suliból, tekergett a többi kölyökkel,
volt, mikor napokra elszökött. Egy ilyen alkalom után hazasomfordálva szörnyű állapotban találta
Beccát. Vörösre sírt szemével csak nézte az öccsét szomorúan, nem szidta, nem is mutatta, hogy örül
az előkerülésének.

Akkor,  ahogy  a  nővérét  nézte,  valami  történt  benne…  szégyellte  a  viselkedését;  hirtelen
rádöbbent, Becca életété teszi tönkre, pedig nővére megtehetné, hogy bedugja valami intézetbe, de
nem, ő tűri a csatangolásait, az iskolakerülést, tűri, mert szereti… Tizenkét éves volt akkor, éppen
időben döbbent rá a dolgokra. Nem csavargott többé, tanult szorgalmasan, segített a házkörül.
Mikor felvették a rendvédelmi középiskolába, Becca táncolt örömében, azután meg sírt, mert csak
szünidőben láthatják egymást.

Azok már  szebb idők voltak.  Becca visszament  tanulni  az  egyetemre,  mellette  dolgozott  az
egyetemi könyvtárban. A nyarat együtt töltötték, utazgattak a rokonokhoz, kirándultak.

Elsőéves volt az akadémián, mikor Becca férjhez ment. Sógora sebészorvos, szép házuk van és
egy tízéves kislányuk. Becca könyvtáros, időnként restaurálást is végez régi könyveken. Nyugodt,
békés életet élnek.

A  szülői  ház  megmaradt  Donalnak,  most,  hogy  elköltözött,  Becca  egyik  fiatal  kolleganője
kibérelte.



Becca még ma is félti az öccsét, ami valahol érthető is. Nem veszélytelen a munkája, meg aztán a
laza életmódja, a nők, haverok, kocsmázás sem megnyugtató, pláne a motorozás!

 

Ezek a gondolatok jártak Donal fejében, miközben végre beállt a zuhany alá. Ólmos fáradtsága
kissé felengedett a hűvös víztől.

Valamit ennie kell, mert reggeli óta egy falatot sem evett, szinte szédeleg az éhségtől. Inni sem
volna rossz, legalább egy sört…

Letelefonált a portára.

– Mondja, nem tud adni egy telefonszámot, ahonnan ételt rendelhetnék magamnak? – kérdezte a
szolgálatos portást.

– Milyent szeretne? Van itt az utcában olasz, kínai, indiai…

– Olyant, ahol sört is kapok.

– Akkor bízza rám, intézkedem!

Donal bement a hálóba, megnézte, elég kényelmes-e az ágy, aztán a konyhát vette szemügyre.
Hatalmas hűtője volt. Ez kongani fog az ürességtől, mert a főzéssel hadilábon állt. Keres egy jó
kifőzdét és ott fog enni, a hűtőben csak némi szendvicsnek valót, meg sört tárol majd.

Visszament  a  nappaliba,  beüzemelte  a  laptopot,  belenézett  a  folyó  ügyek anyagába.  Három
gyilkosság nyomozása folyik. Majd evés után átnézi – gondolta.

Csengettek. Egy pincérfiú állt az ajtóban letakart tálcával a kezében.

Kifizette, adott borravalót is, aztán megígérte, másnap visszaviszi a tálcát a szemközti étterembe,
mert, hogy onnan jött a fiú.

A bőséges vacsorához elkortyolta az egyik doboz sört, aztán kibontotta a másikat, majd elmerült a
nyomozati anyagok átolvasásában.

 

 

***

 

 

Donal késő éjszakáig tanulmányozta a folyamatban lévő ügyeket.

Egy erősen bomlott  testet találtak a Clyde folyó külvárosi  részén,  fennakadva a köveken. A
halottkém szerint legalább három hete volt a folyóban. A patológus szerint a halált vízbefulladás
okozta, mégpedig a folyó vize. Néhány kék folt,  horzsolás arra utalt, hogy halála előtt kevéssel
dulakodott, esetleg elesett, ami nem is elképzelhetetlen, mivel erősen ittas volt. Mégis, mindezek
ellenére nem lehet kizárni az idegenkezűséget. A test, a ruházata, ápolatlan állapota azt feltételezi,



hogy hajléktalan volt a hatvan körüli  férfi.  Semelyik eltűnt személlyel nem egyezett,  senki sem
jelentette a hiányát.  Mia,  aki  nyomoz az ügyben, a hajléktalanszállókat járja a halott  fotójával.
Mindeddig sikertelenül.

A másik ügyben Owen nyomoz: fiatal fiú holttestét fedezték fel egy középszerű szórakozóhely
mosdójában. Kábítószer túladagolásnak tűnik az eset, de a fiú nem szúrta magát, semmi nyoma sem
volt.  A  család  és  a  barátok  szerint  nem volt  drogos.  Az  ügy  csak  néhány  napos,  még  nincs
boncjegyzőkönyv.

A harmadik, egyben a legbrutálisabb esetet Finlay vizsgálja: családi perpatvarhoz riasztották a
rendőröket  a  szomszédok.  Mire  kiért  a  járőr,  a  tragédia  bekövetkezett:  a  magából  teljesen
kivetkőzött férj három szúrással megölte a feleségét. A nyolcéves kisfiuk a szobájában, az ágy alatt
reszketett,  azóta  kórházban  próbálják  helyrehozni.  Itt  nincs  sok  felderítenivaló,  a  férfi  ordítva
közölte  az  összecsődült  szomszédsággal  miközben bilincsben vitték  el  a  rendőrök,  hogy végre,
megszabadult a „mocskos ribanctól”. A vádirathoz kell némi anyagot begyűjteni, egyébként egyszerű
az eset.

Donal nagyot ásítva csukta le a laptopot.

Nyugalmasnak ígérkezik a Police Scottland Glasgow-i Rendőrségnél kapott, Strathclyde-i körzet
gyilkossági csoportvezetői állása.

Bizonyára unatkozni fog, mert a NSY-nél (New Scotland Yard) – melyet mindig csak Yardként
emlegetnek az emberek – máshoz szokott, de sok kerékkötője akadt a munkájának. Állandóan folyt
ellene  valamiért  vizsgálat  a  Belsősöknél;  főnöke  elismerte  ugyan  az  eredményeit,  csupán  a
módszerét, a stílusát kifogásolta. Ezt az állást tekintheti büntetésnek, vagy előrelépésnek – nézőpont
kérdése. Meg akartak szabadulni tőle a Yardon, inkább kinevezték főfelügyelőnek és felajánlották az
itteni  gyilkossági  csoport  vezetését.  Erősen  hangsúlyozva:  jól  tenné,  ha  nem hezitálna,  hanem
elfogadná.

Megtette. Már nagyon elege volt a sok vizsgálatból, leszúrásból. Talán itt nem számít az, hogy
kijár terepre, együtt dolgozik a csoporttal és nem a jelentések körmölését tekinti a legfontosabbnak.
Mint  ahogy az sem érdekli  és  soha sem érdekelte,  hogy nyakkendőben,  öltönyben nyomozzon.
Egyetlen öltönye van, nyakkendői még a bolti csomagolásban, mint ahogy az ingei is. Nővére mindig
ellátta ilyesmivel,  amíg le nem állította.  Sportosan szeret öltözni,  dolgozni.  Nem a bőrszerkó a
jellemző rá, az a hosszú motorozások kelléke.

Ásítva ment be a hálóba, majd lefeküdt. Keleten már derengett a hajnal.

 

 

***

 

 

Reggel hatkor felébredt, mint évek óta mindig.

Nyitott  ablaknál  csinált  néhány  fekvőtámaszt;  amíg  meg  nem  érkezik  a  motyója,  benne  a
súlyzóival, addig be kell érnie ennyivel.



Farmert, pulóvert, vékony bőrből készült bokacsizmát húzott, majd bőrzakót kanyarított magára.
Fogta az étteremből kapott tálcát, majd lement a portára.

Másik egyenruhás ült  a pult  mögött;  egy monitoron, osztott  képernyőn a ház kameráinak a
felvételét bámulta.

– Jó reggelt! – köszönt rá Donal.

– Szép napot, uram!

– A 121-esben lakom, tegnap érkeztem… rendőr volt, igaz? – nézte végig az egyenruhást Donal
vizsla tekintettel.

– Igen. Nyugdíjas állás ez, egyébként megőrülnék a semmittevéstől. Jó a szeme… – mondta a
középkorú, jó kondiban lévő férfi mosolyogva.

–  Mert  rendőr  vagyok.  Na,  figyelj,  öregem!  Tegnap a  kollégád hozatott  nekem valahonnan
vacsorát… hol van az a hely, és ilyenkor nyitva van-e? – kérdezte Donal, miközben tegezésre váltott.

A portás meghökkent, aztán alaposan megnézte a pulton könyöklő férfit.

– Parancsnoki beosztás? – kérdezte szűkre húzott szemmel.

– Afféle… na, tudod, hogy miről beszélek?

– Tudom. A második ház a túloldalon „Goodies Cafe” a neve. Korán nyitnak, későn zárnak, és
tényleg finomságokat szolgálnak fel. Bocsánat, uram, de nekem a tegezés tiltva van…

– Nem baj, nekem nincs… köszi, haver, átugrom reggelizni, meg leadom a tálcát… – mondta
Donal, majd kisietett a kapun.

Szerény cégtábla mutatta, hová kell mennie.

Benyitva aztán meglepődött: hangulatos kis hely volt ez!

A bárpultnál nem is volt szabad szék, sokan voltak, reggeliztek.

Donal  a  tálcát  a  feje  fölött  lóbálva próbálta  felhívni  magára a  figyelmet,  ami  sikerült  is:  a
lengőajtón át érkező asszony rögtön odasietett hozzá és üdvözölte:

– Adja csak ide azt a tálcát, és fogjon kezet velem, fiatalember!

– Donal Bruce vagyok, és most költöztem a szomszédba.

– Zara a nevem, enyém ez kóceráj, isten hozta nálunk! Reggelizett már? – válaszolt és rögtön
kérdezett is a gömbölyded, kicsattanóan jó kedélyű ötvenes asszony.

– Azért jöttem. Na, meg hoztam a tálcát…

– Mit enne, Mr. Bruce?

– Elég a Donal, Mr. Bruce az apám volt… Mit ennék? Nem is tudom, magára bízom…

– Na, akkor üljön a pulthoz, már néhány hely szabad, én meg rittyentek magának valami táplálót!



Addig igyon egy erős kávét! – szólt az asszony, majd eltűnt a lengőajtó mögött.

Donal letelepedett a pulthoz, ahonnan be lehetett látni a konyhába a tálaló ablakon keresztül. Az
este megismert fiú villámgyorsan adta le a rendeléseket, aztán tálalta az elkészülteket; kávét töltött,
sürgött-forgott.

Ránézett Donalra, biccentett, majd fekete bögrét tett elé, amit teletöltött kávéval.

– Tej, tejszín, cukor, édesítő a tálban, szolgálja ki magát uram!

– Fiam, te mikor pihensz? Este későn is dolgoztál, most, korareggel ismét…

– Beugrottam valaki helyett, általában délelőtt nem dolgozom… – válaszolt a fiú, miközben Donal
elé tett egy tányért, megrakva minden finomsággal. Tojás, bacon, vajaskifli, zöldsaláta, narancslét is
hozott egy pohárban.

Donal alaposan bereggelizett; valóban, nagyon finom volt minden.

– Fizetek! – szólt a túlvégen szorgoskodó fiúnak.

– Nem kell, anyám számlát nyitott önnek, reméli, törzsvendég lesz nálunk, Mr. Bruce… izé…
Donal! – kiabált vissza a fiú.

– Az meglehet. Üdvözlöm anyádat, majd este jövök – válaszolt Donal, majd átadta a helyét a
következő vendégnek.

 

Kényelmesen sétálva tette meg az utat a házig, közben – tőle szokatlan módon – szemügyre vette
a körülötte lévő várost.

Donal eddig nem pazarolta idejét, elméjét olyan dolgokra, melyek nem részei a mindennapjainak.
Nem érzett semmit London iránt sem, pedig ott született, ott élt egész életében. Város, méghozzá
nagy területű, közlekedése sem egyszerű, büdös, esős, bűnnel szennyezett. Ez volt a dolga, a bűn
üldözése, amitől nem látta, sőt, nem is érdekelte a város szépsége. Megszokott környezet, tény;
ennyit jelentett számára.

Most,  ahogy sétált  Glasgow utcáin,  érdekes érzés  kerítette  hatalmába.  Nem visszavágyódás
Londonba, nem erről van szó – inkább valami olyasmi, mintha hazatért volna oda, ahová tartozik.
Ritkán volt dolga Skóciában, egyáltalán nem ismeri, ám most mélyet szippantott a másmilyen illatú
város levegőjéből. Valami rémlett, hogy innen származnak apja ősei, legalábbis a nevük erre utal, de
eddig ezzel nem foglalkozott. Ez is nagyváros, forgalmas a London Road is, ahol dolgozni fog, és az
innen nyíló utca is, ahol a ház található, amely ezentúl az otthont jelenti számára, mégis: tágabb a
tér, tisztább a levegő, csípős és fűszeres, nagyon kellemes.

Még nem tudta, mit kezdjen ezzel az érzéssel, de hagyta a motort és gyalog sétált el a néhány
háztömbnyire lévő hivatalba.

 

Néhányan már üdvözölték miközben a csoport irodája felé tartott. Ez is érdekes: már olyan érzés,
mintha régóta idetartozna.

Még a többiek nem érkeztek meg, korán volt.



Leült az asztalához, bekapcsolta a gépet és újból átolvasta a folyó ügyeket.

Mia érkezett elsőnek.

– Szia, főnök… izé… Donal! Elkéstem volna? – kérdezte, miközben elfoglalta helyét az asztalánál.

– Szia, drágaság… – motyogta Donal belemerülve az olvasásba.

Mia lopva nézegette az új főnökét.

Magas,  vállas,  markáns vonású férfi,  arcán vagy semmilyen,  vagy kissé cinikus kifejezés ül.
Kivéve  most,  amikor  elmélyül  a  munkájában.  Most  látszik  az  elhivatottsága,  a  feladatának
fontossága, a keménység. Amit eddig látott a lány az új főnökből, az a nyegleség, lazaság, az álca:
elfedni  hivatott  az  érzékeny belsőt.  A benne lévő,  mélyen elásott,  mindenki  előtt  elfedett  érző
embert. Talán még önmaga sincs tisztában ezzel, az álarc rátapadt, részévé vált.

Ma elhagyta a bőrszerkót, viszont nem vall főnökre az öltözéke. Farmer, pulóver, fekete hosszú
haját hátrasimítva, összegumizva viselte, fekete varkocsa laza hullámokban omlott a hátára.

– Nos? Mit állapítottál meg? – szólalt meg a férfi, miközben még mindig a monitort nézte.

– Mire gondolsz? – kérdezte Mia.

– Profiloztál, drágaságom! Mire jutottál? – hangzott az ismét cinikus válasz.

– Nem, ahhoz nem értek. Csupán próbálom megfejteni, kivel is fogok együtt dolgozni; milyen
ember vagy, mire számíthatok…

– Na, és mi a konklúzió? – nézett Miára Donal.

– Még nem teljes a kép…

– Halihó! – robbant közéjük Sean egy papírmasé pohártartót egyensúlyozva. – Hoztam a kávét, de
Donald, nem tudom, megfelel-e neked a sima hosszú, mert még nem ismerem az ízlésed – nyüzsgött
Sean, közben kiosztotta a poharakat.

– Már kávéztam, de egy hosszú, sima még belefér, köszi.

– Milyent hozzak neked? Ez az én reszortom: a közeli  büfé kocsi tulaja jó ismerősöm, mire
odaérek, már elkészíti nekem. Itt is van főző, de legtöbbször nincs kedvünk vacakolni vele.

– Jó a hosszú, de tejjel, ha lehet… majd mondd, hogy mennyit fizessek.

– Hétvégeken számolunk el, majd mindenki megkapja a ráeső fizetendő összeget – magyarázta
Sean, miközben már monitorai közé telepedett.

Mia is munkához látott, megérkezett Owen és Finlay is.

Némán dolgoztak, Donal zavartalanul figyelte őket.

Mindenkinek saját ügye van… milyen csoport ez? Na, ezentúl nem ez lesz a jellemző: együtt
dolgoznak minden eseten. Csupán a feladatokon osztoznak, ez sokkal hatékonyabb.

 



Eseménytelen  napok  következtek,  Donal  már  kezdett  unatkozni.  Hatkor  végeztek,  olyankor
hazafelé menet betért Zara kávéházába vacsorázni, beszélgetni, időt tölteni.

Már törzsvendégnek számított, az asszony arról faggatta, milyen ételeket szeret, mi a kedvence,
stb.

Vacsora után elidőzött még, sablonos beszélgetéssel, sörözéssel ütve el az este nagy részét.

Egyik  nap  vásárolt  az  utcában  lévő  élelmiszerüzletben,  ahol  szintén  nagyon  barátságosan
fogadták. Már tudták, hogy új lakó a környéken; felajánlották a házhozszállítást, telefonon történő
megrendelést, amit örömmel elfogadott.

Háza portásaival is kialakított egy fura kapcsolatot.

Hárman voltak, ketten nyugalmazott rendőrök, a harmadik veterán katona volt.  Donal lezser
viselkedése nem nyerte el egyikük tetszését sem, ám igyekeztek titkolni. Lassan kezdték megszokni,
hogy haveri stílusban beszél a nála idősebb férfiakkal, ám nem tiszteletlenül. A jatt, amit azért
kaptak, hogy időnként átvegyenek valamit, ami Donalnak érkezik, és éppen nem tartózkodik otthon,
az kiköszörülte a hiúságukon esett csorbát. Abban egyetértettek: a fickó nem sok vizet zavar. Reggel
elmegy, este hazajön, senki sem keresi.  Eddig egyetlen küldeménye érkezett,  az viszont jókora
csomag volt. A szolgálatot teljesítő portás fel is hívta Donalt, aki egy másik, hasonló korú férfival jött,
aki segített a nehéz csomag felcipelésében.

 

Finlayt kérte meg Donal, mikor megérkezett a nővére által küldött holmija. Mindketten erősek,
nem lesz gond – gondolta.


