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Előszó és köszönetnyílvánítás:
Kedves olvasó a harmadik krimimet tartja kezében, a Fény és förtelem és A kék macska után,

amely a Publio Kiadónál 2014-ben jelent meg. Kicsit meghatódtam most, mert az elmúlt másfél
évben rengeteget csiszoltunk a könyveimen. Voltak hónapok, amikor azt hittem sohasem érek a
Fenevadak Erdélyben regényem végére.  Ez alatt  a másfél  év alatt  nagyon sok minden történt.
Könyvbemutatók, új emberek megismerése, felgyorsult élet, végigdolgozott nappalok, éjszakák és
hétvégék szinte szünet nélkül. És annak a csapatnak a segítsége, most már nevezhetem így, amelyik
mögöttem  áll  és  enélkül  nem  tartanék  itt,  ahol  most.  Nélkülük  nagyon  magányos  lennék  a
mindennapok küzdelmeiben.

Szeretnék  tehát  köszönetet  mondani  azoknak  az  állandó  embereknek,  akik  ugyanolyan
lelkesedéssel és odaadással munkálkodnak a jó ügyért. Azért, hogy a kedves olvasó egy élvezetes és
fordulatos  könyvet  vehessen  a  kezébe.  Köszönöm  szépen:  Alcser  Norbertnek  a  Publio  Kiadó
ügyvezetőjének a türelmét és  állhatatos támogatását.  Nyári  Eszter  grafikusművésznek a kitűnő
illusztrációkat és remek borítókat. Papadopoulou Nagy Ildikó Niki grafikusművésznek, aki már a
harmadik könyvem kérhetetlen, szigorú korrektora. Kocsis Nagy Klára zongoraművésznek és Bálló
Attila író, költőnek az átolvasást és a hibajavítást.  Váraljai Gábor webdesignernek a folyamatos
webes terveket a könyveimhez. Benyó Gergely építésznek a türelmet, hogy most már mindennél
fontosabb számomra az írás és mindent ennek rendelek alá. Szabó Zsanett marketing szakembernek
a könyveimmel kapcsolatos kampányt.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni annak a rengeteg barátnak és olvasónak,
most  már  egyre  több  „ismeretlennek”  is,  akik  már  elmerültek  a  korábbi  történeteimben  és
kritikájukkal,  véleményükkel,  támogatásukkal  segítették  a  munkámat  a  mindennapokban.
Személyesen  elmondva,  emailben  leírva,  a  webáruházban  rám szavazva  és  a  Moly.hu  könyves
oldalon értékelve a könyveimet. Köszönöm.

A kedves olvasó az alábbi helyeken talál rám:

Artificium és Gerda Green könyvek facebook oldal: 

https://www.facebook.com/pages/Artificium-%C3%A9s-Gerda-Green-k%C3
%B6nyvek/273496889383498

Kiadói oldal: 

http://publioboox.com/gerdagreen



Első fejezet: Az esküvő
 

Olga és Herold újabb bűnbandát leplezett le az Ara papagáj bár megnyitása napján. Ez olyan hír
volt  Budapesten,  amiről  sokáig  cikkeztek  a  lapok  és  írtak  az  online  magazinok.  A  közösségi
portálokon pedig emberek vitatkoztak azon, hogy jól járt-e el a rendőrség és megérdemelték-e a
bűnözők  a  büntetésüket.  Miss  Orange,  akit  ki  akartak  forgatni  az  örökségéből,  így  végre
megnyugodhatott.

Róbert bácsi, a háziúr, Olga és Herold barátja, akitől kezdetben a felső szintet bérelték, majd
meg is vásárolták, összeházasodott szerelmével, Ilonkával, akivel a nyomozás során ismerkedtek
meg.

A  szertartás  szerény  körülmények  között  zajlott  le  a  házukkal  szemben  álló  templomban,
amelynek vörös harangtornya odalátszott az ablakból és a harangok ütése odahallatszott nap, mint
nap. Az esküvőre kevés vendéget hívtak. Róbert bácsi és Ilonka barátainak egy része már meghalt,
gyermekeik külföldön éltek a családjaikkal, így levélben és skype-on kívántak sok boldogságot a
párnak.

Az esküvőt követő vacsorára hivatalos volt barátjuk, Jánossy Alfréd hadnagy, kedves, dundi, szőke
feleségével,  Arankával  és  három tündéri,  szőke kislányukkal,  Lenkével,  Margóval  és  a  nemrég
született Eszterrel együtt. Továbbá ott volt Kelemen Richárd festőművész és barátnője, Claudia von
Oldenburg is, aki nevét már jó ideje Klaudiaként írta. Eljött pár művész is az Ara papagáj bárból,
akik nemrégiben Olgáék barátaivá váltak a közösen átélt kalandok során, mint például Miss Orange,
a bár tulajdonosa, ugyanakkor dizőze. Eljött a szoborszépségű táncosnő, Szandra és a tökéletes testű,
fiatal férfitáncos, Cha-Ka-Khán, civil nevén Árva Sándor.

A kutyák is színesítették a társaságot: Pongó, Olga és Herold magyar vizslája és Bongó, Ilonka
néni kuvasza örömükben le-föl rohangáltak az udvarban. Szerették az emberek társaságát és az
előkészített hússütő puszta látványától izgalomba jöttek. Tudták, hogy rövidesen olyan finom falatok
készülnek, amelyekből majd nekik is jut.

Olga és Herold az ünnepi alkalomra feldíszítették a ház bejárata fölötti boltíves kocsi-beállót
növény-girlandokkal, amelyeket fehér törökszegfűvel, liliommal, margarétával és kék búzavirággal
tűzdeltek tele. Ezek közé piros, aranydíszes, gömb alakú lampionokat aggattak. Hangulatában olyan
volt,  mint  valamikor,  a  régi  kínai  császárok  idejében,  a  folyókon  ringó  csónakokon  rendezett
ünnepségek,  ahol  a  vörös  lampionokban  égő  mécsesek  misztikus  hangulatot  árasztottak,  régi
dallamok szóltak halkan, a résztvevők énekeltek, a csengettyűk csilingeltek és a csónakosok sárga
kalapjai  fölött  hegyek titokzatos ormai sötétlettek. A költők megénekelték és a festők selyemre
festették meg az utókor számára.

A nagyszerű, estébe nyúló esküvői mulatsághoz a hozzávalókat Olga a kínai boltban vette, aminek
a  tulajdonosával  nagyon jól  összebarátkozott.  A  kis  üzlet  szélharangos  ajtaján  belépve  valamit
érzékelt a múltnak ebből a darabkájából és órákig elidőzött ott, hogy fel tudjon töltődni élményekkel.
Végignézte  a  kis  mütyüröket,  balzsamokat,  az  apró,  jade-ból  faragott,  aranyozott  Buddhákat,
amelyekről azt tartották, hogy szerencsét, gazdagságot, jó egészséget hoztak a tulajdonosaiknak.
Megszemlélte a füstölőket, ékszereket, sálakat, cipőket, fadobozokat, a kínai cirkusz figuráit imitáló
sárkányokat  és  kutyákat.  Mindezek  a  gyermekkorát  idézték,  amikor  órákig  nézegette  a  kis
rizspálinkás  vagy  porcelán  teáskészletek  finom  mintáit  és  bonyolult  betűit.  Ahogyan  sokat
álmodozott egy keleti selyemfestményről is, ami az ágya fölött lógott, és úgy gondolta, hogy majd



felnőtt korában elutazik arra a tájra, amit ábrázol. Átevez a folyón, a ködbe, a végtelen messzeségbe,
hogy felszívódjon és eggyé váljon az univerzummal.

A vacsorához Herolddal szépen megterített  asztalokat helyeztek el  mindenüvé a kertben, az
asztalok közepére, üvegvázákba virágokat tettek. A székek háttámlájának rácsai közé is virágokat
tűztek,  szúnyogűző  mécseseket  és  fáklyákat  raktak  ki,  hogy  az  este  valóban  zavartalanul  és
kellemesen teljen. Az italok a pincében hűltek, a torta a spájzban várakozott, a húsok a pácban áztak,
hogy ha az éhes vendégek majd a szertartás után megérkeznek, elkezdődhessen a lakoma.

Június végi, jó meleg nyári nap volt, tökéletes a kerti partihoz és nagyszerű az ünnepléshez.
Ilonka néni, immár Szabó Róbertné, ibolyakék szeme ragyogott a boldogságtól. Fehér haját kontyba
rakta a fodrász és teletűzdelte virágokkal. Fátylat nem viselt, mert ahhoz már idősnek érezte magát,
de  törtfehér,  csipkeszegélyű  kosztümje  elragadó  volt  és  térd  alatt  láttatni  engedte  az  erdei
munkában, jövés-menésben edzett, csinos lábait. Ugyan nem szerette sminkelni magát, de ebből a
jeles alkalomból engedett Olga kérésének és hagyta magát kicsinosítani. Remekül nézett ki, legalább
tizenöt évet letagadhatott.

Róbert bácsi is kitett magáért, hetekig készült, edzette magát, elővette régi expanderét a kis,
kerti szerszámos bódéjából és azzal erősítette felsőtestét. Herolddal helyrehozták a Csepel biciklijét,
ami újból régi fényében ragyogott. Nagy biciklitúrákat tett a környéken, naponta tekert a dunai
töltésen és a kutyák, Bongó és Pongó vidáman futkorásztak mögötte.

Az erdőbe tett látogatások Ilonka néni házához megritkultak az utóbbi időben, amikor az esküvő
és a nászút előkészületeihez hozzáfogtak. A jeles alkalomból menyasszonya ruhájánál egy árnyalattal
sötétebb  öltönyt  csináltatott  magának,  amiben  jól  mutatott  sportos  testalkata.  Az  esküvőre,  a
díszzsebkendő mellé fehér szegfűt is tűzött a zakója zsebébe, amitől igazán ünnepélyessé vált a
megjelenése.

A szertartás napja június tizenegyedikén, szombaton volt.  A társaság a templomból vidáman
vonult át a házba, ahol mindenki a párt éltette. Jánossy Alfréd a vőfély szerepében vonult a vendégek
élén. Igen boldog volt, hogy kivételesen nem kell bűnözőkkel bajlódnia és nem kell azon törnie a fejét,
hogy melyik gyilkos lófrál szabadlábon. Közvetlenül mögötte Ilonka és Róbert jöttek, valamint a
hadnagy három tündéri kislánya, akik fonott kosarakból rózsaszirmokat szórtak szét az úton és a ház
udvarában.

Rég volt már ilyen jeles esemény ezen a környéken és jó pár megözvegyült szomszédasszony
figyelte irigyen Róbert bácsi nősülését, mert azt remélték, hogy majd közülük fog valakit választani.
Nagy háza volt, jó partinak számított, mert idős kora ellenére sem törte meg az élet.

A szomszédasszonyok nem aggódtak mindaddig,  amíg Olga és Herold oda nem költöztek az
emeletre, de mivel látták, hogy a fiatalok a munkával vannak elfoglalva, még egy ideig álmodozásba
ringatták  magukat.  Mihelyst  Ilonka  néni  megjelent,  tudták,  hogy  mindennek  vége.  Nem  csak
csinosabb volt mindnyájuknál, de mosolygós is és kedves is. Igazi szeretettel volt Róbert bácsi iránt
és a haszonlesésnek a gondolata sem fordult meg a fejében, mert az erdőben, a saját házában ő volt
az úr. Gazdálkodott is, erdei állatokat is gondozott, előző férje halála után is teljes volt az élete, amit
csak szebbé tett a Róbert bácsival való ismeretség.

A reménykedők többsége beletörődött már a nászba és volt, aki gratulált is az eseményhez. A
szomszédok az ablakokba kikönyökölve figyelték az esküvői menetet és azt remélték, hogy ők is
kapnak pár szeletet a tortából.

Amikor már a kapun belül voltak, elkezdődött a sütés-főzés, mulatozás. Egy népi zenekar húzta a



talpalávalót, a hangulat élénk és vidám volt. Ilonka abban különbözött más menyasszonyoktól, hogy
mindent maga szervezett. A beizzított kemencébe betette sülni a kenyeret, mialatt Herold a húsokat
forgatta a parázs fölött és Róbert bácsi az italokat töltögette a násznépnek.

Jánossy Alfréd hadnagy adomákkal és rendőrviccekkel szórakoztatta a vendégeket, Miss Orange
pedig énekelt a gyerekek legnagyobb örömére. Előadói vénáját itt is megcsillogtatta, de arról, hogy
ekkora nótafa, senki sem tudott.

- Hova utazik az új pár nászútra? – kérdezte Jánossy Aranka, a hadnagy felesége, szeretettel
fordulva Olga felé, miközben segített az ételek kihordásában.

A nyári nap bearanyozta koszorúba rakott szép, szőke haját. Mosolygós lénye és kedvessége igen
megnyerő volt és Olga már tudta, hogy mi az, amivel Alfrédot ennyire irányítani tudja. A főnyomozó
ugyanis kérlelhetetlenségéről, hajlíthatatlanságáról, szigorúságáról volt híres és arról, hogy sikerrel
derített fel minden ügyet és a bűnözők országszerte rettegték a nevét.

Minden bizonnyal lefegyverző kedvessége és szelíd türelme az, ami ennyire elbűvöli a férjét,
gondolta magában Olga, ami Alfréd természetének pont az ellentéte.  Kiegészítésként ott  volt  a
három csodálatos  kislány,  Eszter,  Lenke  és  Margó.  A  hadnagy  minden szigorúságát  félretette,
amikor a legnagyobb gyöngédséggel mosolygott lányaira.

Olga azon vette észre magát, hogy már megint az embereket elemzi, ezért megpróbált neki
készséggel válaszolni:

- Úgy tudom, Szovátára utaznak Erdélybe, mert a Medve tó sós vize igen jó hatással lesz az
egészségükre. Van egy kis reumája mindkettőjüknek, azt kezeltetik és összekötik a kellemeset a
hasznossal. Kirándulnak, ellátogatnak a szomszédos falvakba, Korondra, elmennek a Békás-szorosba
is.

-  Jó  lehet  ott… –  válaszolt  ábrándozva Aranka.  –  Szeretném,  ha mi  is  elutazhatnánk az  én
Alfrédommal és a három leánykával. Évek óta nem voltunk nyaralni és szeretném őt kiszakítani egy
kicsit a munkából. Mit gondol Olga, lehet oda gyerekekkel utazni?

- Természetesen! Miért ne? A táj festői, Szováta a Görgényi havasok alatti völgyben fekszik, a
tavat a közeli sósforrások vize táplálja, összetétele olyan különleges, hogy mindenféle betegségeket
gyógyít,  például  ízületi  gyulladásokat,  nőgyógyászati  betegségeket,  elősegíti  a  műtétek  utáni
lábadozást.  Ezenkívül  a  víz  sótartalma  koncentráltabb  a  tengervíznél:  kétszázhúsz,  háromszáz
gramm/per liter, ami lehetővé teszi a felszínen való lebegést. Még azok a gyerekek is élvezik, akik
nem tudnak úszni, mert nem fulladnak bele. A víz hőmérséklete kellemesen meleg, fürdésre igazán
kiváló.  Tizenhárom és tizenöt óra között le szokták zárni a tavat,  hogy a felkavart iszap és só
visszaülepedjen benne.

- És vannak jó szállások is Szovátán?

- Természetesen, kedves Aranka, bármiből válogathatnak a magánszállásoktól kezdve, amelyek
gyönyörű,  szecessziós  villákban  találhatók,  egészen  a  felújított,  modernizált  szállodákig,  ahol
kényelmesen, bőséges ellátással pihenhet az egész család.

- Igazán? – kérdezte elhűlve Aranka, tekintete a távolba révedt és már látta maga előtt a helyszínt.
– Segítene nekünk is szállást foglalni? Nagyon felkeltette az érdeklődésemet.

- Persze, minden további nélkül – mondta Olga. – Boldogan állok rendelkezésre – és érezte, hogy
mély rokonszenv van kialakulóban közte és a hadnagy felesége között.



Közben elkészültek az ételek és mindenki helyet foglalt az asztaloknál. Jánossy Alfréd a kés
hegyével megkocogtatta a poharát és felállt, hogy köszöntőt mondjon:

- Halljuk – kiáltott Herold.

- Emelem poharam az ifjú párra, arra, hogy a megtalált boldogság még nagyon sokáig tartson,
szeressék, támogassák egymást, kitartsanak egymás mellett boldogságban, bánatban, gazdagságban,
szegénységben! Éljenek!

- Nem tudtam, hogy Alfréd ennyire lírai alkat - suttogta Olga mosolyogva Heroldnak.

-  Éljenek!  –  álltak  fel  a  vendégek,  hogy  koccintsanak.  Ilonka  a  szeme  sarkát  törölte  a
meghatottságtól csipkés zsebkendőjével.

- Én is szólni szeretnék – köszörülte meg a torkát Róbert bácsi.

- Halljuk, halljuk, - mondta Miss Orange.

- Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Jóistennek, hogy az én drága Ilonkámat, még ha idős
koromban is, de elém vezérelte. Sokat voltam egyedül az én szeretett első feleségem halála óta, aki
megígértette velem, hogy újranősülök, ha ő már elment. Igaz, hogy erre tizenöt évet kellett várni és
már  kezdtem lemondani  a  boldogságról,  berendezkedtem a  magányos  életre,  de  a  feljebbvaló
másképp akarta. Ideküldte nekem ezt a két drága fiatalt, Olgát és Heroldot, akik, ha nem itt rendezik
be nyomozó irodájukat a lakásom fölött, soha nem keveredem kalandokba. Voltak olyan szívesek,
hogy bevontak a munkájukba és ennek köszönhetően eljutottunk az erdőbe. A többit már tudjátok.

- Igen, én is köszönöm – állt föl most Ilonka is, aki nem volt a nagy szónoklás híve, de a pillanat
nagyon  ünnepélyes  volt.  –  Remélem,  hogy  nagyon  hosszú  élet  áll  még  előttünk  Róberttel.  A
gyerekeink is sok boldogságot kívántak nekünk külföldről és most lélekben ők is velünk vannak. És
én is köszönöm Olgának és Heroldnak, de főleg Olgának, hogy azon a szörnyű éjszakán a házamba
vetődött.  Most  viszont  lássunk  hozzá  a  finom ételekhez  és  mulassunk.  Jó  szórakozást  kívánok
mindenkinek!

- Csókot, csókot, – harsogták kórusban a vendégek, és amikor megcsókolták egymást, nagy taps
és üdvrivalgás tört ki.

Róbert bácsi és Ilonka néni a hagyományos vendéglátás híve volt, de a melegre való tekintettel
húsleves  helyett  hideg,  tejszínes  gyümölcslevessel  kedveskedtek  a  barátaiknak.  Ezt  különböző
előételek változatos szériája követette: aszpikos sonkatekercsek, friss saláták, zöldség ropogósok,
padlizsánkrém, avokádó krém, csicseriborsókrém, langyos péksütemények leveles tésztából, juhtúrós
és káposztás töltelékkel. Idénygyümölcsök minden mennyiségben tornyosultak az asztalokon. A leves
és az előételek után következtek a grillen sült húsok és a kemencében sült friss kenyér. Végül az
esküvői  torta,  habkönnyű piskóta  konyakos  meggy  aromával  átitatva,  az  egyes  szeletek  között
tejszínes csokoládékrémmel, tetején mályvaszínű és halvány rózsaszín fondant virágokkal és egy
marcipánból készült esküvői párral.

A vacsora után nagy táncolás következett, a kislányok tündérkékhez hasonlóan virágkoszorúkkal
a hajukban, a felnőttekkel ropták, a teljes kifáradásig.

A legkisebb, Eszter, a végén már édesanyja karjaiban szundikált. A násznép egy idő után már
nem bírta erővel  és lábbal a vidám talpalávalót.  Eldőltek a kerti  nyugágyakon, vagy frissítőket
szürcsölgettek a hosszúkás poharakból az asztal mellett. Herold meggyújtotta a vörös lampionok
égőit, amik együtt világítottak a felettük ragyogó tejút csillagaival. Tücsök cirpelt a titokzatos nyári



éjszakában, a virágdíszek és ágyások liliombokrainak illata bódított mindenfelé és Olgának erről a
halált hozó pipacsföld jutott eszébe az Óz, a nagy varázslóból.

Akkoriban, amikor gyermekkorában unokatestvére felolvasásában hallgatta a mesét, odaképzelte
magát a pipacsmezőre, és mivel hasonló borzalmakat tulajdonítanak a liliomoknak is, arra gondolt,
hogyha befekszik a virágok közé, csak átszenderül a túlvilágra. Sokáig nem mert liliomcsokorral egy
szobában  aludni,  és  nem  mert  nyaranta  a  mezőn  virító  pipacsok  közé  lépni.  Amikor  mégis
bemerészkedett és letépett párat közülük, szomorúan látta, hogy pillanatok alatt elhervadnak a kezei
között.

Ez a halál utáni vágy hirtelen annyira felerősödött benne, hogy teljesen elkomorult az arca.
Herold, amikor a lampionok fényében ránézett, Olga arcát sápadtnak és sárgásnak látta, mint egy
halottét, akit épp akkor vettek ki a koporsóból a sírrablók, és megrémülve kérdezte tőle:

- Olga, valami baj van?

- Nem, semmi, csak eszembe jutott egy-két régi dolog – mondta komoran.

- Most ne gondolj régi és kellemetlen dolgokra, most ünnepelünk. Hozzak neked egy szelet tortát?
– kérdezte.

- Igen, köszönöm, az jól fog esni.

Olga úgy ette a tortát, mint ahogy a fuldokló a levegő után kapkod. Cukor iránti szenvedélye
gyerekkorában kezdődött, amikor az étkezés része volt a cukrozott tej, a cukrozott gyümölcs, a
sütemény vagy  a  cukrozott  paradicsomleves.  Aki  ennyire  megszokta  ezt  gyermekkorában,  nem
igazán  tudja  felfogni,  hogy  ez  olyan,  mint  a  kábítószer.  Állandó  vigaszt  nyújt  a  szomorú
hétköznapokban.  Aztán  ráébredt  arra,  hogy  ez  mennyire  káros  és  a  cukormánia  átcsapott
egészségmániába, fogyókúrába, biciklikúrába és minden olyan tevékenységbe, amit vadul lehetett
űzni. Hogy végül átvegye a helyét az olvasás és a nyomozás iránti szenvedély, vagy a teljes lustaság.
Herold azonban végtelen jóindulattal állt hozzá ezekhez a dolgokhoz és nem zavarta az, amiért Olga
éppen rajongott.



Második fejezet: Útitervek
Az esküvő utáni napokban mindenki elutazott. Ilonka néni és Róbert bácsi az erdélyi nászútjukra,

Székelyföldre.  Herold újabb szakmai útra ment Párizsba,  ahol  a  nemzetközi  jacht  konferencián
tartott előadást a többi formatervezőnek, belsőépítésznek a hajók áramvonalasságáról, a kivitelezés
energiacsökkentéséről és az eladási lehetőségekről.

Olga otthon maradt a két kutyával, Bongóval és Pongóval. Őket sétáltatta nap mint nap a Duna
parton, velük ment vásárolni, vagy beültette őket Róbert bácsi terepjárójába és levitte a közeli Flóra
bányatóhoz fürdeni. Pongó boldogan vetette be magát a tóba, lévén magyar vizsla, de Bongó, a fehér
kuvasz először mindig csak körbefutotta a tavat. A vizet óvatosan szaglászta meg, s csak utána ment
bele mellkasig.

Ősei emlékeit idézte ez a futkározás, kalandozás, amikor a nyájat terelte, gulyák mellett loholt
Európa útjain, vagy Erdélyben a medvétől, rablótól kellett a házat őrizni. Zsigereiben érezte az
alföldi  tanyák  illatát,  amelyet  nagy  testével  és  öblös,  mély  hangjával  védett  a  rossz  szándékú
emberektől. Meleg, barna szeme szeretettel csillogott és bizalommal nézett Olgáéba. Ilonka nénin
kívül az egyetlen ember ő volt, akire hallgatott. Érezte, hogy a lány megadja neki azt a szabadságot,
ami jár és kint a természetben, a játékban is társ volt számára, ezért örömmel engedelmeskedett.

Amíg a kutyák a parton rohangáltak, Olga végigment a bányatóhoz vezető töltésen, amelynek
közepe táján részeg társaságba ütközött. Általában igyekezett kerülni a konfliktust, de a banda tagjai
közül a hangadó kinézte magának és belekötött.  Haja zilált  volt,  arca sebhelyes és fogai közül
minden második törött volt, vagy a bagótól sárgállott.

- Jó napot ifjú hölgy, egyedül, egyedül? Csatlakozzon hozzánk egy sörre - s miközben ezt mondta,
rettenetes szag áradt a szájából. Olga érezte, hogy hullámokban tör rá a hányinger.

- Köszönöm szépen a meghívást, de most inkább kutyákat sétáltatok – próbált kitérni udvariasan,
mert rájött, hogyha verekedésre kerülne a sor, nem tud hat férfival szembeszállni. A bandavezér
haverjai idétlenül vihogtak a háttérben, egyikük épp elnyomta füves cigijét. Meg is szólalt:


