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– Már jön.

– Biztos vagy benne?

– Nem, de van egy ilyen érzésem.

– Ebben a szakmában nem hagyatkozhatunk ilyesmire.

– Úgy beszélsz, mint a Főnök.

– Oda se neki, húgocskám… Azt hiszem, igazad van. Tényleg jön a pasas.

A férfi és a nő a fal árnyékába húzódtak. Két társukat most nem is látták. De tudták, hogy azok is a közelben 
rejtőznek. Az utcán hideg szél süvített végig. Úgy érezték, így még soha életükben nem fáztak. Most ezzel a sutto-
gással is talán a saját figyelmüket akarták elterelni, a bőrük alá, csontjaikba hatoló jeges érzésről. De ugyanakkor 
idegesek is voltak. A feszültség most kiirthatatlanul bujkált bennük. Hiszen nem akármire vállalkoztak. Hamis 
útlevéllel – ez már szinte szokásossá vált, mióta a brit titkosszolgálat különleges alakulatánál dolgoztak – érkez-
tek egy héttel ezelőtt Stockholmba. Az az ember, aki miatt erre kényszerültek – éppen most közeledett hozzájuk.

A férfi kilépett a ház kapuján. Harry, tejesen árnyékban, jól látta az arcát. Nem kellett szólnia, tudta, hogy 
húga, Kate is remekül tájékozódik. Rejtekhelyükről pontosan ráláttak a kapura és az autóra. Az ember, akire vár-
tak, és akinek közeledtét Kate mintegy megérezte, körülnézett. Talán sejtett valamit…? Dehogy. Nem sejthette, 
hogy már napok óta figyelik. Sőt, régebben is – hiszen a Főnök még november végén megtudta Berlinből, hogy 
ki a Canaris-féle német katonai felderítés ásza Stockholmban. „Rendkívül veszélyes ember – mondta legutóbbi 
találkozásuk alkalmával. – Igazi kém, értik? Nála nincs jobb, azt hiszem. Eddig még a létezését is olyan jól ál-
cázták, hogy a berlini biztonsági főhivatalba beépített emberünk is csak évekkel később szerzett róla tudomást. 
A neve Roth, legalábbis így van bejelentve stockholmi lakásán. Még a svéd rendőrség sem sejti, hogy a pasas a 
németeknek dolgozik. Argentin diplomáciai útlevéllel tartózkodik itt, valamilyen skandináv–dél-amerikai jóléti 
misszió keretében… Jól kifundálták ezt az admirálisék Berlinben. – A Főnök Canaris admirálisra célzott. Közben 
ez a Roth mást sem csinál, mint katonai és ipari adatokat gyűjt, főleg a svédekről. Először az volt a terv, hogy 
diszkréten felhívjuk rá a svéd elhárítás figyelmét, aztán mégis más döntés született: nem szabad elszalasztani. A 
pasas, ha megneszeli, hogy már figyeljük, bármikor itthagyhat csapot-papot, és hazarohanhat Berlinbe. Különben 
is, mint diplomata, mentességet élvez... Tehát jobb, ha mi vesszük kézbe az ügyet. Roth már rengeteg informá-
ciót továbbított haza, a kisujjában vannak olyan ipari adatok is, amikért a németek bárki másnak habozás nélkül 
milliókat fizetnének... És a jelek szerint ismét összeszedett egy csomó anyagot, hiszen az elmúlt hetekben, mióta 
erősen figyeljük, rengeteget nyüzsgött. Most már hamarosan eljuttatja az adatait berlini főnökeihez... Le kell rá 
csapnunk.”

A Főnök nem részletezte különösebben a feladatot. Csak bemutatta nekik fényképről azt a két embert, aki 
Stockholmban vár rájuk, és majd segíti kivitelezni az akciót...

És akik most itt vannak, alig harminc méterrel odébb, hideg fegyverrel hűvös kezükben. Övék lesz az első 
lövés joga, ha megindul végre az akció.

A Södermalm-negyed nyugati szélén, tehát a félszigeten voltak. A házak felmagasodtak, az este koromfeketére 
festette az eget is. A földet alig látták, csak néhány házat; valahol távolabb voltak fák, és a közeli templom tornyá-
nak látványa még szemükben volt. Alig negyedórája hajtottak el mellette, a Hornsgatan hosszú és széles utcáján, 
kocsijuk is olyannak látszott, mint... mint mások autója. Ki sejthette volna a járókelők közül, hogy a szögletes, 
fekete járműben a Halál utazik?

Így remélte Harry. Kate szinte a lélegzetét is visszafojtotta. Hátuk mögött az ipari negyed komor, nehéz le-
vegőjét igyekezett szétszórni a tenger felől érkező szellő. Sóillat szállt.

– Nála van a táska – súgta a férfi. Kate nem válaszolt. Volt egy olyan kényszerképzete, hogy minden szavuk 
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messzire száll, és Roth talán meghallja. Persze, a csöndes kis mellékutcában senki még csak nem is sejtette ott-
létüket. Fal kiszögellése mögött rejtőztek, kocsijuk az egyirányú utca kijáratánál várakozott. Amint elkapják a 
pasast, elszáguldanak. Van itt sok kis utca. Még ha egy kíváncsi szomszéd riasztja is a helyi rendőrséget – mire 
azok kiszállnak ide, nekik már csak a nyomaikat üthetik bottal.

Harry torka elszorult, amikor a félhomályban megpillantotta Rothot. Eljött hát a cselekvés perce! A férfi ener-
gikus léptekkel közeledett a rácsos kapuhoz, de mielőtt kilépett volna, alaposan megszemlélte a környéket. Harry 
számára ismerős volt ez a mozdulat – annak idején, a kiképzése során erre is megtanították. Hogyan kell mintegy 
feltűnés nélkül körülnézni fél testfordulattal, miközben valamilyen egyéb cselekvést végez az ember. Az ajtónyi-
tás – kerítésnél, kocsinál – ideális erre a célra. Nem tűnik fel az esetleges rejtett figyelőknek, hogy leendő áldoza-
tuk máris megnézte a környéket. Igen, ez egy szakember, méltó ellenfél lehet.

Kate megnedvesítette szép ívű ajkát. Tisztában volt vele: most el kell feledkeznie női mivoltáról. Ezerkilenc-
százharminckilenc decemberét írják, javában zajlik a „furcsa háború”, és ő most nem is nő, hanem harcos. Máltai 
születésű, németül is kitűnően beszélő brit harcos, aki vívja a maga háborúját. Szeptemberben Hitler és Sztálin 
közösen lerohanták Lengyelországot, a bajuszos, ordítós diktátor hadiállapotba került a Nyugattal – de igazi há-
ború nem indult. A francia és angol csapatok alig mozdultak. Megmerevedtek a frontok, amelyek valójában ki 
sem alakultak még. Ám valahol a háttérben, a beavatatlanok szeme elől rejtve zajlott már a harc, és nemcsak a 
frontországokban. Svájcban és Svédországban, Itáliában és Spanyolországban is összecsaptak a kémek, az ügy-
nökök, a kétfelé is dolgozó szélhámosok, az örök áldozatok és a mindig győztesek. A közeledő tél hava alatt már 
javában dúlt a szakmabeliek valójában soha véget nem érő háborúja.

Roth tehát körülnézett, és úgy tűnt, nem lát semmi gyanúsat. Kocsija a sofőrrel a ház előtt várakozott. A jármű 
percekkel ezelőtt érkezett, a sofőr diszkréten dudált egyet. A késői órán – tizenegyhez közeledtek a mutatók – nem 
kockáztatott nagyobb zajt. Roth tömött aktatáskáját maga mellé tette, és becsukta a kocsi ajtaját. A sofőr azonnal 
indított.

A Főnök annak idején csak Harryval beszélt. Kate nem volt ott. Egy magánlakásban találkoztak, a tulajdonos 
talán sohasem fordult meg benne. Átengedte a helyiséget a titkosszolgálatnak. A Főnök – szokása szerint – meg-
lehetősen komor volt, amit Harry – ez az alig féléves ügynök – afféle szakmai álarcnak hitt. Később megtanulta, 
hogy a Főnök sohasem ok nélkül ilyen. Gondok százai nyomasztották, de ezekről szinte sohasem beszélt. Csak 
akkor, ha Harryra bízta valamelyiket – oldja meg ő. Mint most is.

– Ez a Roth sok bajt okozott már a szövetségeseknek, Harry. A háború előtt is ügyködött, de most kapcsolt rá 
igazán. Nyilván Canariséktól kapott erre utasítást. Annyi mindent megtudott, hogy azt elképzelni is nehéz. Nem 
a stockholmi német követséggel tartja a kapcsolatot, ezek annál okosabbak. Roth ravasz, mint a róka, megbízói 
nemkülönben. Még nem tudjuk, hogyan adja át az adatokat, de nem várhatunk tovább, ezen a héten mindenkép-
pen le kell rá csapnunk. Az éjszakai mozgásáról keveset tudunk, ügynökeink eddig nem mertek a közelébe fér-
kőzni, nehogy gyanút fogjon. Végre sikerült megállapítanunk, hogy december huszonhetedikére Roth hajójegyet 
foglalt a Viking kompra, amely Stockholm és Rostock között közlekedik. A komp huszonhetedikén éjfélkor indul 
a kikötőből. Ha igaz, hogy Roth arra száll fel, el kell őt intézni, még mielőtt eléri a kikötőt. A komp ugyan svéd 
tulajdon, de indulás után már nem köt ki máshol, csak Németországban. Maguk nem lehetnek rajta, mert akkor 
partra kell lépniök Németországban, és az végzetes lehet. Még Stockholmban kell Roth közelébe férkőzniök.

– Hogyan? – kérdezte Harry, és azonnal meg is bánta a dolgot. A Főnök csak egy megsemmisítő pillantást 
vetett rá, és tüntetően elfordult tőle. Az igazi ügynök és kém, sőt, kémvadász maga megy el a helyszínre, és ott 
tervezi meg az akciót... Harry sóhajtott, és nem is szólt többet. A Főnök nagyon is jól tudta, mit jelent ez a sóhaj-
tás: Harry elvállalta a feladatot. Még azt sem kellett külön mondaniok, hogy Kate-tel, a húgával együtt indul el 
Stockholmba. Hiszen ez is kezdett természetes lenni. A Főnök jól tudta: a testvérpár szeret együtt dolgozni.

Talán azért, mert nem bíznak senki másban, csak egymásban.



5

– Most! – mondta Harry.

A gépezet beindult. Mintha eddig láthatatlan társaik is hallották volna a hangját. Az utca megelevenedett. Ahol 
eddig csak hallgatag, mozdulatlan árnyak lapultak, most hirtelen mozgás támadt. Egy autó fordult keresztbe a 
keskeny utcán, az egyetlen kijárat felől. A másik oldalon közeledett egy jármű. Roth autója akkor ért egy vonalba 
a rejtőzködőkkel. A merénylők nem várhattak tovább – különben is, amióta Harry kimondta a „most!” vezény-
szót, mindketten elmozdultak. A férfi a járda szélén álló lámpaoszlophoz siklott, kezében ott volt a fegyver. Nem 
akarta használni, csak ha rákényszerül. Akkor viszont nem habozott volna, tudta. Ennyire ismerte már magát. Az 
előző akciók során kénytelen volt embert ölni, ami akkor nagy megrázkódtatást jelentett számára. Most, anélkül, 
hogy észrevette volna, idegesen rágta az ajkát. Véresre.

Kate kijött az árnyékból. Nála is volt fegyver.

Egyik társuk kocsija elállta az utat, Roth sofőrje csikorogva fékezett. Harry az autónál termett, az ablakon át a 
sofőrre fogta fegyverét. Remélte, az megérti a helyzetet, és nem fog ellenkezni. Már nem látta Kate alakját, csak 
a saját dolgával törődött. Így is beszélték meg előre. Másik helyi segítőjük hátulról, de tolatva közeledett. Hogy 
orral, az egyirányú forgalommal szemben állva, azonnal startolhassanak, amint elragadták Rothot.

Minden nagyon gyorsan történt. Harry csak a sofőr arcát látta homályosan az üveglapon át, miközben furcsa, 
halk dörrenéseket is hallott. De mielőtt igazán megérthette volna, mi történt, valaki kiáltott. Egy másik pontról 
fényvillanások érték a férfi szemét, ugyanakkor valami elsüvített a feje mellett. Kalapját erősen a homlokába 
húzta előzőleg, most az mégis elrepült. Hideg volt a szél – a halál szele...

Csak annyit látott, hogy ismeretlen alakok emelkednek fel a megtámadott kocsi belsejében. Ösztönösen tudta, 
hogy azoknál is fegyver van. A veszély nagyon közel került hozzá, szinte benne volt a ciklon középpontjában. 
Valami történt itt, amire nem számítottak, és ez a tudat is nagyon gyorsan rögzült belé. Csak annyit vett észre 
csodálkozva, hogy már nem látja maga előtt a sofőrt, sőt a kocsit sem – a járdán guggol. És Harry végre felfogta: 
a földre lapult, mert lövedékek süvítenek el a feje, teste mellett, fölötte. De kik lőnek...?

Fékek csikorogtak, valahová fémesen csapódott be néhány golyó. Egy géppisztoly is felkelepelt. Futó léptek 
dobogtak. Harry már sejtette, mi a baj. Roth nem egyedüli utas volt a kocsiban! A sofőrön kívül mások is rejtőztek 
ott. Méghozzá jól felfegyverzett férfiak. Nyilván a németek, Roth emberei...!

– Futás! – lihegte mellette valaki. Az egyik svéd volt. Kiugrott a kocsijából, elkapta Harry karját, és maga után
rántotta a férfit. Ekkor végre Harry is lőhetett. Roth autója tárva-nyitva állt, belülről lőttek. Harry futás közben 
eresztett meg két lövést, de máris a kocsijuknál voltak. Azt hitte, Kate régen benne van, a hátsó ülésen. Az autó 
azonnal indult, éles csikorgással vette be a kanyart, és kirohant a kis utcából. Visszanézve Harry még annyit látott, 
hogy másik autójuk – és talán benne az emberük – lángra lobban. A robbanás akkor következett be, amikor éppen 
kifordultak az utcasarkon.

– Kate, minden rendben? – kiáltott hátra Harry. Nem kapott választ. Csak akkor fordult meg, a fekete kétség-
beesés rátört, és máris sejtette, mi történt. Felordított: – Hol a húgom?

– Ott maradt – felelte amaz, és gázt adott. A kocsi nagy sebességgel távolodott a tett színhelyétől. Harry elkapta
a svéd karját:

– Vissza...!

– Megőrült? – kérdezte amaz, de azonnal a fékre lépett. A pisztoly még mindig Harry kezében volt. Talán ezért,
talán a férfi szeméből áradó kétségbeesett villanások láttán – a svéd megállt.

– Vissza – ismételte Harry eltökélten. Amaz vállat vont, és megfordult a néptelen utcán. Amikor ismét Roth la-
kása közelébe értek, szirénázó mentőautók tűntek fel. Később rendőrautók is húztak arra. Harryban valami kihűlt. 
Kate... Hogy hagyhatták ott? Megbeszélték, ha valami közbejön, és a támadás nem sikerül, nem tudják elrabolni 
Rothot aktatáskájával együtt, akkor ezzel a kocsival menekülnek, a másikat otthagyják... Mi történhetett?


