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 A Nap úgy tűzött, ahogyan még errefelé is ritkán. Az égbolt vakítóan kék, sőt már szinte izzóan fehér volt. Ahhoz képest, hogy 
március még igazán nem nevezhető nyárnak itt sem – Cosillas városa valósággal fürdött a mérhetetlen fényben. A spanyol ten-
gerpart e szakaszán ilyenkor még nincs élet – pedig aki most nincs itt, igencsak bánhatja. Erre gondolt Harry is, amikor átvágott 
a főtér szép parkján, és könnyű, fehér zakóján át érezte, hogyan melegíti bőrét ez a csodálatos melegség.

Előzőleg oly sok hónapot töltött északon, hogy már azt hitte, elszokott az igazi melegtől. De alig két nap elég volt, hogy ismét 
elemében érezze magát. Ő, aki délen született, most szinte ismét hazakerült. Napégette bőre sötét volt, szeme fehérje csillogott. Igen 
elegáns öltönyt viselt, felső kis zsebében háromszögűre kihajtott zsebkendővel. Fényes lakkcipő, nyakkendő, még sétabotja is volt, 
amit olykor megpörgetett hányaveti módon. Az utcagyerekek szájtátva nézték. Pedig Cosillasban éppen elég nyaralót láthatnak, 
persze nyáron.

Az utcán megvárta, míg elmegy előtte a díszes, egylovas bérkocsi, tulajdonosa az idén korán jött elő. Még nem voltak itt a gaz-
dag külföldiek, akik tavasztól őszig számtalanszor igénybe veszik a tollbokrétával feldíszített, lótól vontatott, festett faragásokkal 
feltűnővé tett járművet. A szokott helye ott volt a tér végén, szemben a nagy templommal.

A táj nyugalmat és békességet sugallt, Harry azonban valahol a tudata alatt nagyon is érezte a veszélyt. Annak ellenére, hogy 
most, a háború hetedik hónapjában egy semleges országban volt – a levegőben vibrált a feszültség. Sejtette, hogy ez nem lehet 
véletlen. Amint az sem volt véletlen, hogy a Főnök is éppen ide küldte őt.

A Főnök... Harry újra maga előtt látta a kopaszodó, ám csak negyvenes férfit, akinek valódi nevét még most sem tudta. Harry 
csaknem nyolc hónapja dolgozott a brit titkosszolgálat rejtélyes, még a szervezet előtt is titkolt sejtjében, amelynek a Főnök volt a 
mozgatója, a vezetője, a megálmodója és megteremtője is egy személyben. Hogy emberei hányan lehettek, rajta kívül senki sem 
tudta, még a londoni kémszervezet legfőbb vezetője sem. A Főnök egyszerűen közölte vele annak idején, hogy a legfontosabb 
akciókhoz nagyon konspirált emberekre van szüksége. Csak az eredményekre hivatkozott, ha csapata felől kérdezték – és volt is 
mire hivatkoznia. Az emberei brit földön, Németországban, Olaszhonban, Norvégiában, Svédországban és számos más helyen 
folytattak akciókat, olykor ő maga is – és eddig majdnem mindig győztek. A kémvadászok a legveszélyesebb akciókban vettek 
részt: az ellenség kémeit kellett leleplezniük, olykor pedig megsemmisíteniük.

Harry bement a szállóba. A bajuszos portás főbólintással üdvözölte. Harry brit állampolgárként szerepelt a bejelentőlapon. 
Gyapjúkereskedő volt Manchesterből. Járt már abban a városban, tudott róla néhány dolgot, tehát nem bukhatott le egy igazi 
manchesteri előtt sem.

De ettől nem kellett tartania. Tudomása szerint rajta kívül csak néhány német, portugál, francia és svéd vendég volt. A hotel 
előtt éppen akkor állt meg egy taxi. A vasútállomásról hozott újabb vendéget. A portás és a liftkezelő fiú már ugrott is. Előbb 
néhány nagy bőrönd gurult be a nyikorgó kis kocsin, majd a hallban felbukkant egy igazi dáma is. Harry egy újság mögé rejtette 
mosolyát.

A dáma ugyanis nem volt más, mint a húga. Kate hideg tekintetet vetett a hallra, látta Harryt is, de olyan közömbösen siklott 
el a szeme, mintha az vadidegen lenne. A portás hajlongott:

– Madame, parancsoljon... A legjobb szobánkat kapja, asszonyom.

Mindenkinek ezt mondta, és ezt Kate is érezte. Útlevelét letette a pultra. Harry messziről is látta, hogy Kate ezúttal svájci 
dokumentumot kapott a Főnöktől.

– Mást el sem fogadnék, csak a legjobbat – felelte azonnal a lány elkényeztetett hangon. Harry közelebb somfordált. A lift 
lejött a harmadikról, és két férfi szállt ki belőle. Az egyik egy magas, szőke, erős testalkatú, negyvenes férfi volt, Feuer, a másik 
egy liftesfiú.

– Kapsz egy ötöst, ha megmondod nekem, ki az az úr a német mellett.

Harry – akárcsak Kate – jól tudott spanyolul. Annak idején diplomata szüleikkel éltek pár évig Madridban is. A fiú alulról 
felsandított a férfira, és máris kezét nyújtotta az ötpesetás érméért:

– Senor Omeros, gazdag kereskedő, uram.

– Szóval Omeros – Harry átadta a pénzt, a gyerek felkapta Kate bőröndjeit, és szaladt a lifthez. Kate elment Harry mellett, kőarc-
cal – hiszen a Főnök a lelkükre kötötte, hivatalosan nem ismerhetik egymást. Feuer egy hosszú pillantást vetett a nőre, majd spanyo-
lul mondott valamit Omerosnak, és mindketten kimentek az utcára. Harry egy nem túl diszkrét pillantást vetett a vendégkönyv 
utolsó, még friss tintás bejegyzésére, és megtudta, hogy húga most Evelyne Trest néven szerepel. Ahogy Harry a Főnököt ismerte, 
biztos lehetett benne: ez az útlevél is valódi. Legfeljebb a tulajdonosa pár napja meghalt, vagy külföldön kórházba került, és a 
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fényképet nagyon ügyesen kicserélték. A spanyolok semmit sem vehettek észre. Nem is nagyon érdekelte őket. Tisztában voltak 
vele, hogy országuk a háború kitörésének napjától kezdve az idegen kémek valóságos paradicsoma lett. E sajátos idegenforgalom 
ide még nem nagyon jutott el, március lévén a tengerparti városkát kedvelő turisták még csak otthon tervezgették nyári utazásu-
kat. De a kis szálloda vendégkönyve tanúsította, hogy néhányan azért eljöttek már ilyen korán is.

Harry felment a szobájába. Az ablakból hamarosan látta, hogy ismét taxi fékez a szálló előtt. Roy szállt ki belőle, harmadik 
társuk. Cosillasba gyűlt hát a Főnök három legjobb embere, mosolygott magában Harry. Ő már napok óta itt volt, felderítette 
a terepet. Tudta, hol a repülőgépgyár, hol laknak az eljövendő történet főbb szereplői. Bár azt még nem tudta, mi is lesz ez a 
történet...? Mostanában többekkel távolról ismerkedett. A legveszélyesebbnek Feuer látszott, de Harry sejtette, ebben a játszmában 
lesznek nála rosszabb ellenfelek is. Olyanok, akik kiszámíthatatlanok. Új szakmájában Harry csak a kiszámíthatatlan dolgoktól, 
eseményektől, folyamatoktól – és persze emberektől tartott. Közben az ablaknál állva érezte, hogy rásüt a Nap. Visszaemlékezet: 
egy hónappal ezelőtt odafent volt Norvégiában, a fjordok között. Még most is testében érezte a jeges tengervíz szörnyű hidegét – 
de megrázta magát. Ez most Spanyolország, a déli tenger partja, és új feladat vár rájuk.

Ebéd után kiment a városba. Nem kellett sokat kérdezősködnie, hogy megtudja: Omeros, ez a negyvenöt év körüli olajbarna 
bőrű, élénk mozgású férfi Cosillas egyik leggazdagabb embere volt. Külfölddel is kereskedett, volt néhány halászhajója, és állító-
lag nemrégen megvette a városka előtt elterülő egyik kisebb szigetet. Halfeldolgozót akar ott létesíteni, beszélték a piactéren a re-
ménykedők. Inas, barna férfiak voltak, munkanélküliek. Epedve várták már az új halüzem megnyitását. Omeros nem szórta a pénzt.

Feuer volt a másik célpont. Harry – a Főnöktől kapott értesülések szerint – gyanította, hogy az illető német kém. De ezt nem 
lehetett bizonyítani. A Berlinből csurranó-cseppenő információmorzsák arra vallottak, hogy a hír talán igaz, talán nem. Canaris 
admirális, az Abwehr főnöke megközelíthetetlennek tűnt, de azért sokan vélték úgy az angol titkosszolgálat vezető köreiben, hogy 
Canaris mostanában megkörnyékezi a spanyolokat is. A britek nem zárhatták ki, hogy más német titkosszolgálatok is érdeklődnek 
e vidék iránt. Az egyik szál Cosillasba vezetett, de el is szakadt rögtön. Azt az emberüket, aki Berlinben nekik dolgozott, és éppen 
a németek spanyol kapcsolatait kutatta, a múlt héten elütötte egy autó, és a jelentések szerint a szerencsétlen ügynök azonnal 
meghalt. A britek sejtették, hogy nem volt ez afféle véletlen baleset. Annál is inkább, mert az amúgy rendkívül eredményes német 
rendőrség nem találta meg a gázolót...

„Életveszélyes akció lesz” – mondta-ígérte a Főnök a legutolsó eligazításon. Roy és Kate, mint afféle szerelmesek, nem sokat 
törődtek a figyelmeztetéssel, de Harry a szívére vette. Újabban kezdte félteni az életét, de persze ettől még vakmerő maradt. Hu-
szonnégy éves lett. Kisportolt termetét olykor megnézték a nők is. Barna haj, derűs tekintet, egyenes orr, barna szemek – máltai 
születésére talán csak az emlékeztetett, hogy a bőre sohasem vesztette el enyhén napbarnított árnyalatát.

Most, délután is a várost járta. Kate biztosan a szállóban maradt, és szorgalmasan játszotta az affektálós, elkényeztetett, gazdag 
svájci lányt. Szerepe szerint ismerkednie kellett a Cosillasban lakó külföldiekkel, hogy kiszűrhessék közülük a német kémeket. 
Roy a megszállott kutatót alakítja, akit csak a tengerpart madarai érdekelnek. Az ornitológust állítólag elég jól játssza, merthogy 
otthon, Angliában is ez a hobbija, említette a Főnök. Mindenesetre reggelente korán kel majd, és kimegy a tengerpartra, jegyzet-
füzeteivel felszerelkezve. Ha a helybeliek megmosolyogják, annál jobb. Ártalmatlannak fogják tartani, és így jó. Kevesen gon-
dolnak majd rá, hogy a férfi a hajnali órákon messzelátójával nyugodtan figyelheti a dűnékről szinte az egész kisvárost, a kikötőt, 
a kifelé haladó halászhajókat, a szigeteket. Egy madárbolond, természetkedvelő ornitológusra ugyan ki gyanakodna...?

– Üljön le, kapitány.

A jövevény még egy pillantást vetett az ablakon át. A szürke égbolt alatt csupán szürke háztetőket látott. Berlin olyan volt ezen 
a tavaszi napon, mintha még tél lenne. Esőtől csillogó aszfalt, kockaköves járdák, a folyó olajfoltos vize, amely sohasem vet igazi 
hullámokat. Néha egy elhúzódó bárka, autók zaja, aztán megint a csönd.

A másik férfi, íróasztala mögé ült. Jellegtelen volt az arca, de nem a beosztása. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal Negyedik 
Ügyosztályának egyik főnöke volt. Az osztály teljes egészében az ellenség felkutatásával és legyőzésével foglalkozott – ez állt a 
csak kevesek által olvasható belső rendeletben. Azonban ennek az alosztálynak egyenesen az volt a feladata, hogy mindezt nem 
a Birodalom területén, hanem külföldön végezze el. A Titkos Államrendőrségnek is nevezett szervezet élénken tevékenykedett 
külföldön.

Mindezt jól tudták ők ketten, hiszen éppen a külföldi akciókat irányító csoporthoz tartoztak. A szoba gazdája, Gerstein ezredes 
alacsony volt, haja sűrű, majdnem fekete, és lassú mozgású. Valaha térképésznek készült, kis híján vezérkari tiszt lett belőle, de 
akkor váratlanul átkérte magát bűnügyi munkára. A hadseregben sokan úgy látták, jobb, ha a katonai felderítés helyett valahová 
máshová kerül, biztosan akadtak jóakarói. De már nem bánta, hogy a harmincas évek végén itt kötött ki. Nagyon élvezte ezt a 
munkát.
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Lehner kapitány a spanyol nyelvterület gazdája volt. Tudta, amit tudnia kellett, és nem volt különösebb súrlódása az ezredes-
sel. Amikor az előző hónapban beadta a kész tervet, biztos lehetett benne, hogy Gerstein azt nem utasítja el, hanem tovább viszi 
a főnökhöz. Így is lett.

– Minden rendben van a terv körül, kapitány – folytatta az ezredes. – Odafönt is jóváhagyták. Csak az a baj, hogy Canarisnak 
is eszébe jutott Cosillas városa, és nem kétséges, hogy ugyanarra a célpontra tartja a puskáját, mint mi. Az ő módszereik... hogy is mond-
jam csak...

– Nem mindig célravezetőek – fogalmazott óvatosan, mégis határozottan a kapitány, és majdnem elmosolyodott. Gerstein 
értette az iróniát, helyeslően bólintott:

– Ez az. A vezérkar ezért úgy döntött, a mi változatunkat valósítják meg, Canaris admirálist egyelőre kizártuk a dologtól, de 
tudja maga is, miféle ember, aligha hagyja annyiban a dolgot.

– A tervem szerint nagyon gyorsan zajlik le minden. Pár nap csupán, és akkor mi győzünk. Canarist eheti majd az irigység.

– Remélem, igaza lesz – az ezredes kivett a dossziéból egy fényképet, megszemlélte: 

– Ő a mi emberünk, kapitány?

– Igen, uram. Ottani megbízottaink hamar elintézik az ügyet, nem lesz fennakadás.

– Jó, tudom, hogy Lambert igen ügyes.

A kapitány csak bólintott. Tömör bajusza megrezdült, amikor felhúzta ínyét. Tavaly ősszel volt egy kis összetűzése Lambert-
tel, de azt kénytelen volt elismerni, hogy nála jobb ügynökük nincs azon a területen. Ráadásul a szakmája szerint is ért a dologhoz, 
ami nem lebecsülendő.

– Akkor hát szabad utat kapott az akció, kapitány. – Az ezredes a dossziét gondosan betette az íróasztal fiókjába, majd becsukta 
azt, és felállt. A kapitány is felugrott. Gerstein ezredes már nem is nézett rá, intett türelmetlenül. A kapitány tisztelgett, még egy 
pillantást vetett az ablakra. Csak ne lenne olyan reménytelenül szürke az égbolt Berlin fölött. Március van, 1940 márciusa. Ez a 
háború még eltart egy darabig, gondolta a férfi és óvatosan, csöndesen behúzta maga mögött az ajtót.

Roy meghallotta a közeledő lépteket. A dűnék között csak a szél járt azon a hajnalon – meg egy férfi. Éppen feléje közeledett. 
Először csak a kalapját, kabátját látta, aztán kibukkant teste többi része is. Amikor Roy felismerte, fellélegzett. A sirályok kiabál-
tak, hullámok csapdosták a partot. Néhol a kövek között le is bukott egy-egy fehér madár, hogy hallal a csőrében emelkedjen fel, 
nehézkesen szárnyalva ki a vízből.

– Hello!

– Hello – körülnéztek ösztönösen. A mozdulat már a vérükben volt, egyszerre csinálták, aztán kínosan egymásra mosolyogtak, 
mintha szégyellnék egymás előtt is, hogy... kémek. De Harry hamarabb túltette magát a dolgon. Talán azért, mert csaknem négy 
évvel volt fiatalabb társánál.

– Mi újság a madaraknál? – kérdezte Harry gunyorosan. Mindketten tudták, miféle jómadarakra gondolnak. Roy szürke sze-
me körbeszaladt a tájon, a férfi tekintete most vadat figyelő vadászra emlékeztette Harryt. Roy adott arra, hogy mindig elegánsan 
öltözzön – most is hófehér ingnyakat hajtott ki a sála alatt. Még zubbonya is nagyon tiszta volt. Valamivel, talán fél fejjel volt 
alacsonyabb társánál. Mióta Kate és Roy egymásba szerettek, Harry is kezdte elfogadni a férfit harmadiknak. Annyi éven át ket-
tesben voltak Kate-tel, hogy beletellett egy időbe, míg megkedvelte leendő sógorát. Persze házasságról egyelőre nem is beszéltek. 
Az ő munkájuk mellett bármelyik napon vége szakadhatott szerelmüknek – együtt az életükkel.

– Omeros, mint minden reggel, egy halászhajón kiment a szigetére. A hajók aztán kifutottak. Bejött viszont egy másik, amely-
ről egy utas szállt partra. Aligha tud róla a szállodás, merthogy rögtön az egyik magánházban szállt meg.

– Barcelonából jöhetett, gondolod?

– A hajó északról jött, mindenesetre. Ennyi biztos csak. A pasas megtermett, jó harmincas. Az arcát nem láttam – mondta Roy, 
és meglengette távcsövét. A sirályok nagy csapatban húztak el fölöttük, a város felé igyekeztek.

– A szeméttelepre most érkezik az első kocsi – magyarázta az ornitológus könnyedén, mintegy magától értetődően. – A sirá-
lyok ott is érdekeltek. Minden szemeteszsák kinyitásánál jelen kell lenniök. Megkeserítik a szemetesek életét.

Harryt ezek a részletek már kevésbé érdekelték. Valahogyan szinte a levegőben érezte, hogy valami készül Cosillasban. Most 
minden apró hír számított.
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– Gondolod, a repülőgépgyár izgatja őket?

– Bizony. Aligha a halászbárkák, vagy a csontlisztüzem érdekli itt a németeket.

– Majd kiderül – mormolta Roy és ismét a szeme elé emelte távcsövét.

– Nincs időnk, legalábbis nem sok időnk van – felelte Harry. Akkor maga is észrevette a gyerekeket. Egy kis csapat jött a par-
ton, kagylókat gyűjtöttek, le-lehajolgatva. Talán nem lett volna jó, ha együtt látják a hotelben lakó két idegent. Harry hát búcsút 
intett társának, és eltűnt a dűnék között.

A szállóban ugyanekkor Kate – mint Evelyn Trest kisasszony – levonult a reggelihez. A kis teremben, finom kávé illatában 
foglalt helyet. Most csak egy asztalnál ült vendég – Feuer úr, a német üzletember. Kate hangosan finnyáskodott, rendelését kétszer 
is megmásította. Sikerült felhívni magára Feuer figyelmét. A német hosszan szemlélte a kisasszonyt. Mivel asztala nem volt mesz-
sze, jól látta, hogy Kate valóban csak turkált az ételek között. Mint aki ezeknél sokkal jobbakhoz szokott. A Nap akkor árasztotta 
el az utcákat. Az ablakokon beszökött és nőtt a fény.

Feuer végül nem bírta tovább. Reggelijét befejezve odajött a lány asztalához, összeütötte a bokáját, elnézést kért, és bemutat-
kozott. Nem tudhatta, hogy ezzel akaratlanul is teljesítette a lány rejtett vágyát. Hiszen ezért csinálta ezt az egész cirkuszt... Úgy 
látszik, nem hiába. Sikerült felhívnia magára a német figyelmét.

– Kisasszony, ne haragudjon a zavarásért. Látom, problémái vannak a spanyol személyzettel és egyáltalán... Ha bármiben 
segíthetnék Önnek, nagyon szívesen.

Kate-Evelyn felsandított rá. Feuer arca nem volt ellenszenves. A német természetesnek vette, hogy anyanyelvén szól a svájci 
nőhöz, és nem is tévedett. A szemében várakozás fénylett. A lány elmosolyodott, és most jól tudta: ez a mosoly úgy igazán ellen-
állhatatlanul hat a férfiakra.

– Igazán kedves, kedves... Feuer úr. De nem tudom, miben tudna nekem segíteni?

– Mindenben, higgye el! Ismerem a környéket, gyakran megfordulok itt. Egy berlini céget képviselek Kelet-Spanyolország-
ban, halászati felszereléseket adunk el, konzerveket vásárolunk. Cosillas remek vidék, főleg nyáron. – Feuer Kate intésének 
engedve leült, és lelkesen folytatta: – Mi hoz ide egy fiatal svájci hölgyet egyedül, márciusban...?

– A fiatal hölgy – hangsúlyozta Kate vidáman, és önmagára mutatott – talán nem is olyan fiatal, amilyennek látszik. Éppen 
elvált a férjétől, és szeretne elfelejteni mindent – lesütötte a szemét, mint aki máris megbánta ezt a vallomást. Feuer gyönyörködve 
nézte:

– Itt leszek még legalább egy hétig. Bármiben segítek, ha elfogadja, kedves Trest kisasszony... oppardon, ezek szerint a név...

– A leánykori nevemet vettem vissza – nyugtatta meg a lány, majd körülnézett. Mondja, kedves Feuer úr, reggeli után mit lehet 
itt csinálni?

– A pasas bekapta a horgot – jelentette ki aznap délben Roy Harrynak. A két angol most a piactéren futott össze véletlenül. A 
színes gyümölcskínálatot nézegették, egymás mellett állva. Így váltottak pár szót. – Feuer már Kate-tel jár.

– Csak tudnánk, mit akarnak itt a németek, és hogy valóban Feuer e az az ügynök, akit várunk – mormolta Harry, majd útjaik 
szétváltak. Miközben a férfi a hangoskodó árusok között ment, eszébe jutott, mit mondott a Főnök, mielőtt Spanyolországba 
küldte őket.

„Az ügynökünk, mielőtt meghalt, annyit jelentett Berlinből: az egyik német kémszervezet Cosillasba küldte egy emberét, hogy 
az ott szerezzen meg valamit. Csak ennyit tudunk. Meg kell akadályoznunk mégis, hogy a németek sikert érjenek el.”

Hát ez nem sok – gondolta most Harry, és úgy döntött, megnézi ismét a repülőgépgyár környékét. Ahogy Roy is mondta, ez 
volt a leggyanúsabb objektum a környéken. Reggel bérelt egy autót, ez a szálloda előtt várta. Beleült, és elhajtott északnyugatra. 
A tengerparti zöld sáv itt barnás volt, meztelen földeken parasztok görnyedtek, fekete bivalyok és szamarak között vitt az útja. 
Olajfák végeláthatatlan sora tette zölddé a barnaságot, a kietlen, kopár, távoli dombokon senki sem mozdult. A repülőgépgyárhoz 
iparvágányok vezettek, most is tolatott rajtuk egy kicsi, sárga-fekete mozdony. A férfi nem hajtott túl közel, megállt egy kis domb 
mögött, otthagyta az autót. Felkaptatott egy lejtőn. A gyárat így szinte felülről látta. Az irodaépületek mögött tágas csarnokok és 
hangárok álltak. Emberek nyüzsögtek az udvaron és a kapunál. Egy teherautóról faládákat rakodtak le. Harry leült egy csenevész 
bokor alá, remélte, nem veszik észre. Figyelte a környéket, türelmesen, kitartóan. Közben mind melegebb lett. De a látvány nem 
változott, legfeljebb az árnyékok rövidültek, ahogyan a Nap mind feljebb haladt pályáján. Később ismét hosszabbodtak – elmúlt 
két óra, fél három, a délután megsűrűsödött, éretté vált. Újabb teherautók és vagonok érkeztek, a vasutasok füttyögve tolattak-fé-


