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– Átkozott angolok!
– Mindig beleköpnek a leve sünkbe!
– De most már valamit tenni kellene ellenük!
– Legfőbb ideje volna...
A két férfi egymásra meredt, nagyon dühösek voltak. Az egyik még kezében tartotta a beérkezett jelentéseket, a pa pírlapokkal 

csapkodta az asz tal szélét. A másik nagy léptek kel rohangált fel-alá és olykor a fejéhez kapott. Az ablakon át Berlint láthatták... 
volna, de itt csak egy udvarra nyílott kilá tás. Az, hogy odakünn nyár van, idebent egyáltalán nem látszott. Minden évszakban 
egyformán reménytelen szürke fény jött be azon az ab lakon.

A főnöki szoba ajtaja várat lanul tárult fel. Ezek ketten azonnal vigyázzba vágták ma gukat. Valójában katonák vol tak, egy 
különleges front har cosai – akkor is, ha sohasem hordtak egyenruhát. A német katonai hírszerzés, az Abwehr felderítő és 
kémelhárító osz tályán hozzájuk hasonló civil ruhában még több százan dol goztak, ha nem is ilyen magas beosztásban.

Várakozva néztek az ala csony, sűrű hajú, vörös arcú férfira. Az egy másodpercig ko molyan szemlélte beosztottja it, aztán intett:
– Jöjjenek be! Csukják be az ajtót, mert bizalmas beszél getés következik.

Amikor már hárman ültek a főnök puritán egyszerűséggel berendezett szobájában a ké nyelmetlen székeken, a főnök megállt 
a nagy Európa-térkép előtt és rájuk meredt.

– A britek ismét túljártak az eszünkön, de már nem sokáig lesz ez így! Rájöttem a megol dásra. Illetve, rájöttünk... – za vartan 
elhallgatott. Nem rész letezte, végül is a Szervezetben kié az érdem. A lényeg úgyis az volt, hogy...

– Azt fogjuk csinálni, amit ők! Eddig azért nem tudtunk a szuperügynökeik, a kémvadá szok nyomára jutni, mert még saját 
kémszervezetükön belül is elkonspirálták őket! Hiába építettünk be fáradságos és fő leg évekig tartó munkával egy-egy ügynököt 
a londoni köz pontjukba, ha ezek azt is kiját szották... Most már nem kétsé ges: van Londonban egy cso port, amelyről mi semmit 
sem tudunk. De még a brit belügy miniszter vagy a katonai fel derítő hivatal elnöke is alig tud valamit! El kell ismerni, hogy 
nagyon ügyesen szervez ték meg. Nekünk eddig még azt sem sikerült kiderítenünk, há nyan lehetnek a csoportban, és hogy hívják 
a vezetőjüket! Hiá ba igyekszünk beférkőzni oda, nem sikerül! – az asztalra csa pott, a tolla felugrott és vissza esett: A férfi fehér 
inget és nyakkendőt viselt, most egy rántással kilazította nyakán a csomót, arca a szokásosnál is vörösebb volt.

Nagyot fújt és némileg lecsillapodva folytatta:
– A brit kémvadászok már sok borsot törtek az orrunk alá, de ez most megváltozik. Mert gondolkozzanak csak, uraim: hogyan 

okozhattak ne künk annyi érzékeny vesztesé get? Úgy, hogy pontos informá cióik voltak rólunk! Néhány ügynökük gyakran 
megtudta, mit tervezünk, hol, mikor, mit fognak csinálni az embere ink? Akkor aztán odaküldték a maguk konspirált ügynökeit, 
és azok keresztülhúzták a számí tásainkat, netán meg is gyilkol ták a mieinket! A legjobb em bereinket! – tartott egy kis szü netet. 
Eszébe juthatott, hogy két beosztottja aztán igazán jól tudja mindezt, hiszen ta valy ősz óta vele együtt dol goznak itt. Lecsillapodva, 
hal kabban folytatta: – A saját fegyverükkel kell legyőznünk őket, azt mondta az admirá lis úr.

Canaris tengernagy nevének említésére feszült csönd tá madt a szobában. Az Abwehr mindenható főnökét valóságos legenda 
övezte. A sok nyelven beszélő abszolút kém mindig is példakép volt ebben a házban. Az az ember, aki igazi tenge részként kezdte 
pályafutását, és mint ilyen, hajótörést is át vészelt, később komoly hadiha jókat vezényelt, több konti nensen vívta csatáit a német 
érdekekért és ha úgy hozta a sors, hogy lebukott és elfogták, hát a börtönben őt felkereső papot is képes volt megölni, hogy 
reverendájában elmene külhessen – minden német hír szerző számára az utolérhetet len minta volt.

– ...Ezért, uram, úgy döntöt tünk, mi is létrehozunk egy el konspirált csapatot. Önök lesz nek a vezetői. Rajtam kívül senki 
sem ismeri majd a csapat tagjait. Ha bevetésre indulnak, közvetlenül tőlem kapnak pa rancsot és csak nekem, értik? Csak nekem 
tesznek jelentést! Még itt, ebben az épületben sem fog tudni önökről senki...! Mostantól fogva mi támadunk, és az angolokat ahol 
csak lehet, lesöpörjük a sakktábláról!

Aztán jóval halkabban foly tatta:
– Az admirális úrnak van egy terve. Csodálatos terv... Ha sikerül, akkor... – nem folytat ta, még nem. Csak jelentőség teljesen 

és már előre diadalit tasan. nézett maga elé. Aztán közelebb intette társait és be szélni kezdett.

– Ez az a ház? – kérdezte Kate.
A lány hangja frissen csen dült a hajnali hűvös levegőben. Megállt, a hátizsák már nagyon vágta a vállát. Körülnézett. A 

domboldal nem túl meredeken lejtett, az ösvény alig észreve hetően kanyargott, félig be nőtte a fű. Ritkán járhattak erre az emberek. 
Ami nem is csoda, hiszen a vidék kietlen volt. Messze a tenger, az utak, a vasútról nem is beszélve. Juho kat legeltettek néha a 
falusiak, bár falu is kevés volt. A vízhi ány miatt errefelé nem is mű velték meg a földeket. Az eső is ritkán esett.

– A térkép szerint ez az – felelte Roy.
A férfi most nem volt, nem lehetett elegáns, emiatt nem is érezte magát túlságosan jól. Máskor mindig megengedhet te 

magának, hogy az öltözete alapján ne nézhessék koldus nak, hajléktalannak, csavargó nak. Most viszont éppen ez utóbbi szerepét 
osztották rá. Errefelé szokásos szakadt nad rágot és zubbonyt viselt, fekete kalapot, amelynek karimáján is volt egy lyuk, két ujját 
is beledughatta volna. A bakan csa sem volt új.

A többiek sem néztek ki kü lönbül. Idegenvezetőjük, Carlo még a többieknél is nyomorú ságosabb ruhát viselt. Itt fent a magasban 
a parasztok csak va sárnap öltöztek ki, amikor le jöttek egyedülálló házaikból, majorságaikból a legközelebbi falu templomába. 
Ilyenkor már reggeltől lehetett látni az ösvényeken fel-felbukkanő fe kete ruhás nőket, férfiakat, gyerekeket. Amikor elhang zott az 
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utolsó harangszó, az em berek megindultak vissza, hogy ha kissé későn is, de ott hon ehessék meg az ebédet. Vasárnap délutánra 
a falu is mét szinte elnéptelenedett.

Harry és Alba egymás mel lett álltak. A spanyol lány pár nappal ezelőtt jött csak vissza Angliából. Elvégezte a Főnök skóciai 
gyakorló iskoláját, a kémkiképzőt, amit tavaly nyá ron Harry a húgával, Kate-tel együtt szintén kijárt. Tegnap előtt éjjel tette őket 
partra egy hajó az egyik olasz öbölben, és azóta egyfolytában jöttek. Éj jel is csak négy órát aludtak, és pirkadatkor újra nekivágtak 
az emelkedőnek. Most, a fenn síkon arcukba vágott a szél. A kis völgy nem váratlanul buk kant eléjük, hisz pontos térké peik voltak. 
Tudtak hát előre a kis házról is.

– Gyerünk – mondta Carlo. Ő volt köztük a legidősebb, le hetett tán negyven is. Örökké borostás és mogorva, csak sej tették, 
hogy őt sem kényez tette el az élet. Nem ok nélkül állhatott a brit titkosszolgálat kötelékébe és vállalta, hogy a szövetséges olasz és 
német ka tonai titkokhoz segíti megbízó it. Egy héttel ezelőtt egy kül dött révén megkérdezték tőle, hajlandó-e a fennsíkra vezetni 
négy brit ügynököt? Habozás nélkül igent mondott. És most itt vannak, akiket várt. A brit ügynökök, Mussolini és Hitler esküdt 
ellenségei.

– Errefelé vannak valahol? – kérdezte Harry, miután szusszantott egy nagyot. Rámosoly gott Albára. A lány visszamo solygott 
– nem volt már titok, mit éreznek egymás iránt, bár erről még sohasem beszéltek.

Alig két hónapja ismerték egy mást, ebből is csak összesen tán egy hetet töltöttek együtt. A lány karcsú testén is fekete nadrág 
és zubbony feszült. Messziről, távcső nélkül egy őr járat Kate-et és őt is férfinak hihette.

– Itt szoktak lövöldözni, rit kán – Carlo nem állt meg köz ben. – A különleges lőgyakorlótér vagy két kilométerrel odébb 
kezdődik. A másik dom bon túl... Ez itt a juhászok nyári háza. A legeltetők itt szoktak megszállni, de inkább csak jú lius közepétől 
járnak erre.

Most még csak június volt. Ezerkilencszáznegyven júniu sa – Harry felnézett az égre. Hány nyarat fognak még meg érni? 
Kate és ő, vagy Alba...? Persze, izgatta Roy sorsa is. Különösen azért, mert a húga már hosszú hónapok óta-szerel mes volt ebbe 
a férfiba. Royt is a Főnök, vagyis a sors vetet te útjukba. A kémvadászokat egymásra utalták a véletlenek és az életutak. Alba is 
véletle nül keveredett közéjük, de mindnyájan remélték, meg állja majd a helyét. Huszonkét éves, tud nyelveket, erős és ügyes. 
Ez lesz a tűzkeresztsége, villant Harry agyába a féltő gondolat. Eddig nem is jutott eszébe, hogy mindnyájan élet veszélyben 
vannak. Valahogy megszokta tavaly ősztől, mióta kitört a háború. A Főnök pár hetenként vetette őket akció ba, szinte nem is volt 
pihenő jük. Ám most Alba is itt van, ez a csodálatos lány, akiért szin tén felelősséggel tartozik. Aho gyan a többiekért is, hiszen ő a 
parancsnok. Mint már nem elő ször.

Carlo nem szólt, míg odaér tek a házhoz. A jókora szürke kövekből rakott falak erőt su galltak, de a jövevények jól tudták: ha 
megjelenik itt egy szakasz olasz vagy német ka tona automata fegyverekkel, nem sokáig védekezhetnek. Élelmük és vizük annyi 
van, amit magukkal hoztak. Erre felé nincsenek források, pata kok. Mindnyájan jókora háti zsákkal közeledtek. Fegyve reik is 
vannak – ki merész kedne a fennsíkra anélkül?

– Meddig maradunk itt? – kérdezte Roy, amikor félre tolta a rozoga deszkaajtót. Le tapostak néhány túl szemtelen gazt. Carlo 
átlépte a küszöböt.

– Holnapig – felelte Harry töprengve. Nem, nem rakhat nak tüzet, a füstöt messziről megláthatná egy őrjárat. Ha ez valóban az 
olasz és német had sereg közös és rejtett tüzérségi lőtere, ahol új fegyvereket pró bálnak ki, akkor a környéket talán jól őrzik. Résen 
kell len niük, már ettől a perctől kezd ve, mindvégig.

– És valóban olyan fontos le het az a dolog? – a miniszter le biggyesztette a száját. Rossz szokása volt, hogy nem hitt sen kinek. 
Legalábbis nem azon nal.

A Főnök megértette őt. Egy miniszter legyen bizalmatlan, különösen akkor, ha ő felügye li a titkosszolgálatokat is.
– Majd kiderül. Az embe rek, akiket odaküldtem, képe sek alaposan szemügyre venni a dolgokat és levonni a megfe lelő 

következtetéseket. Ha ki derül, hogy a Berlinből kapott információink pontosak és a németek egy távoli olasz lőté ren próbálják ki 
az új fegyvert, csak egyet jelenthet: nem akarják, hogy a szövetségesek megtudjanak valamit. Képe sek inkább elvinni az új típusú 
lövedék első példányait Itáliá ba, csakhogy Németországon belül minél kevesebben szerez zenek róla tudomást.

– Ez voltaképpen jó hír – mondta váratlanul a minisz ter. – Mert azt jelenti: a né met hírszerzés olyan erősnek tart bennünket, 
hogy egész Németországot meg tudjuk fi gyelni.

– Ez nincs kizárva, uram – felelte a Főnök komolyan.
– Mindenesetre eddig jó munkát végeztek.
– Köszönöm, uram. Remé lem, az embereim ezután is si kerrel járnak.

Az éjszaka nehezen telt el. A sötétség belopózott a házba is, faltól-falig terjedt, látni sem mit sem lehetett, csak az em berek 
lélegzése hallatszott. Egyikük őrködött, a többiek forgolódva, fáradtan és mégis félig éberen próbálták átadni magukat az álomnak. 
Nem na gyon sikerült. A hűvös levegő, az idegen illatok, no és a ve szély tudata megtették a magu két, nyugtalanságuk kitartott 
reggelig. Csak amikor a hajnal első sugarai beszöktek a vastag falú épület felső, kicsiny abla kain, javult meg a kedvük.

Kevés vízzel mosakodtak, friss volt a reggel, a hideg csontjaikba hatolt. Amikor a Nap már megvilágította a tá jat, hamarjában 
reggeliztek valamit. A száraz, konzervízű ételek nehezen csúsztak le tor kukon. Alba kínosan mosoly gott. Roy megfontoltan 
evett, minden mozdulata ki volt szá mítva. Nem szerette fölöslege sen vesztegetni az energiáit. Kate mellette ült, kezük ügyé ben a 
fegyverek. Géppiszto lyok. Alba még nem szokott hozzá a súlyukhoz sem, a töb biek viszont nemegyszer hasz nálták már. Amikor 
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az első em bert – ellenséget! – ölték meg, bizony reszketett a kezük. Sőt, a lelkük is. De az – úgy hitték  már nagyon régen volt. 
Leg alábbis tudatukban mélyen ült már az emlék, gyakran nem is gondoltak rá. Csak ilyenkor, várható ütközet előtt.

Carlo odakünn őrködött. Ő már korábban evett, kulacsá ból ivott is hozzá. Figyelte a környéket, és amikor hallotta, hogy 
amazok már befejezték az étkezést és ide-oda járkálnak, beszólt értük:

– Indulás!
Az izmaik nehezen mozdul tak, aztán gyorsabbá váltak lépteik. Az élen most is Carlo haladt, Roy leghátul ment. Harry a 

környéket figyelte. A táj kopár volt. A fennsíkon csak szelek nyargalásztak, kó rókat lengetve, a napégette sárga füvet simogatva 
itt - ott. A Föld háta olykor meztelen volt, porrá vált egykori kemény föld bukkant elő a gyep szélén. A szél néha azt is felkapta, 
ar cukba vágta. Ilyenkor elfordul tak, behunyt szemmel vártak. Csak Carlo ment előre. Jól is merte a fennsíkot.

Délig legalább tizenöt kilo métert tettek meg, de bele is fáradtak, különösen a nők. Az öt fekete ruhás alak léptei las sultak. 
Nem találtak árnyékot, mégsem kínozta őket a hőség – idefent nincs túl meleg. A te rep sokfelé nem könnyen jár ható volt, itt-ott 
dombokkal tarkított, és utakat sem láttak. Kavicsos föld, silány gyep sur rogott bakancsaik alatt. Carlo nem használt iránytűt, neki 
a Nap mutatta, merre van észak. A két másik férfi igyekezett megjegyezni a táj jellegzetes ségeit. Hiszen majd visszafelé is erre 
kell jönniük, ha ki akar nak jutni a tengerpartra.

Günter Janisch hadnagy a gyakorlótér szélén állt és a ka tonáit nézte.
Még nem felejtette el, mit mondtak neki Berlinben egy héttel ezelőtt. Annál is inkább, mert hiszen élete egyik legfon tosabb 

eseményének tartotta a dolgot.
Az a nap is úgy indult, mint a többi, a Berlin melletti gyalog sági laktanyában. Ám délelőtt a felettese hívatta, és azt mond-

ta, menjen el azzal a két civil úrral, akik a laktanya bejáratá nál várakoznak. Günter csodálkozott ugyan, de természetesen 
engedelmeskedett a parancsnak. Günter mindig engedelmeskedett. Talán éppen ezért esett rá a vá lasztás...?

Egy civilruhás férfival be szélt egy hivatalban, aki vala milyen ezredesként mutatko zott be, és a kora is megfelelt ennek a rangnak. 
Akkor Gün ter már tudta: az Abwehr em bereivel van dolga. A feladat nem látszott nehéznek, bár még mindig csodálkozott, hogy 
ennyire megbíznak benne, és nem egy nála magasabb rangú tisztet bíztak meg a dologgal. Mindazonáltal izgatta a lehető ség, hogy 
Itáliába mehet egy különleges osztaggal, és ott kü lönleges feladat vár rá... Soha nem járt még külföldön, és az, hogy a felettese 
és ez az ezre des ilyen nagy reményekkel vi seltetnek iránta, nagy hatást gyakorolt a lelkivilágára. Ter mészetesen megígérte, hogy 
minden erejével a feladat meg oldásán lesz.

Sokáig zúgott még a feje at tól, amit az az ezredes mondott neki. Mindenesetre, az új fegy ver kipróbálását egyedül rábíz ták. 
„Nehogy az ellenség ké mei tudomást szerezzenek ró la!” – kötötték a lelkére. Há rom szakaszt, több mint har minc embert kapott. A 
szállít mányt őrizte a csapata, és mi óta átjöttek a határon, Günter és emberei soha nem távolod nak el tőle tíz méternél messzebbre. 
„Nálunk nincsenek ilyen nagy, belőhető üres terü letek, Németország sokkal sű rűbben lakott”, gondolta most és újra körülnézett.

A kora délutáni Nap valószí nűtlenül kék égbolt közepén ragyogott. Az árnyékok rövi dek voltak, lábukhoz húzód tak. Itt lent 
délen már régen nyár volt, hőség. A három nagy és a két kisebb sátor körül az árnyékban hevertek a félmez telen katonák. Volt 
velük egy szakasz olasz gyalogos is, egy altiszt vezetésével. A teher autók motorjai tegnap este óta hallgattak. A sátrakat is felver-
ték még előző délután. Már csak a tüzérségi szakértőkre vártak, és kezdhetik a próbá kat. Az egyik nagy sátorban forgáccsal bélelt 
faládákba csomagolva pihentek a külön leges lövedékek, és más ládák ban a szétszedett állványzatuk. Azokról kell majd őket 
indíta ni. Egy rádióadó antennája csillant a napfényben.

Ez most az én kis birodalmam, gondolta Günter hadnagy és tényleg így is érezte. Az egész eset olyan hirtelen szakadt a 
nyakába, hogy nem tudott még megbarátkozni a gondolattal. Sem az egyikkel, sem a másik kal. Az, hogy fiatal tiszt létére teljes 
felelősséggel külföldre vezethetett egy csapatot, rá adásul fontos kísérletet kell védelmeznie... No és az a má sik dolog is, amit az 
Abwehr ezredese kötött a lelkére. Az új fegyver kipróbálása fontos ál lamtitok!

Hát igen. Janisch nagyot só hajtott, aztán lassú léptekkel visszament a sátorlap árnyéká ba. Leült egy tábori székre és félig 
csukott szemhéja alól szemlélte a kopár tájat...

...A száraz kórók bólogattak a szélben. Harry felállt a föld ről, ahol eddig ült, gondosan becsavarta kulacsa fedelét.
– Itt minden ilyen, és min dig ilyen – jegyezte meg Mar co. Ő is a fennsíkot nézte. Harry nem felelt. Alba és Kate egy nagyobb 

kóró árnyékában feküdtek. A lányok arcán fényárnyék váltakozott, Harry egy percig ezen mélázott. Alba, Al ba! Amikor először 
meglátta, még Spanyolországban, akkor is akcióban voltak Kate-tel. A lány most alighanem megérez te, hogy a férfi őt nézi, arra 
kapta a fejét és Harryra mo solygott. Marco nem látta a je lenetet, még most is a tájat figyelte. Roy befejezte a fegy vertisztítást, 
néhány gyors mozdulattal összecsúsztatta a fegyvert és a tárat, helyére kat tant a závár, és Roy körülné zett. Volt valami ragadozó a 
tekintetében. Mintha már na gyon várná, hogy harcolhas son? Ő sem szereti a tétlensé get. Harry agyában nemrégen tanulmányozott 
térképek ka varogtak. Az akció nagyon koc kázatos – no persze, a Főnök azért vállalta el. Csak igazán nehéz feladatokra tartja érde-
mesnek az embereit. Azt a fél tékenyen őrzött kis csoportját, aki mi vagyunk – futott át Harry fején. Most nem idegen kémekre kell 
vadászniuk, alig hanem annál is fontosabb mun kájuk akadt. A Főnök a maga szokásos és olykor bizony ide gesítő szótlanságával 
persze erről is hallgatott.

Hogy mi a tét, Harry is csak sejthette. A térképeket mind nyájan áttanulmányozták, hi szen lehet, egyedül lesz rájuk szükségük. 
Könnyen előfordul hat, hogy valaki közülük el veszti a többieket, egyedül kell eljutnia a tengerparti öbölbe. De rosszabbul is járhat, 
pél dául a fűbe harap, és nem jöhet vissza a többiekkel. Harry most el sem tudta képzelni, milyen lehetne, ha négyük közül valaki 
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ittveszne. Mind a három társa valósággal a lelké hez nőtt, még Roy is. A húgával születésétől együtt volt, no és Alba… Látta a lány 
arcát ke resztező sötét haját és a lelke tele volt érzelemmel. Nem, Al bának sem eshet baja!

– Messze van még a cél?  kérdezte Kate és lassan felállt.
– Hamarosan odaérünk – közölte Carlo, nem volt rosszal lás a hangjá ban, mégis érezték, nem örül a kérdésnek. Ő tudja, mi 

hol van a fennsíkon, hát bízzák rá magukat. Roy hátára kanyarintotta zsákját, Harry segített Albának. Kate máris Carlo nyomába 
indult.

Egy óra sem telt bele, és Carlo hirtelen megtorpant az élen. Hátul Roy és Harry össze néztek: Mi volt ez...?
– Mennydörgés? – kérdezte Alba.
– Nem – Carlo a fejét rázta, közben folyton figyelt minden irányba. – Ez a kísérleti lőtér. Elég közel vagyunk már.
– Őrség van? – kérdezte Harry. Hangja megkeményedett, ismét pa rancsnok lett. Itt már tétre ment a dolog. A leg nagyobb tétre, 

vagyis az éle tükre.
– Kell, hogy legyen – vélte Roy.
– Szóval lövöldöznek. Tehát elkéstünk? – Kate izgult.
– Aligha. A kapott informá ció szerint a lőpróbák legalább három napig tartanak, és ma van az első nap.
– Gyerünk! 

Carlo és Harry önkéntelenül megroggyantak, lehajoltak. Igyekeztek minél kisebb felü letet mutatni magukból. Nem tudhatták, 
hol van az őrség...

Vajon csak németek jöttek, vagy vannak itt olasz katonák is? Valószínűnek látszott a do log. Harry még maga előtt látta a Főnök 
gondterhelt arcát – mindig ilyen, mióta kitört a háború! – amikor azt mondta neki: „Harry, ez most komoly dolog. A jelentések 
szerint a németek valami egészen rend kívüli dolgot találtak fel, nem lőporos lövedéket, hanem a ra kétameghajtás elvén működő 
szerkezetet. Ez Angliát is fe nyegetheti, például úgy, hogy nem a tankok, hanem a hadiha jók ellen vetik be... És az sem lehet 
véletlen, hogy nem Észak-Németországban pró bálják ki, hanem ezen az isten háta mögötti kietlen fennsí kon... Ott kell lennünk, 
Harry, és pontos értesüléseket szerez ni! Mivel a körülmények igen mostohák, nem elég odakül deni egyetlen embert. Kivel menne 
a legszívesebben – már persze a húgán kívül?” Hát igen, ha Kate, akkor Roy is, és miért maradna itt Alba, aki éppen befejezte 
a tanfolyamot és ez lenne az első feladata? Így legalább a legjobb ügynökök kel mehet mindjárt az elején – még ha követ is el 
hibát, a többiek azokat kijavíthatják. A Főnök is belátta, hogy így lesz a legjobb. Már csak egy helyi ügynökről és egyben he gyi 
vezetőről kellett gondos kodni – ez lett Carlo. Összeállt hát a csapat.

Két domb között volt egy keskeny mélyedés, még völgy nek sem igazán nevezhető. Egyetlen fát sem láttak, de a talajból 
embermagas kövek álltak ki. Tövükben gyomok és kicsiny bokrok nőttek. A jöve vények oda húzódtak, aztán Carlo Harryra 
nézett:

– Fel kellene deríteni a tere pet.
– Menjünk – döntött Harry azonnal. A többiek csak néztek utánuk, ahogyan fegyverüket markolva lopakodtak tova. Az 

ismeretlen eredetű dörrenése ket most közelebbről hallot ták.

– Hányszor ismételünk? – kérdezte Janisch az egyik tü zérségi szakértőtől.
Amaz szemüveges, negyve nes férfi volt, egyenruhája ha nyag, mintha nem is német hadsereg tagja lenne. Günter a 

legszívesebben jól leterem tette volna nyitva felejtett gal lérjáért, panyókára vetett kö penyéért. Ilyenkor alkonyat kor a Nap hirtelen 
elvesztette erejét, hűvös lett a levegő. De Günter mégsem mert szólni, a tét sokkal nagyobb volt annál, hogy esetleg magára 
haragít son egy ilyen alakot. Az effé léknek mindig vannak valahai ismerőseik, mondjuk akár roko nuk is, egy nagybácsi az OKW-
nél, no, csak az hiányzik, hogy ráuszítsanak valakit az Ober kommando der Wehrmachtnál, a főparancsnokságon. Különö sen 
most, amikor annyi minden függ attól, hogyan fog itt szere pelni.

– Ma már egyszer sem – fe lelte amaz unottan. – Ezt a so rozatot már elvégeztük egyszer Peenemündében is. Ott is ugyanez volt 
az eredmény, már ami a hordtávolságot és a cél nál a szóródást illeti... Tökéle tesíteni kell a stabilizátorokat.

Günter hallgatott. Csak sej tette, hogy a méternyi kis raké ták négy farokszárnyát neve zik stabilizátornak.
– És holnap?
– Hármat délelőtt, ötöt dél után. Növeljük a cél távolsá gát, most már öt kilométerre lövünk velük. Ehhez majd kis sé át kell 

alakítanunk a hordoz ható kilövőállványt.
Motorzúgást hallottak. A kis terepjáróautó jött vissza, ame lyik a cél közelében lapult egy domb mögött. A katonák visszahozták 

a szétroncsolódott rakétatesteket. A szakértő nagy érdeklődéssel kezdte őket vizsgálni, mellettük gug golva a földön. Az égett 
szélű, összevissza hajlott fémleme zek neki biztosan többet mond tak, mint Günternek. A had nagy hát hamarosan ott is hagyta 
a szakértőt, megkerülte a raktársátrat, felment a kis emelkedőre. A katonák akkor álltak neki vacsorát főzni. Illa tok szálltak 
a levegőbe. A had nagy még egyszer körülnézett. Az alkonyi szürkeség ellepte már a tájat, a Nap lebukott, és rohamléptekkel 
közeledett – a sötétség.

– Egy embert látok – mond ta Harry, majd – távcsövét át adta Carlonak. Az olasz a jel zett irányba szegezte a mű szert. Harry 
közelről látta most az arcát. A nyakán a sebhelyet, a borosták alatt is napbarnított bőrt.

Nem sokat tudott Carloról, és ez nyugtalanította. De már nem egy akcióban vett részt, ahol szinte ismeretlen társak kal harcolt. 
Hát egyelőre fé kezte kíváncsiságát.
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– Egy német hadnagy, ide háromszázötven méterre. Le ment a domb túloldalán. – Carlo szaglászott egy kicsit, az tán
megjegyezte: – Most vacso ráznak. Méghozzá német mar hahúskonzerveket. Tüzet is rak tak, biztosan vizet melegíte nek.

Harry beleszagolt a levegő be, de alig érzett valamit. Még sem kételkedett abban, amit Carlo mondott. Akkor hát meg találták 
az ellenség táborát? Harry mélyet lélegzett:

– Menj vissza a többiekhez, én kikémlelem őket.
Carlo a legszívesebben azt mondta volna: minek? Hiszen már biztos, hogy ott vannak. De becsukta a száját és ellopózott. Harry 

kivárt pár percig, ismét megszemlélte a dombtetőt a távcsővel, nem állítottak-e oda őröket. Senkit sem látott. Ak kor elindult.

Ugyanabban az órában egy berlini utcán fiatal férfi ment. Az este már leszállt, csak a lámpaoszlopok körül volt egy-egy 
fénykör. Távol a forgalmas utcáktól kevesen jártak a há zak mellett. Néha halk motor zúgással elhaladt egy szögle tes, fekete autó, 
majd ismét visszaállt a régi csönd. Olykor kapu csapódott.

A fiatalember nyugtalanul tekintgetett hátra. Arra is ügyelt, nem mozdulnak-e előt te valamiféle váratlan árnyak. Kapualjban 
lapuló kevésbe szédű, de gyorskezű férfiak... Az életét féltette. És legalább egy órája tudta már, nem ok nélkül.

Két sarkon is befordult, az tán egy keskeny mellékutcán át visszament ugyanabba az ut cába, amit öt perce hagyott el. Kinézett a 
sarkon: A ház előtt, ahová igyekezett, egy lepar kolt autó várakozott. Az ablak függönyeit behúzták, és senki sem mozdult. Ott egy 
diplo mata lakik, őt nem fenyegeti veszély. Mégis, a fiatalember szinte érezte a levegőben né mán vijjogó veszélyt. Hátát a falnak 
vetette. Nem volt hideg, a júniust most mégis január nak hitte. Rázta a hideg. Lehet, megbánta már, hogy belekez dett a dologba... 
De ha arra gondolt, valakik most rosszul járhatnak miatta, talán az életük is veszélybe kerül, ak kor nőtt elszántsága.

Ismét megkerülte a tömböt, végre talált egy telefonfülkét. A számot emlékezetből tár csázta. Körülnézett. Mintha ár nyak 
mozdulnának az utca vé gén... De nem, csak képzelő dött. Biztosan képzelődött.

Nem hallotta a futó lábak dobogását. A puha cipőtalpak ütemes közeledését. Ám benne dobolt a veszély. Végre a tele fon 
kicsengett, és őt most az sem érdekelte, vajon lehallgat ják-e azt a másik készüléket, vajon hányan fogják hallani, amit mond... Ha 
már gyanakod nak is, a kódolt beszédet nem érthetik. Még nem. Remélhe tőleg sokáig tart, míg megfej tik. Milyen jó, hogy azért 
élt benne a gyanú, és erről is szólt annak a társának, aki most, most vette fel a kagylót, bele szólt ismerős hangján... A fia talember 
kétségbeesetten, se besen szólott:

– Én vagyok. A hódok gátat építettek a folyón, emelkedik az ár, túl magasra emelkedik!
Ezek voltak az utolsó szavai. Kezében volt a pisztoly, egy másodperccel korábban érezte meg, hogy közelednek. A kagy-

lót nem akasztotta vissza a vil lába, a szűk fülkében megfor dult és elég volt meglátnia szeme sarkából az egyik, a leg közelebbi 
árnyat... Alig két mé terre lehetett a fülkétől, mö götte futott egy másik, oldalaz va. És alighanem annál is volt fegyver. Ezek 
ügynökök, ezek az ellenség, nem szabad, hogy elfogjanak! – dübörgött benne a félelemmel kevert harag. Nem várt hát, azonnal 
lőtt. A fülke üvege szétfreccsent, a közeledő árny elbukott, de a másik kezében tüzet hányt va lami, a szeme előbb látta meg a 
torkolattüzet, mintsem meg érezte testében a golyókat... Aztán valami a szemére borult, a fájdalom megszűnt, csak az éjszaka lett 
egyre sötétebb, egyre sötétebb...

– Itt alszunk? – kérdezte Al ba.
Harry közelebb csúszott hoz zá. Pokrócba csavart testük összeért, ez felvillanyozta őket, de mozdulatlanul feküdtek to vább. 

Hátuk alatt kemény volt a föld.
– Itt – felelte Roy. Ő volt az első őr, fent ült egy sziklán, csaknem a fejük fölött. Carlo, ahogy letette a fejét összehaj togatott

zsákjára, már aludt is. Kate fészkelődött, kétszer is átfordult a másik oldalára, végre elnyugodott. Harry szeme az égbe nyílt. 
Olyan volt most minden, mint otthon Mál tán, a gyermekkorukban. A rengeteg csillag... Csak az ég bolt szélein párásodott kissé 
a levegő, ott elmosódtak, sőt el tűntek a csillagok. Középen, magasan viszont tisztán láthat ták őket. Alba csak arra gon dolt, hogy 
lám, Harry itt van mellette, és akkor nem érheti őket nagyobb baj.

– Mi a terv? – kérdezte Kate suttogva. Harrynak eszébe ju tott: a Főnök néhány dologról csak vele, a parancsnokkal be szélt.
Így hát arról tényleg nem tudhatnak a többiek. Lassan ideje lenne elmondani nekik. Carlo kivételével hallják is. Megnedvesítette 
szája szélét:

– Nem nagy ügy, azt hiszem. Csak fontos... A németek állító lag egy újfajta lövedéket pró bálnak ki, a kémjelentések sze rint
páncéltörő rakétának ne vezik. Vagy még nincs neve, csak kódja... A lényeg, hogy meg kell szereznünk ezekből legalább egyet, 
még kilövés előtt. Bizonyos urakat London ban szerfölött érdekel, mi le het a kis rakéták belsejében... De egyelőre aludjatok 
nyugod tan. Holnap majd kiterveljük az akciót.

Harryt a hideg ébresztette fel. Amikor felült, először Royt pillantotta meg. A férfi össze gömbölyödve feküdt takarója alatt és 
egyenletesen aludt. A két lány mellett viszont egy fekhely üres volt.

Hol lehet Carlo?
Először mozdulatlanul pró bált tájékozódni, csak a feje fordult balra-jobbra. Aztán óvatosan felállt, kézbe vette fegyverét. A 

térdig érő bokrok között alig mozdult a levegő, a férfi érezte, mennyire elgém beredtek tagjai. De ez hamar elmúlott.
Carlo az egyik emelkedőn állt, messziről látta Harryt, halk füttyszóval tájékoztatta. Amikor odaért az angol, az olasz hallgatott 

egy sort, néz ték a születő pirkadatot. Aztán Carlo halkan mondta:
– Mussolini emberei kény szermunkatáborba hurcolták az öcsémet. Valami kis sziget re, állítólag. Azóta nem hallot tunk róla.
Ez mintegy magyarázat volt, válasz a ki nem mondott kér désre: miért segít nekik? Miért állt az angolok szolgálatába? Harry 

hálás volt a férfinak, leg alább ennyit tudnia kellett. Carlo hangjából őszinteség csendült, és Harry csak meg szorította a vállát. 




