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1.

Túlságosan szűk volt a hely, ezért Enid a lábait 
felhúzva kuporgott, és a fejét minden apró mozdu-
latnál beleverte a térdébe. Ahogy kissé jobban ma-
gához tért a tűszúrás okozta kábulatból, megpróbál-
ta felidézni az utolsó percek történéseit. A könyv-
tárban ült, éppen nekilátott volna a délutánra kikért 
kéziratok áttanulmányozásának, amikor az egyik 
teremfelügyelő diszkréten eléje csúsztatott egy pa-
pírlapot, majd némán az oldalsó kijáratra mutatott.

„Ha az apámat próbálják így a hazatérésre kény-
szeríteni, hát a lehető legrosszabb taktikát választot-
ták, mert az öregem fütyül arra, hogy mi történik ve-
lem” – gondolta magában Enid, majd óvatosan tapo-
gatózva megpróbálta kitalálni, hová is került. Kezei-
vel azonban hiába keresett kapaszkodót a sötétben, 
az ujjai mindenfelé csak hideg, sima fémet érintettek, 
mintha egy lefektetett hordó belsejében ült volna.

 –Hé, engedjenek már ki! – kiáltotta kétségbe-
esetten, mert egyre inkább érezte, hogy a szűk lyuk-
ban fogytán a levegője.

Odakintről halk motozás hallatszott, aztán tom-
pa beszéd, de a lány képtelen volt kivenni a szava-
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kat, végül pedig egy furcsa, pattogó zaj minden más 
külső neszt elmosott. Néhány perc múlva Enid gyé-
ren derengő fényt pillantott meg a teste alatt, ezért 
tenyerét ösztönösen a hordónak arra a részére he-
lyezte. A fém meleg volt, határozottan meleg, s a kü-
lönös, pattogó zaj egyre erősebben hallatszott.

Tűzropogás!
„Alám gyújtottak, Istenem, alám gyújtottak!” – 

futott át a lányon a felismerés, aztán minden ere-
jét összeszedve ütni-verni kezdte börtöne áthatol-
hatatlan falát. Öklei tompán kongtak a vastag fé-
men, Enid pedig lassan belátta, hogy reménytelen 
a menekülés. Könnyei végigfolytak az arcán, orrát, 
tüdejét szinte kiégette a felforrósodó levegő. Aztán 
a szemei előtt minden összemosódott, s amikor a 
vörösen izzó fém belemart a húsába, kiáltása esze-
veszett sikolyba ment át.

Az ércbika bőgése áttörte az egyiptomi éjszaka 
csöndjét.
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2.

Patrick Foster lassan oldalazott a British Library 
második emeleti párkányán. Hosszú volna elmesél-
ni, miért és hogyan került ide, de a távolból kiabáló 
férfihang az egész Euston és Midland Road – vagyis 
a könyvtár közvetlen környezetének – tudomására 
hozta, hogy alighanem nő van a dologban.

 –Ha megtalállak, azt örökre megkeserülöd, te la-
tor! – ismételte (immár sokadszorra) valahonnan az 
egyik ablakból egy kissé furcsa akcentusú férfi, aki 
ingerültségében természetesen használt cifrább sza-
vakat is, ám ezek ismertetése nem tartozik szorosan 
könyvünk témájához.

Legyen elég annyi, hogy az amerikai csereprog-
ram keretében Londonba érkező Miss Rebecca 
Grossmayer bájainak Pat Foster sem tudott ellen-
állni, amit a hölgy – szintén az említett csereprog-
ram révén itt tartózkodó – barátja nehezen tudott 
elviselni. Pat tehát most ott egyensúlyozott a British 
Library egyik keskeny párkányán, és azon gondol-
kodott, hogyan tudna kimenekülni a csávából. Ne-
hezebb feladatokat is megoldott már életében (bár 
elsőre most csak a legutóbbi, balul sikerült perui 
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kalandja jutott az eszébe), hiszen a könyvtár fő pat-
rónusának számító Simon Prickles megbízásából 
eddig is számtalan különleges kihívásban volt része.

Lassan teljesen besötétedett, az eső pedig csende-
sen szemerkélt, de Patrick még mindig tanácstala-
nul álldogált az egyre csúszósabbá váló bádogleme-
zen. Visszaaraszolni nem akart ahhoz az ablakhoz, 
amelyiken kimászott, a többi pedig mind csukva 
volt. Könyökével óvatosan megkocogtatta a mögöt-
te lévő üveget, de a kifelé kandikáló könyvek iránti 
tiszteletből egyelőre eltekintett a panel betörésétől, 
és inkább a 7–8 méterrel alatta fekvő kövezetet vizs-
latta. Már legalább tíz perce morfondírozott, ami-
kor hirtelen hallucinálni kezdett. Pontosabban azt 
hitte, a képzelete játszik vele, mert lópatkók csatto-
gását hallotta, a következő pillanatban pedig szürre-
ális látvány tárult a szeme elé. Egy középkori fedett 
hintó gördült a könyvtár előtti térre, s ahogy a fe-
kete-arany kocsi képét visszaverte az esőtől csillogó 
vörös kövezet, úgy tűnt, mintha a batár a levegőben 
repülne. Pat nem sok időt töltött gondolkodással. 
Egy szempillantás alatt felmérte helyzetét, tenye-
rét megtámasztotta maga mögött az üvegen, aztán 
nagy lendületet véve elrugaszkodott a párkányról.

 –Hohohohóó! – kiáltotta zuhanás közben, s 
csak akkor fagyott belé a szó, amikor fenékkel a 
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hintó puhábbnak gondolt fedelére érkezett. Első 
csattanás: Pat találkozása a tetővel. A lovak a nagy 
dörrenésre nyerítve felágaskodtak, de harcedzett 
mének lehettek, mert a második csattanást köve-
tően (Pat találkozása a saroglyával) a kocsisnak 
meglepően gyorsan sikerült megnyugtatni őket. 
Néhány másodpercnyi eszméletvesztés után a 
nedves kövezeten békaként elnyúló Pat megmoz-
dult, és – meggyőződve arról, hogy nem bénult 
meg az eséstől – óvatosan felemelte a fejét. Előbb 
csak a lovak prüszkölését hallotta, aztán a hintó 
keskeny faajtaján csillogó arany és vörös címerre 
lett figyelmes. De épp csak egy pillantást vethe-
tett rá, mert az ajtó hirtelen felpattant, és szem-
magasságban egy rikító karmazsin csizma jelent 
meg a lépcsőn. A kifejezetten ízléstelen lábbeli 
pipaszár lábakban, valamint egy terebélyes po-
cakban, széles mellkasban és vastag bikanyakban 
folytatódott, amelyről lord Simon Prickles jelleg-
zetes feje mosolygott le a földön heverő hősünkre. 
A tiszteletreméltó Simon még fehér prémmel sze-
gett ormótlan fekete kalapja, és az alsó nézőpont 
ellenére is szinte azonnal felismerhető volt borvi-
rágos krumpliorráról. Miután pedig megszólalt, a 
legkisebb kétség is eloszlott afelől, hogy valóban 
vele van dolgunk:
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 – Patrick fiam! De jó, hogy látlak, éppen téged 
kereslek! – rikkantotta öblös hangján. – No, szállj 
csak be, ide mellém! Egy kis beszédem volna veled!

Lord Simon a korát meghazudtoló gyorsasággal 
hajolt le Patrickhez, majd mellkas tájékán megra-
gadta a pulóverét, és egyetlen mozdulattal beemelte 
őt a hintóba. Aztán elegánsan kezébe vette az ülésre 
helyezett jogart, megkocogtatta a jármű fedelét és – 
újfent csak öblös, borízű hangját hallatva – kiüvöl-
tött a kocsisnak:

 –Mehetünk, héjj!
A hintó meglódult, és meglepő gyorsasággal szá-

guldott a King’s Cross pályaudvar irányába. A bel-
seje még a rugózás hiánya ellenére sem volt olyan 
kényelmetlen, mint azt elsőre gondolta volna az 
ember, Patrick az első percekben mégis folyamato-
san dörzsölgette a karját, lábát és fenekét.

 –Mit csináltál odafent, édes fiam? – kérdezte 
lord Simon jelentős jóindulattal a hangjában, de 
aztán meg sem várva a választ, az angol arisztok-
ráciára jellemző, túlzó nagyvonalúsággal már el is 
hessentette magától a dolgot:

 –No, de végül is mindegy! A lényeg, hogy itt 
vagy, mert, amint mondtam, beszédem lenne veled.

Aztán két-három percnyi mély hallgatás követ-
kezett. A hintó rákanyarodott a York Way-re, és 
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Patrick is megállapodott a helyén. Már igazából 
csak a farkcsontja sajgott, de az nagyon. Lord Simon 
két mutatóujját az arca előtt összetéve, üres tekin-
tettel bámult a semmibe. Alsó ajka lefittyedt, néha 
dudorászott egy kicsit, aztán jobbra fordulva hir-
telen megrettent a rá bámuló Patrick Foster kérdő 
tekintetétől. Szemlátomást elfeledkezett arról, hogy 
nem egyedül ül a kocsiban, de ez az élmény most 
visszazökkentette a való világba.

 –Ó, persze, persze – motyogta maga elé, s nyu-
galmát bámulatos gyorsasággal visszanyerve beszél-
ni kezdett. – Nos, mint tudod, olyan körökkel állok 
összeköttetésben, amelyekről nyíltan nem beszélhe-
tek bárki előtt.

Patrick megértően bólogatott, mert tudta, ha 
nem tesz így, akkor Prickles hosszas értekezésbe 
kezd majd MI6-kapcsolatairól, amelyek csupán 
annyira voltak titkosak, mint – mondjuk – a múlt 
heti lottószámok. Lord Simon még a kubai raké-
taválság idején, vagyis bimbózó ifjúkorában került 
kapcsolatba a brit hírszerzéssel, de az 1960-as évek 
második fele óta nem bíztak rá egyetlen fajsúlyos 
ügyet sem. Természetesen Patrick is tudott erről, 
mégis igyekezett komoly arcot vágni, mert egyrészt 
nem illett kinevetnie a British Library legbőkezűbb 
patrónusát, másrészt pedig jelenleg Prickles volt az, 
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aki menedéket nyújtott számára, kisegítve szorult 
helyzetéből.

A hintó kis utcákon cikkcakkolt tovább, és lord 
Simon végre tényleg belekezdett a mondandójába:

 – Régi barátom, Dimitrios Markopoulos keresett 
meg nemrég, mert szörnyű tragédia érte: elvesztette 
lányát, akit magam is jól ismertem gyermekkora óta.

„Te jó ég”, gondolta magában Pat, „remélem, nem 
akarja végigmondani az egész családfát, mert ne-
kem erre nincs időm. Különben is, hamarosan ideje 
lesz kiszállnom.” Óvatosan kinézett az ablakon, de 
egyelőre erőt vett magán, és komoly képpel tovább 
bólogatott.

 – Bizonyos, most nem részletezendő okokból 
Dimitrios barátom azt szeretné, ha az ezzel kapcso-
latos ügyintézést mi kezdenénk el, én pedig ebbe 
beleegyeztem – folytatta lord Simon, s mivel Patrick 
értetlenül bámult rá, kissé bosszankodva hozzátette:

 –Nem úgy értem, hogy mi, hanem úgy, hogy te 
fogod elkezdeni.

Patrick feltehetőleg még ostobábban nézhetett 
rá, mert Prickles mérgesen fújt egyet:

 – Szóval, két nap múlva Athénban kell lenned!
Azzal elégedetten hátradőlt, és mint aki lezártnak 

tekintette a témát, halk fütyörészés közben nézeget-
ni kezdte a hintó ablaka előtt elsuhanó házakat.
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Patrick hangosan felnevetett, aztán vidám tekin-
tettel fordult ismét Prickles felé:

 –Úgy érti, lord Simon, hogy most menjek haza, 
vessem le a csuromvizes ruhámat, feküdjek le, aztán 
holnap, ha találkozunk, beszéljük meg részletesen a 
dolgot?

 –Nem ezt mondtam – jegyezte meg sértődötten, 
kissé affektálva a lord. – Hanem azt, hogy két nap 
múlva Athénban kell lenned, hogy elkezdj intézked-
ni a halálozás ügyében! Vagyis azonnali hatállyal el 
kell indulnod!

 –De hát én... – próbált védekezni Pat, ám Prickles 
félbeszakította.

 –Csitt, egy szót se többet erről! Különben is – ha-
jolt közelebb Patrickhez –, az ügy szigorúan titkos!

„Szóval innen fúj a szél”, morfondírozott magá-
ban Patrick. „Megint valami őrültségbe akar bele-
vinni, de ezúttal határozottabb leszek.” Ám mielőtt 
meggyőző érvekkel tudott volna előhozakodni, lord 
Simon – rá egyáltalán nem jellemző fifikával – már-
is tőrbe csalta.

 – Emlékezz csak, fiam, a legutóbbi perui kalan-
dodra! Ki segített elsimítani az ügyet?

 –Hát, nos... – hebegett főszereplőhöz teljesen 
méltatlan módon Pat, pedig a rajtaütésszerű táma-
dás még korántsem ért véget.
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 – És ki ígérte – gesztikulált felhevülten lord Si-
mon –, hogy a Coricancha-templomban megtalálja 
az inka királyok múmiáit?

 –Hohó, azokat megtaláltam – felelte az ujját fel-
emelve Patrick –, csak már nem volt időm elhozni 
onnan őket...

 –Nos, jó, igaz – állt be egy pillanatnyi zavar lord 
Simonnál –, de ha jól emlékszem, bizonyos arany-
tárgyakat is ígértél a British Múzeumnak...

 – ... amit szintén elhoztam volna, ha nem tör-
ténik az a bizonyos... nos... csetepaté! – vette át 
a szót a feldühödő Patrick, de Prickles ismét le-
tromfolta.

 –Csetepaté?! – kiáltott eszelősen. – Jézusom, két 
teherhordó meghalt, és az expedíció összes tudo-
mányos berendezése odaveszett!

 –Nem lett volna baj, ha nem ugranak elő a bo-
korból, éppen a kecsuák elé! – védekezett erőtlenül 
Patrick, bár tudta, hogy úgyis a lordé lesz a döntő 
szó. És valóban: Prickles szuszogva, kivörösödött 
arccal kotorászni kezdett arannyal kiszőtt zekéje 
zsebében, ahonnan kisvártatva egy mobiltelefont 
húzott elő.

 –Nesze! – mondta, s a csillogó fekete készüléket 
Patrick kezébe nyomta, majd a másik zsebében foly-
tatta a kotorászást.
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 –Hol is van, na... A fene egye meg, hogy ebben a 
maskarában semmit sem talál meg az ember!... Ahá, 
itt van végre!

Ezúttal egy gyűrött, kockás papírlap landolt Pat 
kezében, lord Simon pedig csak ennyit fűzött a do-
loghoz:

 – Fentről a hatodik számot hívd, légy szíves! 
Nincs kedvem vitázni veled...

Azzal elhallgatott, és tüntetőleg kitekintett a sö-
tét utcára. A hintó éppen az Oakley Square-ről for-
dult rá az Eversholt Streetre, és Patricknek erősen 
fogódzkodnia kellett, nehogy kiessen a zörgő kere-
kű kocsi ajtaján. Amikor ismét egyenesbe kerültek, 
a félhomálytól hunyorogva nyomkodta be egymás 
után a számokat. Miközben a kicsengést hallgatta, 
kérdőn nézett Prickles felé.

 –Rögtön, fiam, legyél egy kis türelemmel... – 
vetette oda a lord, aki fölényeskedő kíváncsisággal 
várta utastársa reakcióját. Pár pillanat múlva Patrick 
egy rövid szemhunyással jelezte, hogy a másik olda-
lon felvették a telefont. Az illető bejelentkezése után 
azonban hirtelen kétségbeesett arcot vágott, gyor-
san kinyomta a készüléket, és úgy dobta Prickles 
felé, mintha tűz égette volna meg a kezét. A lordnak 
némi akrobata-mutatvány révén sikerült elkapnia a 
telefont, amelyre Patrick továbbra is rémülettel ve-
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gyes megdöbbenéssel tekintett:
 –A... a… királynő?! – nyögte ki végre hisztériába 

hajló hanghordozással, mire az eddig nyugodt ma-
gabiztosságot sugárzó Prickles szintén izgalomba 
jött.

 –Micsoda?! – kérdezte előbb zavartan, aztán hir-
telen rájött a megoldásra. – Ó, te ostoba! Mondtam, 
hogy felülről a hatodik számot tárcsázd! Érted?! 
Nem az ötödiket, hanem a hatodikat! Mindent ösz-
szekeversz! – pufogott még egy sort, majd jobbnak 
látta, ha inkább maga veszi kézbe a dolgokat.

A telefon ismét kicsöngött, s amikor a hívott fél 
beleszólt, Prickles bemutatkozott, két kurta mon-
dattal előkészítette a terepet, aztán átadta a készülé-
ket a tiltakozva hadonászó Patricknek.

 –Ott van, Foster?! – hallatszott ingerülten a vo-
nal túloldaláról.

 – Igen, uram, itt vagyok! – felelte továbbra is bi-
zonytalankodva, ám komoly megkönnyebbüléssel 
Patrick, aki ezúttal főnöke hangját azonosíthatta a 
készülékben.

 –Akkor meg miért nem szólal meg, az istenért? 
– folytatta továbbra is ingerülten Isaac Crowley 
könyvtárigazgató.

Patrick mentegetőzni kezdett volna, de szeren-
csére beszélgetőtársa gyorsan leintette:
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 – Eh, mindegy!... A lényeg az, hogy mindenben 
kövesse lord Simon utasításait. Vegye úgy, hogy 
mostantól határozatlan idejű szabadságra küldtem!

„Fizetéssel, vagy fizetés nélkül?”, fordult meg 
Patrick agyában a kérdés, de aztán jobbnak látta, 
ha inkább csak beleegyezőleg nyöszörög valamit a 
telefonba.

 – És ha megkérhetném – folytatta Crowley, aki-
nek ezúttal némi gúny érződött a hangjában –, je-
lezze lord Simonnak, hogy mindenki megérkezett 
az estélyre, és csak rá várunk!

A telefon ütemes sípolása jelezte, hogy az igaz-
gató már nem volt kíváncsi a válaszra. Patrick nem 
vette zokon, már csak azért sem, mert az utolsó 
mondat komolyan megragadta a figyelmét.

 –Miféle estélyre hivatalos lordságod? – kérdezte 
az ismét fölényes testtartásban üldögélő Pricklestől.

 –Ó, igen, igen... Elfelejtettem mondani, hogy 
éppen egy jótékonysági összejövetelre indultam, 
amelyen a British Library új szárnyának felépítésére 
gyűjtünk egy kis pénzt – felelte flegmán a lord.

Patricknek hirtelen leesett a tantusz. Villámgyor-
san felemelkedett a hintó üléséről, és rémülten ha-
jolt ki a szűk ablakon. Zaklatott délutánja volt, és 
úgy tűnt, a rémálom este is folytatódik. A kocsi új-
fent az Euston Roadon vágtatott, s a nem is olyan 
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messzi távolban feltűnt a kivilágított British Library 
impozáns épülete.

 –Úgy érti, visszamegyünk a könyvtárhoz?! – ki-
áltotta Pricklesnek.

 – Persze, hol máshol lenne az estély? – értetlen-
kedett a lord. – Mit gondolsz, a magam szórakozta-
tására öltöztem VIII. Henriknek?!

 – Hát, köszönöm a segítséget, de akkor én itt most 
kiszállnék! – felelte idegesen Patrick, és meg sem 
várva, hogy megálljon a hintó, máris félig kitárta az 
ajtót. Nem volt sok kedve visszatérni Miss Rebecca 
Grossmayer dühös udvarlójához, aki feltehetőleg az 
elmúlt félórában sem változtatta meg a róla alkotott 
(főhősünk szerint elhamarkodott és téves) ítéletét.

 –Hé, ezt még vidd magaddal! – ragadta meg lord 
Simon a pulóvere ujját, majd gyorsan egy vaskos 
borítékot nyomott Patrick kezébe. – Benne vannak 
a repülőjegyek, de majd csak Párizsban kell felszáll-
nod az athéni gépre! Odáig menj vonattal, lesz egy 
kellemes útitársad is! – vigyorgott Prickles, aki az 
utolsó szavakat már az ablakból kiáltotta oda a hin-
tóból kivetődő Patricknek.

 –Ne feledd: King’s Cross pályaudvar... 21:20... 
Eurostar, első osztály!... Jó utat, barátom!

Patrick ezúttal simábban ért földet, mint a 
könyvtári landolás idején, így volt alkalma elcsíp-
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ni Prickles teátrális integetését. A földön guggolt 
mindaddig, amíg a hintó el nem tűnt a könyvtár 
épülete mögött, aztán lassan felemelkedett, néhány 
határozott mozdulattal leverte a sarat a nadrágjá-
ról, végül pedig rápillantott az órájára. Patrick egy 
másodpercre megmerevedett, aztán eszeveszett fu-
tásba kezdett. A fényesen csillogó mutatók 21:08-
at mutattak, és még a jegyet is meg kellett vennie a 
vonatra.


