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1.

Éjfél volt. A lyoni Fourvière-dombnál tucatnyi 
idegen gyülekezett. Csúcsos fehér csuklyákat és fur-
csa szimbólumokkal díszített köpenyeket viseltek, 
mintha a Ku Klux Klan tagjai lettek volna. Maszkjuk 
eltakarta az egész arcukat, csupán a szemüket hagy-
ta szabadon. Csendes menetük kísérteties látványt 
nyújtott, ahogy égő fáklyákkal vonultak a rómaiak 
által Forum Vetusnak nevezett hely felé.

Az ókori színház kőszínpadánál az idegenek sza-
bályos kört formálva megálltak, s kezüket a magas-
ba emelték. Ha bárki ide merészkedett volna ezen a 
kései órán, hátborzongató kép tárult volna a szeme 
elé. A csuklyások előtt rőzsehalmok emelkedtek, 
kerítést fonva a színpad kellős közepén elhelyezett, 
méternyi magas dobogó köré. Az emelvényen egy 
ember feküdt, lekötözött végtagokkal, és betapasz-
tott szájjal. Egy élő ember. Az idős, ősz hajú, kecs-
keszakállas férfi ijedten forgatta fejét az idegenek 
irányába. Tekintete mélységes rémületről árulko-
dott, akár a vágóhídra cipelt állaté. Pedig Michel 
Bourdon régóta számított már a bosszúra. Amióta 
csak otthagyta igazgatói állását, és váratlanul nyug-
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díjba vonult. De azóta évek teltek el, s már-már úgy 
hitte, megfeledkeztek róla. Hamis illúziókba ringat-
ta magát. Egy ilyen bűnről nem lehet megfeledkez-
ni.

A csuklyások egyszerre gyújtották meg a rőzse-
halmokat. A száraz növénycsomók pillanatok alatt 
lángra kaptak, és erős lánggal égtek. Átható, füstös 
szaguk betöltötte az amfiteátrum környékének le-
vegőjét. Néhány perc múlva egy magas alak vált ki 
az idegenek közül. Fáklyáját a tűzbe dobta, majd a 
földről felemelt egy különös formájú tárgyat. Egy 
hosszú vasrudat, amelynek végéhez egy kisebb 
edény volt erősítve. A tagbaszakadt csuklyás a lán-
gok fölé tartotta az öntőformát, hogy a benne lévő 
anyag megolvadjon. Ezután lassú, méltóságteljes 
léptekkel a megkötözött emberhez lépett. Bourdon 
rúgni, kapálózni próbált, ám a vastag kötelektől alig 
tudott megmoccanni.

Az idegen a fejéhez ért. A rúd végén lévő edényt 
derékmagasságba emelte, és várt. Ekkor legköze-
lebbi társa lépett a fogolyhoz. Határozott mozdu-
lattal letépte szájáról a tapaszt, majd a kezében lévő 
fáklyát hezitálás nélkül az idős férfi oldalába döfte. 
Bourdon felordított a fájdalomtól. Ruhája átizzott, 
az égett hús szaga a levegőbe röppent. Ám az áldo-
zat igazi szenvedései csak ekkor kezdődtek. A vas-
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rúd végén lógó edényben fortyogó ólmot a magas, 
csuklyás alak egyetlen mozdulattal zúdította a kitá-
tott, üvöltő szájba. A fogoly szinte rögtön elhallga-
tott. Néhány másodpercig még tátogott, ám a forró 
fém a nyelőcsövét és a koponyája hátsó részét szét-
égetve hamar utat talált magának a föld felé.

Csöp… csöp… csöp… A kőszínpad alján össze-
gyűlt ólomtócsára lassan cseperegni kezdett az eső. 
Az ég nagyot dördült, mintha az istenek gonoszul 
örvendeznének a meggondolatlan fecsegő halálán. 
Pár perc múlva már úgy zuhogott, mintha dézsából 
öntenék. A csuklyások szétszéledtek, a lángoló rő-
zsék kojtorgó, üszkös csomókká rogytak össze.

Az előadás véget ért.
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2.

 –Ahogy tehát megbeszéltük, Wysocki úr.
 – Igen, igen, mindenre emlékszem. Ne aggódja-

nak.
 –Azért nem ártana még egyszer elismételni.
 –Kérem… Ne ezen múljon az akció sikere. A 

pénz egyébként megvan?
 –Ahogy kérte: ötezer euró, kis címletekben.

Miután közölte az összeget, Patrick Foster na-
gyot sóhajtott. Utált amatőrökkel dolgozni. Hogy 
miért? Három egyszerű oka volt. Egy: valamit úgyis 
mindig elrontanak. Kettő: lényegében csak a pénz 
érdekli őket. Három: a tévésorozatokból vett szófor-
dulataikkal egyszerűen az őrületbe tudták kergetni 
őt. Ez a „kis címletekben” is… Brrrr! Patrick legszí-
vesebben a falra mászott volna tőle, de aztán még-
is inkább hallgatott. Pedig ez az Ulryk Wysocki… 
Hát… szóval, nem volt könnyű eset. Ám hirtelenjé-
ben nem tudtak mást keríteni helyette. Az egyszerű 
asztalost pedig felvillanyozta a lehetőség, hogy né-
hány perc alatt megkeresheti a féléves bérét. Húsz-
ezer złoty azért mégiscsak húszezer złoty. Ráadásul 
nem kell megszakadnia érte. A vidám természetű, 
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barnásszőke hajú, tömött bajuszt viselő férfit csu-
pán egyetlen dolog aggasztotta, és ennek újfent 
hangot is adott:

 –De, ugye tényleg nem lesz bajom belőle?
 – Persze, hogy nem. Másfél-két hónap után az 

ügyvédeink kihozzák magát a börtönből. Letesszük 
az óvadékot, és a dolog el lesz felejtve.

 – És biztos, hogy ez nemzeti érdek?
 –A legteljesebb mértékben az – sóhajtott Patrick. 

– Ne aggódjon már annyit! Inkább mondja el még 
egyszer, mit kell tennie.

 –Rendben, rendben – csitította Wysocki. Nem 
akarta feleslegesen felidegesíteni az angolt. Ötezer 
euró azért mégiscsak húszezer złoty. Vagy egy ki-
csivel több. – Szóval… zárás előtt huszonöt perccel, 
azaz 16:35 órakor lépem át a palota küszöbét. A je-
gyet már az előző nap megveszem, hogy ne legyen 
probléma belőle.

 –Helyes – bólintott Patrick. Kizárólag ő tárgyalt a 
férfival, egy megbízható tolmács segítségével. Mun-
katársai a háttérbe húzódtak, és csendben marad-
tak. Így beszélték meg előzetesen. A British Library 
szupertitkos gyűjteményének az ügyben betöltött 
szerepe ezúttal sem kerülhet nyilvánosságra.

 –A belépés után egyenesen a nyugati szárny 
emeleti termébe megyek. Csatlakozom a csopor-
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tomhoz, így közelítem meg a céltárgyat… Ööö… 
Hányan is leszünk?

 – Legfeljebb húszan.
 –Az jó. Tudja, nagyobb tömeg előtt már lámpa-

lázas lennék.
 – Isten ments, hogy kellemetlenséget okozzunk 

magának – húzta el a száját Patrick.
 –De, ha jobban belegondolok, nekem már a húsz 

fő is elég nagy tömeg… Mit szólnának hatezer euró-
hoz? – hunyorította össze a szemét Wysocki. Tudta, 
hogy pofátlanságot követ el, de ez most egyáltalán 
nem érdekelte. Soha az életben nem lesz még egy 
ilyen lehetősége arra, hogy jól megszedje magát.

 –Rendben van – mondta szenvtelenül Patrick. 
Időközben rájött, mi a negyedik dolog, amit ki nem 
állhat az amatőrökben: folyton alkudoznak.

 –Rendben? – hökkent meg a lengyel. – Nos… 
nem szeretném, ha kapzsinak tartanának… De… 
csakis a rizikó nagysága miatt… Legyen inkább 
hétezer!

Wysocki ekkor már a nyakát is behúzta, mintha 
szemtelensége miatt egy taslit várna valahonnan há-
tulról. Bár kétségkívül megérdemelte volna, Patrick 
mégis inkább az alku gyors lezárása mellett döntött.

 –Tudja mit? Legyen tízezer. Bennünket csak az 
érdekel, hogy a munkát rendesen elvégezze. Az ösz-



10

szeg felét megkapja most, a többit pedig a sikeres 
akció után.

 –Tízezer?! – ismételte meg elkerekedő szemmel 
a lengyel. – Uram, ez több mint nagyvonalú… Ez… 
ez…

 –Ott tartott, hogy csatlakozik a csoportjához.
 – Igen, igen – próbálta felvenni a fonalat Wysocki. 

Őszintén zavarba jött a gáláns fizetség hallatán. – 
Szóval… csatlakozom a többiekhez, és amikor én 
kerülök sorra, a magammal vitt kődarabbal szét-
töröm az üveget… Mit gondolnak, nem lenne jobb 
inkább egy kalapács, vagy véső?

 –Nem, mert azt azonnal kiszúrnák a fémdetek-
torok. A kővel nincs ilyen gond.

 – Persze, persze… Tehát betöröm az üveget, az-
tán hangosan felkiáltok: Viva Italia! Éljen Olaszor-
szág!

A lengyel itt egy pillanatra elhallgatott. Kínos 
vigyorral vakargatta a füle tövét, aztán végül csak 
kibökte, mi bántja a csőrét.

 –Már megbocsásson, de ez nekem olyan nevet-
ségesen hangzik. Maguknak nem?

 –Kissé színpadias, de elmegy – nyugtatta meg 
Patrick. – Mivel anyai ágon olasz felmenői is van-
nak, senki sem fog csodálkozni a dolgon. A sajtó-
nak mindenesetre elég lesz magyarázatként.
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 – És biztos, hogy nem teszek vele tönkre semmit?
 –A biztonsági üveg szilánkjai kifelé fognak hul-

lani. Sőt nekünk az is elég, ha csak berepedezik.
 –Még mindig nem vagyok teljesen meggyőződ-

ve arról, hogy ezt tényleg Lengyelországért teszem 
– aggodalmaskodott Wysocki egyre idegesítőbb 
módon.

„Pedig a tízezer euró már eloszlathatta volna a 
kételyeidet”, morgolódott magában Patrick, ám le-
kicsinylő véleményét végül megtartotta magának, 
és csak ennyit szólt:

 – Biztosíthatom afelől, hogy a lehető leghelyeseb-
ben cselekszik. Az akció után pedig tisztázni fogjuk 
a szerepét. Nem esik folt a becsületén.

 –Rendben – bólintott Wysocki. – Akkor holnap 
meglátogatom a Wawelt, és teljesítem a megbíza-
tást. Egy percig sem kell félniük, mindig precízen 
dolgozok. Készíthetik a másik ötezret – szagolt bele 
élvezettel az előlegként kapott, színes eurókötegbe. 
Aztán kurtán elköszönt, fejébe csapta megviselt, 
simléderes sapkáját, és fél pillanattal később már 
nem is volt a helyiségben.

Patrick fejcsóválva nézett utána. „Micsoda őrült-
ség ez már megint?”, gondolta a homlokát össze-
ráncolva. „Egy asztalossal konspirálni… Ráadásul 
itt, az Isten háta mögött… Ezt meg vajon ki találta 
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ki?… Te jó ég!… Micsoda meló! Meg kell fújnunk 
egy Leonardót.”

A férfi hátán végigfutott a hideg. Sok mindent 
átélt már, de eddig még tényleg nem volt része ha-
sonló megbízatásban. El kell lopniuk Krakkóból A 
hermelines hölgyet.


