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Minden jog fenntartva!

 

Nem szokásom a könyveimben sem előszót írni, sem ajánlást, sem köszönet nyilvánítást. De most
mégis szeretnék kivételt tenni. Van valaki, akinek nagyon nagy köszönettel tartozok, amiért segített,
bíztatott  és  támogatott  minden  egyes  könyvemnél.  Ő  nem  más,  mint  Györkös  Julianna,  az
Édesanyám! Köszönöm anya, hogy mellettem álltál  és tanácsokkal elláttál!  Nélküled ezekből az
írásokból sose lett volna könyv! Szeretlek, anyci!



1. fejezet
 

 

Hűvös,  szeles  késő  őszi  idő  volt,  amikor  Jane  Forrest  Hargitai,  Magyarország  leghíresebb
nyomozója,  a  családjával  kilépett  a  Liszt  Ferenc  repülőtér  termináljának  ajtaján.  Nem  sokkal
mögöttük Dobó Renátó, az éjszakai élet egyik alakja tűnt fel a fiával és a gyereke nevelőanyjával.
Jane összehúzta magán Mexx tollkabátját. A dél afrikai forróság után hirtelen rosszul esett neki ez a
dermesztő  hideg.  Az  iker  gyerekeivel  az  ott  álló  taxihoz  sietett  és  beültek.  Miután  a  sofőrök
bepakolták a csomagokat a három taxi Jane két szintes házához indult. Néma csendben tették meg
az utat. Mindenki fáradt volt a hosszú repülő úttól. Az első és a második taxi leparkolt Jane lakása
előtt, a harmadik pedig tovább hajtott a szomszéd házhoz. Jane és Pálma, a nyomozónő férjenek az
első házasságából született lánya, gyorsan besiettek a három gyerekkel a lakásba. Tibor, Jane férje
és Krisztián, Pálma élettársa miután kifizették a fuvart bevitték a csomagokat a lakásba. Míg Jane
megfürdette a gyerekeket és lefektette, addig a többiek kipakolták a bőröndöket.

Este tíz óra volt, mire mindenki ágyba került, Jane kivételével. A nyomozónő, mint az elmúlt két
hónapban minden este  ilyenkor,  most  is  a  nappali  kanapéján  ült  a  kezében egy  pohár  itallal.
Gondolatai  újra  azon  az  augusztusi  napon  jártak,  mikor  elkapták  a  sorozatgyilkosság  két
gyanúsítottját. Jane négy fős csapata, valamint másik két nyomozó, Ervin és Egon csapata vett részt
az akcióban. A férfi gyanúsítottat még a kocsiban lelőtték, a női gyanúsított, pedig megadta magát.
Legalábbis elsőre úgy látszott, de az utolsó pillanatban mégsem tette le a fegyvert az aszfaltra.
Janere emelte és rálőtt. Tornoczki Károly, Egon csapatának egyik tagja, aki régen Jane vőlegénye
volt, a nyomozónő elé ugrott. A golyó a férfit találta el, aki pár órával a kórházba szállítás után műtét
közben életét vesztette. Janenek szörnyű lelkiismeret furdalása volt, amiért Károly miatta halt meg
és közben rettegett is attól, hogy ez bármikor a férjével is megtörténhet. Ezt a fájó érzést úgy
próbálta enyhíteni, hogy esténként, mikor az egész ház elcsendesedett, lement a nappaliba és elővett
egy  whiskys  üveget.  Újra  inni  kezdett.  Tibor,  Jane  férje  nagyon  nagy  türelemmel  viselte  ezt.
Megértette,  hogy  a  felesége  nehezen  tudja  feldolgozni  a  történteket.  Épp  ezért  találta  ki  a
szomszédjukkal, Dobó Renátóval ezt a Seychelle-szigeteki pihenést is, hogy kirángassa a nőt a mély
depressziójából.

A két hetes nyaralást abból a pénzből fizették ki, amit Jane és Renátó kapott egy napilaptól, ami
valótlanul megvádolta őket. A lap tulajdonosa, inkább fizetett egy nagyobb összeget, csakhogy Jane
és  Renátó  ne  perelje  be  őket  jó  hírnév  megsértéséért.  Az  éjszakai  bárt  üzemeltető  kis  Dobót
gyilkosnak nevezte az újságcikk írója, Janere pedig ráfogta, hogy azért védi Renátót, mert évekkel
azelőtt viszonya volt a férfi unokabátyjával az éjszaka vezérének tartott Dobó Sándorral, akit Jane
több, mint egy évtizeddel ezelőtt önvédelemből lelőtt.

Tibor  és  Renátó  kapcsolata  nem indult  felhőtlenül.  Mind a  két  férfi  ugyanabban az  időben
ismerkedett meg a nyomozónővel és mind a ketten bele is szerettek. Renátó nem titkolta mit érez a
nő  iránt  és  minden  alkalmat  meg  is  ragadott,  hogy  Tibor  orra  alá  dörgölje,  hogy  a
magánnyomozásból meggazdagodott nőnek hiányozni fog idővel az a luxus, amiben élt és ezt Tibor
nem fogja tudni biztosítani neki. Évekig tartott ez a harc köztük, ami pár hónapja akkor változott
meg,  mikor  Renátó  öngyilkos  akart  lenni  Jane  szeme  láttára  és  a  nyomozónő  egy  időre  oda
költöztette  magukhoz.  Tibor  kezdeti  ellenségessége  az  idő  elteltével  megváltozott.  Az  elmúlt
hetekben, pedig átfordult barátsággá. Bár továbbra sem bízott meg a férfiban.

 



 

Hétfő  reggel  Jane  másnaposan  késve  érkezett  be  a  munkahelyére.  Györkös  Zoltán,  a
rendőrfőkapitány az üvegfalú irodájából figyelte a szobájába igyekező nőt. Nagyon dühös volt Janere.
Eddig Tiborra, a minisztériumban dolgozó barátjára való tekintettel nem szólt a nőnek, de most,
hogy Jane két hét szabadság után is ugyanott folytatta, mint az elmúlt hónapokban már nem bírta
megállni szó nélkül. Jane olyan volt neki, mintha a lánya és a kis húga lenne egyben. Mikor a nő a
főiskoláról a rendőrséghez került Zoltán a szárnyai alá vette. Ő tanította meg mindenre. Jane ezt
igyekezett meghálálni a férfinak. De Károllyal történt szakítása után a pénz és hírnév utáni vágy
megbolondította. Ott hagyta a rendőrséget. Magánnyomozóként, majd testőrként dolgozott. De a
szíve legmélyén mindig is rendőr maradt. Miután testőrként kétszer is meglőtték és az utolsónál
majdnem meghalt, akkor Zoltán úgy döntött, hogy visszaveszi a rendőrséghez. Úgy gondolta, ha a
szeme előtt lesz, talán nem esik semmi baja. Janet az eltelt évek során többször is bepanaszolta
Egon,  az  egyik  nyomozó  a  durva  kihallgatási  stílusa  miatt,  aminek  hatására  leküldték  a
minisztériumból Hargitai Tibort, hogy tartsa szemmel a nőt. Az özvegy férfi első látásra beleszeretett
a nyers modorú, gyönyörű nyomozónőbe. Az érzés egy idő után kölcsönössé vált. Zoltán azt hitte,
Jane élete végre egyenesbe jött. A két eltemetett szerelme után a nő megtalálta a boldogságot Tibor
oldalán.  Nem gondolta,  hogy  Károly  visszatérése  a  pest  megyei  rendőrségre,  így  megváltoztat
mindent. Pedig Jane évekkel ezelőtt még a saját kezével ölte volna meg a férfit, most pedig pont
azért iszik, mert Károly meghalt.

Zoltán  egy  mélyet  sóhajtott.  Nehézkesen  felállt  a  bőrfoteljéből  és  elindult  a  nyomozónő
irodájához. Kopogás nélkül lépett be a helyiségbe. Jane az íróasztala lapjára hajtott fejjel  ült  a
foteljében. Tőle balra a titkárnője, Réka csendesen végezte a munkáját. A rendőrfőkapitány szó
nélkül  a  fejével  intett  a  fiatal  lánynak,  hogy  hagyja  el  a  helyiséget.  Miután  ketten  maradtak
megszólalt: – Meddig akarod még ezt a mártírkodást csinálni?

Jane ijedten kapta fel a fejét. Kissé megkönnyebbült, mikor megpillantotta a fekete hajú sármos
férfit.

– A frászt hoztad rám! – mondta és közelebb gurult az asztalhoz a foteljével. Elvett egy lapot róla
és elkezdte átnézni.

– Ne csinálj úgy, mintha két hónap tengés lengés után most dolgozni akarnál!

– Nem tudom, mi bajod van ma reggel, de a feszültség levezetésnek van egyszerűbb módja is az
én cseszegetésemnél!

– Gondolom, most nagyon szellemesnek találod magad! De mutatnék valamit, ami nem olyan
vicces! – válaszolta dühösen. Elővett a zsebéből egy alkoholszondát és a nő felé nyújtotta.

– Ha ezt most tréfának szánod, nagyon nem nevetek rajta!

– Nem Jane! – rázta meg a fejét – Ezt most halál komolyan mondtam! Ha elszíneződik, kirúglak!

– Te is tudod, hogy elfog színeződni! – ugrott fel idegesen a székéből – Na, akkor most mi lesz,
kirúgsz?

– Te is tudod, hogy így nem dolgozhatsz tovább!

– Zoltán nem igaz, hogy nem érted meg min megyek keresztül! – kiáltotta mérgesen Jane.

– Te nem érted meg, hogy ez egy munkahely! Tudod te egyáltalán, hol van most a csapatod, vagy,
hogy  milyen  ügyeken  dolgoztak  az  elmúlt  két  hónapban?  –  emelte  fel  a  hangját  Zoltán  –
Gyilkosságokat kellene felderítened a csapatoddal, ahelyett, hogy másnaposan itt sajnáltatod magad!



– Egy ember miattam halt meg! Fel bírod ezt fogni?

– Nem miattad halt meg, hanem azért, mert nem teljesítette a parancsot! A helyszín közelébe se
mehetett volna!

– Ez a lényegen akkor se változtat! Elém ugrott, hogy megvédjen és azért halt meg!

– Nagyon nagy észlény volt! Golyóálló mellény nélkül elé ugrott egy kevlárt viselő rendőr elé!

– Akkor is miattam halt meg! – felelte halkan könnyes szemmel Jane.

– Akkor miért nem mondasz fel és sírdogálsz otthon miatta egész életedben? – kérdezte gúnyosan
Zoltán.

– Rúgj ki te! – vonta meg a vállát a nyomozónő.

– Ha most azt hiszed, hogy úgysem foglak kirúgni a férjedre való tekintettel,  akkor nagyon
tévedsz! Nem rég beszéltem Tiborral, elmondtam neki is, nem kérte, hogy ne tegyem meg!

Jane szóhoz sem tudott jutni, csak meredten a rendőrfőnököt nézte és a hallottakon gondolkodott.

– Egy napot kapsz, hogy összeszedd magad és újra a régi legyél! Ha egyedül nem megy, vegyél
igénybe orvosi segítséget!

– Nem fogok agytúrkászhoz járni!

– Ha részt veszel László kezelésein – tett célzást arra a szegedi pszichológusra, aki Renátót is
kezelte és egy ideje Jane cégével egy irodaházban praktizál – akkor tovább dolgozhatsz, ha nem,
akkor holnaptól be se gyere ide!

Zoltán még egy utolsó pillantást vetett Janere, majd megfordult és kiment a helyiségből. Igaz nem
mutatta ki, de legbelül neki is nagyon fájt, hogy így kellett beszélnie a nővel, de nem volt más
választása.  Remélte,  így  észhez  tudja  téríteni.  A  szép  szó  ugyanis  eddig  nem  használt.  A
rendőrfőkapitány visszament az irodájába és leült a bőrfoteljébe. A nyitva hagyott ajtón keresztül az
üres előteret figyelte. Nemsokára Jane tűnt fel. A lifthez rohant és elhagyta az épületet. Zoltán a
telefonért nyúlt és Tibor számát tárcsázta. Elmesélte neki, hogy mi történt, de arra a kérdésre, hogy
Jane most felmondott e, vagy sem, nem tudott választ adni.

 

 

Este kilenc óra már elmúlt, de Jane még mindig nem volt otthon. Tibort ez nagyon idegesítette.
Szinte percenként hívta a nő mobiltelefonját, de ő nem vette fel. Végső elkeseredésében Renátó
számát tárcsázta. Remélte, ha a férfi hívja fel Janet, az ő számát felveszi. Tévedett. Az ő hívását se
fogadta, de a férfi mégis megtudta, hogy hol van a nő. Vivien, a bárjának az üzletvezetője hívta
Renátót, hogy Jane nem rég érkezett és a VIP terem belső pultjánál iszik. A kis Dobó felajánlotta
Tibornak, hogy majd ő elmegy a nyomozónőért, mert ha valami gond van, az ő emberei hátul kiviszik,
így senki nem tud kompromittáló képet, vagy felvételt készíteni Janeről. Renátó azonnal kocsiba ült
és a bárhoz hajtott. Az udvaron parkolt le és a hátsó ajtón keresztül ment be az épületbe. Jane
tényleg a VIP terem belső részének hosszú pultjánál ült egy pohár whisky társaságában. Meredten
az italát nézte, a szeme sem rebbent közben. Renátó a nőhöz ment és felült mellé a bárszékre. A
kezében lévő telefonját a kijelzővel lefelé fordítva letette a pultra kettőjük közzé, közben kért két
whiskyt colával. Az egyiket elvette a másikat odacsúsztatta Jane elé.



– Tibi velem keresteti magát!

– Ki volt a besúgó? – szólalt meg csendesen a nyomozónő – Vivi, vagy Imre?

– Hol volt eddig? – érdeklődött Renátó úgy, mintha meg se hallotta volna Jane kérdését – Azt
mondták, hogy reggel eljött a rendőrségtől és azóta senki sem tudta, hogy hol van! Merre járt?

– Voltam egy bárban, utána egy másik bárban – felelte kissé akadozó hangon – aztán mikor az is
bezárt, úgy éreztem még mindig szomjas vagyok ezért idejöttem!

Renátó elmosolyodott. Nagyon szerette Jane furcsa humorát. Ez volt az egyik, amiért szerelmes
lett bele.

– Most éppen miért iszik?

– Amiért az elmúlt két hónapban is! – felelte és kortyolt egyet.

– Ez hülyeség! Ki nem állhatta azt az embert!

– Lehet, de ő annyira szeretett, hogy az életét áldozta értem! – újra a szájához emelte a poharát
és egy szuszra kiitta a tartalmát.

– Még a végén igaza lesz Tibinek! – jegyezte meg félhangosan.

– Hogy mondta? – ráncolta össze a szemöldökét a nő.

– A férje a múltkor panaszkodott, hogy szerinte Ön azért iszik, mert Károly volt az első szerelme
és most, hogy meghalt rájött jobban szerette nála!

– Ez megbolondult?

– Lássa be Jane, van benne valami igazság! Mióta meghalt úgy iszik, mintha élete szerelmét
veszítette volna el!

– Nem azért iszok! – suttogta és a másik pohárért nyúlt. Elvette és kortyolt belőle egy keveset.

– Akkor miért?

– Mert rettegek! – felelte a nő és ivott egy keveset az italból.

– Mitől fél?

– Hogy Tibit is elveszítem! – csuklott el Jane hangja. Egyszerre megitta az italát, majd felemelte a
poharat, jelezve a pincérnek, hogy töltse újra.

– Évekig azt kívántam bárcsak meghalna Károly, most meg lelkiismeret furdalásom van, amiért
elém ugrott és meghalt! – könnyes szemét Renátóra emelte – A férjemen kívül az összes férfi halott,
akivel viszonyom volt!

– Árpi még él! – tett célzást Hetényi Árpád szegedi vállalkozóra, akit Jane utoljára testőrként
védett.

– Vele nem volt viszonyom csak egy egyéjszakás kaland volt részegen! – válaszolta és elvette az
elé letett poharat.

– Hát akkor nem marad más választásom, fel kell áldoznom magam! – mondta mosolyogva Renátó
– Csak titokban kell tartanunk, mert ha Tibi rájön, megöl!



– Tessék? – húzta fel kérdőn a bal szemöldökét Jane.

– Ha viszonyunk lesz, akkor nem Tibi lesz az utolsó élő férfi és akkor nem kell ezért innia!

Jane hangosan felkacagott.

– Ezért kedvelem magát! Mindig megnevettet!

– De komolyra fordítva! Maga mondta nekem pár hónapja, hogy nem szégyen orvoshoz fordulni!

– Nem szép dolog ellenem fordítani a saját fegyveremet! – mosolyodott el Jane – Amúgy se
dolgozhatok tovább, ha nem jelentkezek be egy dili dokihoz!

– László nagyon jó szakember!

– Tudom! – bólintott lehajtott fejjel.

– Nem teheti tönkre az életét egy olyan férfi  miatt,  akit évek óta szívből gyűlölt! – mondta
komolyan és közben gyengéden megsimogatta Jane arcát – És nem veszítheti el a családját e miatt!

– A családom, hogy jön ide? – ráncolta össze a szemöldökét.

– Ön szerint Tibor meddig fogja ezt elviselni?

– De nem azért iszok, mert szerelmes voltam két évtizeddel ezelőtt Károlyba! Nem is azért, mert
meghalt, hanem azért, mert miattam halt meg és rajta kívül már csak Tibor van életben! Ha őt is
elveszítem, akkor nincs tovább értelme az életemnek! – a hangja elcsuklott egy pillanatra, ivott egy
kortyot erősítésként – Ő életem szerelme és rettegek attól, hogy meghal!

– Tibi még fiatal, egészséges! Nem fog meghalni!

– Körülöttem minden férfi meghal, akit szeretek! De ha őt is elveszítem, abban a percben fogom a
fegyveremet és megölöm magam!

– Ne mondjon ilyet! – fogta meg a kezét és erősen megszorította. A torkában hatalmas gombóc
volt. Bele sem akart gondolni, hogy Janet tényleg az öngyilkosság gondolata foglalkoztatja.

–  Nem bírnám elviselni,  ha  őt  is  el  kellene  temetnem!  Ha  vele  valami  történik,  abban  a
pillanatban veszem a kilenc millist, a fejemhez emelem és meghúzom a ravaszt! – mondta minden
szemrebbenés nélkül.

Renátó ez után a mondat után úgy megszorította a nő kezét, hogy hallatszott a csontok ropogása.

– Elnézést! – suttogta a férfi. A szájához emelte és egy gyengéd csókot nyomott rá – Ha tényleg
ennyire szereti  őt,  akkor mondja el  neki azt,  amit az előbb nekem! Ne hagyja kétségek között
gyötrődni!

Jane nem válaszolt. Elvette a poharát és fenékig kiitta a tartalmát, majd leszállt a bárszékről.

– Hová megy? – kapta el a derekát és magához húzta – Jöjjön, hazaviszem!

– Csak a mosdóba megyek!

– Rendben, de az ablakon keresztül el ne szökjön!

– Örülök, ha ebben az állapotban az ajtót ki tudom nyitni, nemhogy az ablakig felmásszak!



Renátó felnevetett és a jobb kezével gyengéden megsimogatta a nő arcát.

– Itt megvárom!

Jane csak bólintott, majd elindult a mosdó irányába. Renátó megvárta, míg a nő bezárja maga
után a mellékhelység ajtaját, majd elvette a pultra lerakott telefonját és leállította a felvételt. A
készüléket berakta a zakója belső zsebébe, majd a mixerhez fordult és kért még egy italt magának.
Míg a whiskyre várt a szemével Imrét, a testőrök főnökét kereste, de nem találta. A jobb kezével
Vivien, az üzletvezető felé intett.

– Kerítsd elő Imit! – parancsolta meg neki, majd a poharáért nyúlt és lassan kortyolgatni kezdte
az italát. Mire Jane visszaért a mosdóból, addigra Imre is előkerült. Renátó megkérte, hogy kísérje ki
őket hátul és vigye is haza. A férfi szó nélkül teljesítette a főnöke parancsát. Észrevétlenül távoztak
az épületből. Jane és Renátó beültek a kocsi hátsó ülésére, Imre pedig beszállt a kormány mögé. Jane
oldalra hajtotta a fejét és lehunyta a szemét. Pár perc elteltével álomba szenderült. Renátó átemelte
a jobb kezét a nőn és a mellkasára húzta Jane fejét. Gyengéden a nő hátát simogatta, közben egy
csókot lehelt a hajába. Lehunyta a szemét és magába szívta Jane illatát. Azt kívánta bárcsak örökké
tartana ez a pillanat. Kinyitotta a szemét.

– Nem kell sietned! – szólt előre Imrének. A testőr ebből értette, hogy nem Jane lakásához kell
vennie az irányt, hanem ellenkezőleg. Órákon keresztül járták a város utcáit. Renátó végig magához
ölelve tartotta a nőt közben egyfolytában simogatta. Majdnem éjfél volt, amikor megcsörrent Renátó
telefonja. Tibor volt az. A férfi nézte egy ideig a számot, majd felvette.

– Itt van velem Jane! – mondta halkan – Elindultunk vele hazafelé! – hallgatott egy kis ideig –
Rendben! – felelte és megszakította a vonalat.

Imre a tekintetét a visszapillantó tükrön keresztül a főnökére emelte. Renátó nem szólt egy szót
sem, csak bólintott. A testőr ebből tudta, hogy most már haza kell vinnie őket. Fél óra múlva meg is
érkeztek Jane két szintes kertes házához. Alig álltak meg nyílt az ajtó és Tibor lépett ki rajta.

– Ki kellene szállnia! – ébresztette fel kedvesen a nőt Renátó.

– Nem bírok! – mondta akadozó hangon Jane és a fejét az első ülés háttámlájára hajtotta.

– Rendben, akkor beviszem! – szállt ki Renátó és körbement az autón. Kinyitotta az ajtót, majd
behajolt és óvatosan kiemelte a nőt. Ölbe vitte be a házba, fel az emeletre és az oldalára fordítva
lefektette az ágyra. Lehúzta a cipőjét, majd levette a kabátját és letette a székre. Tibor az ágy mellett
állva meredten nézte Janet. A szeméből mérhetetlen szomorúság áradt, ahogy a feleségét figyelte. A
kis Dobó tudta mi játszódik le a férfi fejében. Ez volt az utolsó csepp nála. Érezte, ha nem beszél vele
rossz döntést fog hozni.

– Gyere velem! – szólalt meg halkan Renátó és elindult kifelé. Tibor szó nélkül követte a férfit.
Renátó lement a lépcsőn, egyenesen ki a bejárati ajtó elé. Nem akarta, hogy ha Jane véletlenül
felébred, kihallgassa őket.

– Beszélnünk kell! – fordult szembe Tiborral.

– Felesleges! – rázta meg a fejét – Nem bírom így tovább!

– Mielőtt hülyeséget csinálsz, nézd végig ezt! – vette elő a zsebéből a telefonját. Kikereste belőle
a bárban rögzített videót és Tibor kezébe nyomta a készüléket. Hargitai a felvételt nézte, a kis Dobó
pedig közben a férfi  arcát figyelte.  Furcsa, kettős érzések dúltak benne. Semmire sem vágyott
jobban, minthogy Jane vele legyen, de tudta a nő csak Tibor mellett lehet boldog. Örökre elveszíteni
pedig nem akarta. Annyira szerette Janet, hogy inkább a saját érzéseit szorította háttérbe a nő



boldogsága érdekében.

Mikor Tibor a felvételen ahhoz a ponthoz ért, amikor a felesége az érzéseiről vallott és elmondta
Renátónak, hogy megöli magát, ha a férjével valami történik, egy percre lehunyta a szemét. Egy
nagyot nyelt és kikapcsolta a videót.

–  Miért  mutattad meg ezt  nekem? –  szólalt  meg nehezen Tibor –  Senki  nem lehet  ennyire
önzetlen, főleg egy olyan férfi nem, aki csak nyerne azzal, ha mi nem lennénk együtt!

– Szerinted mit nyernék azzal, ha ti nem lennétek együtt?

– Mondjuk Janet!

– Hallhattad mit mondott, nélküled nincs értelme az életének!

– Csaba halála után se lett öngyilkos! – vágta rá Tibor, majd hozzátette – Inkább összejött az
unokatestvéreddel!

– Csak előjött újra belőled! – mosolyodott el keserűen Renátó – Bármi van, mindig ezzel támadsz!
Gondolom, azt hiszed ez a beszélgetés is csak egy megjátszott dolog volt, a te kedvedért! Az eszedbe
se jut, hogy Jane még Csabától is jobban szeret téged! Én bármit megadnák azért, hogy engem így
szeressen, de neki te kellesz! Meg se érdemled ezt a nőt! – fejezte be dühösen és kikapta Tibor
kezéből a mobiltelefonját. Még egy utolsó pillantást vetett a férfira, majd sarkon fordult és elindult a
szomszédban lévő háza felé.

– Várj! – lépett utána Tibor – Sajnálom!

Renátó megállt és lassan megfordult.

– Az elmúlt hónapokban – folytatta halkan Tibi miközben újabb pár lépést tett Renátó felé –
próbáltam megérteni mit élhet át Jane, de mindig arra a következtetésre jutottam, hogy azért iszik,
mert Károly volt az első vőlegénye és még mindig szereti! Erre te idejössz ezzel a felvétellel és
teljesen összezavarsz!  –  állt  meg a  kis  Dobóval  szemben.  Renátó  elővette  a  telefonját  és  újra
kikereste belőle a videót.

– Ne arra figyelj, mit mond! – tartotta Tibor elé – Az arcát nézd, ahogy mondja! – tette hozzá és
újra  lejátszotta  a  beszélgetésnek  azt  a  részét,  amiben  Jane  elmondja,  hogy  megöli  magát  a
fegyverével. Tibor a felesége arcát nézte, a szeme sem rebbent közben.

– Ha csak fele annyira szereted, mint ő téged, – mondta Renátó, miközben megállította a felvételt
– akkor segíts neki!

– Az életemnél is jobban szeretem!

– Akkor ne hagyd magára élete egyik legnehezebb időszakában! Vegyél ki szabadságot holnapra
és kísérd el Lászlóhoz!

– Nem fog eljönni velem a pszichológushoz!

– De el  fog menni!  Csak hagyd, hogy kialudja magát holnap reggel!  –  felelte Renátó,  majd
elköszönt és haza sietett.

 

 



Másnapra Tibor szabadságot vett ki és elkísérte a feleségét a pszichológushoz. László kérésére a
kezelésre nem ment be. A folyosón várakozott. Az elkövetkező hónapokban Jane heti háromszor
kereste fel az orvos rendelőjét, hétfő, szerda és pénteki napokon délután négykor. Tibor minden
egyes alkalommal elkísérte a feleségét és türelmesen kivárta a kezelés végét. Az idő előre haladtával
Jane nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. Egyre kevesebbet nézett a whiskys pohár aljára, több
időt töltött a családjával és nagyobb figyelmet fordított a munkájára. Igaz a rendőrfőkapitány terepre
még nem engedte ki Janet, de már annak is örült, hogy a nő józanul bent van a munkahelyén és a
papír munka egy részét is pontosan elvégzi. Öt hónap elteltével Zoltán úgy látta, hogy Janenek ideje
felállni az íróasztala mögül. Ebéd után mikor a rendőrfőkapitány megjelent a nő irodájában Jane
látványosan elhúzta a száját és kinyújtotta a jobb kezét a férfi felé.

– Eddig elég volt a napi egy szonda is! – jegyezte meg – Nem tudom, miből gondolod, hogy ebéd
közben ittam, de...

– Nem azért jöttem! – rázta meg a fejét – Gyere velem!

– Vérvételre viszel? – emelte fel a hangját.

– Ne fűzz hozzá, kérlek, semmilyen kommentárt csak gyere velem!

Jane morgolódott az orra alatt, de felállt és elindult Zoltán után. A férfi az egyes kihallgató
melletti megfigyelőbe ment be. A nő csodálkozva nézett rá. Nem értette mit keresnek ott.

– Reggel óta van bent! – mutatott rá az üvegen keresztül a kihallgatóban ülő fiatal férfira Zoltán –
Gazdag szülők elkényeztetett flegma gyereke! Gyanúsítottként van itt!  De nem tudunk kiszedni
belőle egy szót sem! Az apja egy sztárügyvéd, de jelenleg nem tudja elérni, mert valahol külföldön
van! Ha visszaér, azonnal kiviszi a fiút, úgyhogy csak pár óránk van, hogy kiszedjünk belőle valamit!
A fiúk nem mennek vele semmire! Segítened kellene!

– Ezt most te sem gondolod komolyan! – kapta oldalra a fejét – Hónapok óta nem csinálhattam
egy kihallgatást sem, most meg bedobsz a mély vízbe?

– Menni fog! Ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni!

– Rendben! De akkor hozd ki onnan Egont! Nem akarok vele egy levegőt szívni!

– A főnöke vagy küld ki te!

Jane egy mély levegőt vett, majd elindult kifelé. A kihallgató ajtaja előtt megállt egy pillanatra.
Több mint fél éve nem csinált egyetlen kihallgatást sem erre pont egy ilyet kap elsőre. Lehunyta a
szemét egy percre. Megpróbálta összeszedni a gondolatait. Egonnal azóta nem is találkozott, mióta
Károly meghalt, most pedig neki kell kiküldenie. A nyomozóval azóta ki nem állhatták egymást,
mióta  Jane  visszakerült  a  rendőrséghez.  Miután  Janet  kinevezték  a  helyzet  még  jobban
elmérgesedett.  Egon ötlete  volt  az  is,  hogy  Károlyt  visszahelyezteti  vidékről,  csak  azért,  hogy
idegileg kikészítse Janet, hogy mindennap találkoznia kell azzal a férfival, aki az esküvőjük előtt
megcsalta.

Jane kinyitotta a szemét és meredten az ajtót nézte. Vett pár mély lélegzetet, majd benyitott a
kihallgatóba. Egon arcára kiült a döbbenet. Egy pillanatig szóhoz sem tudott jutni, majd gúnyosan
elmosolyodott.

– Jó reggelt Csipkerózsika! – szólt oda a nyomozónőnek – Felébredtél az álomból?

– Az álom miattad lett egy rémálom! Úgyhogy mielőtt több embert is kinyírsz, húzzál kifelé innen!



– Ki mondja ezt? – kérdezte nevetve Egon.

– A főnököd! Úgyhogy tipli van! – intett a fejével az ajtó felé.

– Ezt nem hagyom annyiban! – ugrott fel a székről a férfi.

– Menjél, panaszolj be úgy, ahogy szoktál! Már úgyis hiányzott, hogy nem küldenek rám valakit a
minisztériumból! – mondta miközben az asztalhoz ment.

– Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy csak így egyszerűen kiraksz az ügyből, amin dolgozok!

– Amin dolgozol? A nevét se mondta meg neked az eltelt fél nap alatt, akkor milyen munkáról
beszélsz?

– Ja, mert te olyan jól dolgoztál az elmúlt fél évben!

– Sok volt a papír munkám! – vágta rá csípősen Jane és leült a gyanúsítottal szembe. Elvette az
asztalon lévő nyomtatott lapot és megnézte.

– Nem fogsz kirakni a saját ügyemből! – húzta ki a nő mellett lévő széket.

– Rendben! – bólintott Jane – Maradj és végezd el a kihallgatást, de ha fél óra múlva sem tudsz
kiszedni belőle egy szót sem, akkor azonnali hatállyal kirúglak! – erősítette meg az utolsó pár szót
közben mélyen a férfi szemébe nézett. Egon dühösen sarkon fordult és kirohant a helyiségből. A
nyomozónő elégedetten elmosolyodott, miközben átolvasta a papírt. Mikor végzett felemelte a fejét.
Ádám tekintetével találta szemben magát, akinek az arcán az a különös mosoly bujkált, mint azokén
a férfiakén, akik azt hiszik minden nőt meg tudnak kapni.

– Mindjárt jobban érzem magam, hogy kiküldte ezt a hülyét és bejött helyette! – jegyezte meg a
tőle megszokott stílusban.

– Ezek szerint tud beszélni és nem süket néma! – szólt vissza Jane.

– Van egy dolog, amit a beszédtől is jobban tudok csinálni! – dőlt előre Ádám és a két könyökével
megtámaszkodott az asztalon.

– Az anyja lehetnék, úgyhogy ne flörtöljön velem!

– Szeretem az idősebb nőket, tapasztaltabbak!

– Egy disznóólban nevelkedett, hogy nem tanult tiszteletet a nőkkel szemben?

– Minden tiszteletem az olyan hölgyeké, mint Ön! – mondta mosolyogva, közben az ujjait Jane
keze felé csúsztatta.

–  Azzal  ugye tisztában van,  hogy most egy rendőrségi  kihallgatáson vesz részt  és nem egy
discoban van! – dőlt hátra a székben, eltávolodva ezzel a fiatal férfitől – Fogja vissza magát, vagy
leültetem szexuális zaklatásért!

Ádám lazán hátravetette magát a székében és gúnyosan elmosolyodott.

– Na, akkor térjünk is a lényegre! Jane Forrest Hargitai vagyok! Ismertették Önnel a jogait
Rádvai úr?

– Igen, és most épp a sztárügyvéd apámra várunk! Tehát nincs joga kihallgatni nélküle!

– Azt látom, hogy a jogait nagyon vágja, de a kötelességeit nem tudja!



– A törvény biztosítja ezt a jogomat! Ezt magának kellene a legjobban tudnia!

– Úgy látom, szereti a törvényes dolgokat! Akkor én is szolgálok eggyel! Jogom van 72 órára
előzetes  letartóztatásba  helyezni  a  talált  bizonyítékok  alapján!  Mivel  sztárügyvéd  az  apja,  ezt
magának kellene a legjobban tudnia! – jegyezte meg gúnyosan Jane miközben felállt.

– Idejük se lesz rá! A zárka ajtóig se jutunk el és már ki is vitt az apám!

– Erre azért ne tegye fel az apja vagyonát! – felelte a nő és kiment a helyiségből. Megállt az ajtó
előtt és elővette a mobiltelefonját. Nyílt a megfigyelő ajtaja és Zoltán lépett ki rajta.

– Azt hiszem igazad volt! Tényleg korai volt még bemenned egy kihallgatásra! – ismerte be a férfi.

– Még nem végeztem vele!

– Nem a te hibád! Én nem láttam át reálisan a helyzetet!

– Várd ki a végét! – mondta Jane és a füléhez emelte a telefonját. Az egyik striciként dolgozó
besúgóját,  "Golyót" hívta. Megkérte, hogy szedje össze pár rosszarcú haverját és fél  óra múlva
jelentkezzenek nála. Majd leszólt a földszintre a kollégáinak, hogy engedjék fel a férfiakat hozzá.
Zoltán semmit se értett az egészből, mégse kérdezett.

– Adj pár órát és megtöröm a gyereket! – szólt oda Zoltánnak, majd megfordult és bement a saját
irodájába. Míg a férfiakra várt átnézte az asztalára letett papírokat. Majdnem egy órába telt mire
"Golyó"  a  barátaival  megérkezett.  Réka,  Jane titkárnője mikor meglátta a  tetovált  kigyúrt  meg
elhízott férfiakat, idegesen fészkelődni kezdett a foteljében.

– Helló szívi! – szólt oda az egyik kissé túlsúlyos férfi a törékeny fiatal lánynak és rá kacsintott –
Mizu?

– Nem szívinek hívják, és ha jót akarsz magadnak, ne molesztáld a lányt! – állt fel a fotelből Jane,
majd Rékához fordult – Igyál meg egy kávét, míg elbeszélgetek az urakkal!

A lány felállt és óvatos léptekkel hátrálni kezdett az ajtó felé. A férfiak felé fordultak és páran
elismerően füttyentettek egyet.

– Térjünk is a lényegre! – ment körbe az asztalon Jane és megállt a férfiak előtt – A segítségetekre
van szükségem! Van itt a kihallgatóban egy gazdag sztárügyvéd apuka nyegle kölyke! Nem igazán
kommunikatív!

– Mit tudunk mi benne segíteni?

– Meg van győződve róla, hogy az apja mindjárt kiviszi, így egy szemernyi hajlandóságot se mutat
arra, hogy beszéljen velünk!

– Mi abban a buli nekünk, ha segítünk? – szólalt meg hátul az egyik majd két méter magas kigyúrt
agyontetovált férfi.

– Gondolkozz el azon, hogy mi a jobb neked, állandó razziák a környékeden, vagy segítség tőlem,
ha bármi gondod van!

– Korrekt üzlet! – bólintott rá egy kis gondolkodás után a férfi – Mit kell tennünk?

– Beviszlek benneteket a gyerekhez megbilincselve...

– Na, rám biztos, hogy nem raknak bilincset! – szólalt meg az elől álló kissé elhízott férfi.



– Valóságosnak kell tűnnie, nem megjátszottnak, különben nem veszi be! Meg kell félemlíteni, de
nem verhetitek meg! Vállal  meglökhetitek,  verbálisan bánthatjátok,  de sérülést nem okozhattok
rajta!

– Mi az a verbálisan? – szólalt meg az egyik nem túl iskolázott férfi.

– Beszólhatsz neki! – felelte "Golyó".

– A gyengébbek kedvéért – folytatta Jane – szóban fenyegethetitek, hogy mi lesz a sitten vele, ha
egy zárkába kerültök, de nem üthetitek meg! Ha egy karcolás is esik rajta, az apja ránk húzza a vizes
lepedőt! Érthető?

A férfiak egy emberként bólintottak. Jane átment az asztal túl oldalára és kihúzta az egyik fiókot.
Kivette belőle a bilincseket és szétosztotta a stricik között. Miután elkészültek elindultak kifelé. Jane
bevezette a férfiakat az egyes kihallgatóba. A sznob, elkényeztetett fiú mikor meglátta a belépő
embereket idegesen felugrott a székéből.

– Ezek mit keresnek itt?

– Ők lesznek az előzetesben a főbérlői, úgyhogy haverkodjon meg velük, mert a következő 72 órát
a társaságukban tölti!

– Vigye ki innen őket! Jogomban áll egyedül lenni!

– Jogában áll egyedül lenni? Honnan veszi ezt a törvényt? Ugyanis a magyar jogrendszerben ilyen
nincs!

– Nincs joga összerakni ilyenekkel! – kiáltotta Ádám.

–  Ma  nagy  üzemben  dolgozunk,  sajnos  nincs  több  szabad  szobánk,  így  muszáj  vagyok  itt
elhelyezni őket, míg értük nem jönnek a kollégák!

– Be fogja az apám perelni magát, hogy ilyenekkel rakott össze!

– Jobb, ha tisztelettel beszél az urakról, mert páran közülük emberölésért is ültek már! – mondta
nyugodt hangon és elindult az ajtóhoz.

– Várjon! – kiáltott a nyomozónő után a fiú – Jogom van...

– Egy órája még azt mondta nem pofázik a sztárügyvéd apja nélkül, akkor most már gyakorolja a
kussolás jogát! – emelte fel a hangját Jane, akinek kezdett nagyon elege lenni, abból, hogy állandóan
ezzel jön Ádám. Dühösen kilépett az ajtón és becsapta maga után. Átment a szomszédban lévő
megfigyelőbe és onnan tartotta szemmel őket. A férfiak először csak messziről méregették a széken
ülő gazdag fiatal fiút, majd közelebb mentek hozzá. Párszor körbe mentek rajta, majd az egyik
hosszú hajú szakálas nagy darab tetovált ember eltolta az asztalt és odahúzott egy széket Ádám elé.
Befordította a széket és leült vele szembe. A megbilincselt kezét feltette a háttámlára. Percekig
nézte a fiatal gyereket, aki ettől egyre idegesebb lett. Egy másik férfi közben megállt mellette, majd
odahajolt a füléhez és így szólt: – Kell a szék!

– De ez az én székem!

– Mér, megvetted? – lépett oda "Golyó" és a jobb mutatóujjával megbökte Ádám vállát.

– Ne érjen hozzám! – húzódott el.

– Add át a barátomnak a széket, mert ha ő veszi el, akkor a fogaid alapján se tudnak majd



azonosítani!

– Az apám ügyvéd... – védekezett újra a szokásossal.

– A sitten ő nem lesz bent veled, csak mi! – vágta rá a fiúval szemben ülő ember.

– Szereted a jó izmos férfiakat? – állt meg Ádám háta mögött egy másik férfi és beletúrt a hajába.

– Na! – húzta el a fejét a fiú.

– Mi van kislány, meghúztam a hajad? – nevetett fel Ádám háta mögött álló férfi.

– Add át a széket – szólalt meg újra a fiú bal oldalán álló – vagy most azonnal Hófehérkét csinálok
belőled! – vicsorgott rá.

Ádám felugrott a székről és átment a kihallgató másik végébe. Megállt a tükör előtt. A nyugalma
nem tartott sokáig. Az egyik férfi odament hozzá és a széles vállával meglökte.

– A helyemen állsz! – mondta és támadóan felhúzta az orrát. Ádám szó nélkül tovább ment a
falhoz. A férfi oda is követte. Ökölbe szorított kezével megtámaszkodott a falon. Teljesen belemászott
a fiatal gyerek arcába.

– Ez is az én helyem!

– Gyere csak ide! – kapta el a fiú kezét a Jane helyén ülő strici és az ölébe húzta. Ádám próbált
szabadulni, de nem tudott, a férfi szorosan magához ölelve tartotta.

– Nézd már, hogy ficánkol a szűz kislány! – nevetett fel "Golyó".

– Segítség! – kiabált torkaszakadtából Ádám – Segítsen valaki! – ordította kétségbeesetten.

Jane a megfigyelőből nézte a jelenetet, arcán mosoly jelent meg. Hirtelen kinyílt az ajtó és Zoltán
lépett be rajta Tibor kíséretében. Zoltán megállt Jane mellett és a kihallgatóban történteket figyelte.
Tibi a feleségéhez lépett. Egy csókot nyomott az ajkára, majd megállt a jobb oldalán.

– Mi folyik itt? – szólalt meg egy idő után Zoltán.

– A fiúk bemutatót tartanak, hogy mi történik majd vele bent!

– Ez mennyire jogszerű? – érdeklődött csendesen Tibor.

– Semennyire! – mosolyodott el Jane – De nem hagyott más választást!

–  Tudtam,  hogy  te  kitalálsz  valamit,  amivel  szóra  lehet  majd  bírni!  –  nevetett  fel  a
rendőrfőkapitány.

Mind a hárman Ádámot figyelték, aki miután kiszabadult a strici kezei közül az egyik sarokba
leülve próbálta meghúzni magát, de a férfiak ott sem hagytak békét neki. Ádám az ajtóhoz rohant, ki
akart  menni  rajta,  de  két  férfi  útját  állta.  A  vállukkal  visszalökdösték  az  asztalhoz.  Ádám  a
torkaszakadtából kiabálva próbált segítséget hívni. Majd a tükörhöz rohant és az öklével verve,
ordítva sírt. Jane arcán elégedett mosoly jelent meg. Nem gondolta, hogy ilyen hamar meg fog törni.
Várt  még egy keveset,  majd mikor látta,  hogy a  fiú  teljesen összeroppan,  átment  a  kihallgató
szobába. Ádám arcán látszott a megkönnyebbülés mikor meglátta a nőt.

– Uraim, a börtön taxi megérkezett! – szólt be a nyitott ajtón keresztül.

– Bent várunk szépfiú! – szólt oda a kigyúrt két méteres Ádámnak, majd a többiek után indult.



Jane visszazárta a fiatal fiúra az ajtót, majd a stricikhez fordult.

–  Igazán szép munka volt!  Nem gondoltam,  hogy ilyen hamar  feladja!  –  mosolyodott  el  és
egyesével mindenkiről levette a bilincset.

– Ez jó buli volt! – mondta nevetve "Golyó" és összeszedte a bilincseket – Szóljon máskor is!

– Mindenképp! Még egyszer köszönöm mindenkinek! Viszlát! – köszönt el és el akarta venni a
bilincseket "Golyótól".

–  Beviszem  én!  –  ajánlotta  fel  a  férfi.  Jane  ebből  tudta,  hogy  "Golyó"  akar  tőle  valamit
négyszemközt.

– Oké! – egyezett bele a nő és elindult az irodájához. Az ajtón belépve elvette a bilincseket a férfi
kezéből és visszarakta a helyére.

– Mi a kérés tárgya? – kérdezett rá minden kertelés nélkül Jane és karba tett kézzel megállt az
asztala mögött.

– Nem kérni jöttem, hanem segíteni!

– Azon már túl vagyunk!

– Kaptam egy fülest! Nagy a mozgolódás az éj vezérei között!

– Mi az oka? – érdeklődött Jane.

– Most, hogy letartóztatták Bártfait valószínű újra osztják a területét, de a kis Dobó erről biztos
többet tud mondani!

– Miért pont ő?

– Mert a "Császár" halála után Bártfai vette át Sándor üzleteinek a nagy részét és úgy hallottuk,
hogy Renátó vissza akarja kapni, de közben mások is bejelentkeztek érte!

– Miért mondta el ezt nekem? – kérdezte gyanakodva Jane.

– Ha harc lesz köztük annak mi is megisszuk a levét!

– Értem! – bólintott a nyomozónő – Utána járok a dolgoknak!

– Oké! Kösz! – mondta "Golyó", majd elköszönt és távozott.

Jane egy mélyet sóhajtott. Pont egy bandaháború hiányzott volna most a legkevésbé. Elindult
vissza az egyes kihallgatóhoz, közben a hallottakon gondolkozott. Renátó közel se vívott ki olyan
tiszteletet az éjszakában, mint annak idején Sándor. Mivel embert sose ölt, így nem is tartottak tőle.
Épp ezért a terület újra osztásnál az ő életét sem kímélnék. Jane gondterhelt arccal lépett be a
kihallgatóba.  Tibor  és  Zoltán  rögtön látták  a  nőn,  hogy  valami  nincs  rendben vele.  Jane  leült
Ádámmal szembe, de hosszú percekig egy szót se szólt.

– Akkor induljunk neki újra, tiszta lapokkal! – kezdte meg a kihallgatást – Jane Forrest Hargitai
vagyok! Úgy tudom a kollégám ismertette Önnel a jogait! Ön ügyvédet kért, de ő még nem ért ide!
Meg akarja várni az előzetesben, vagy lemond a törvény adta jogáról?

– Nem kell ügyvéd! – felelte megtörten a fiú.

Hirtelen nyílt az ajtó és egy öltönyös idősebb férfi viharzott be rajta feldúltan.



– Nem hallgathatja ki az ügyvédje jelenléte nélkül nyomozó! – állt meg az asztalnál és lehajította
rá az aktatáskáját.

– Meggondoltam magam! – jelent meg gúnyos elégedett mosoly Ádám arcán – Mégis csak kell az
ügyvéd!

– Jane? – csodálkozott el idősebb Rádvai.

– Barnabás? – ráncolta össze a homlokát meglepetten a nő és felállt. Az ügyvéd mosolyogva
Janehez lépett és megölelte.

– Ez ám a fordulat! – jegyezte meg nevetve a tükör mögött Zoltán.

– Ezer éve nem láttam! – mondta Barna miközben elengedte a nőt – De semmit se változott az
eltelt évek alatt, még mindig ugyanolyan gyönyörű! – bókolt kedvesen miközben helyet foglalt.

– Apa! – kiáltott rá idegesen Ádám.

– Nem is tudtam, hogy ekkora fia van! – ült vissza a helyére Jane.

– Egy sorscsapás ez a gyerek, ezért nem igazán dicsekedek vele!

– De apa! – emelte fel még jobban a hangját Ádám.

– Ezt el is hiszem! – mosolyodott el Jane.

– Apa ezek jogtalanul fogva tartanak és ez a nő összerakott sittes férfiakkal, akik végig tapiztak
és meg akartak ölni!

– Tényleg? Ez olyan Jane-es húzás volt! – nevetett fel Barnabás.

– Ez nem olyan mulatságos! – fordult oldalra dühösen a fiú – Vigyél ki innen azonnal!

– Miért hagyta ott a testőr szakmát? – beszélgetett tovább úgy a nővel, mintha meg sem hallotta
volna azt, amit a fia mond – Ne fogja a pénzre, mert láttam az ügyfelem mennyit fizetett magának
hetente!

– Nyugodtabb életet akartam!

– Gondolom, az ilyen eseteknél – mutatott rá a mellette ülő fiúra – azért visszavágyik inkább oda!

– Minden munkának meg van az előnye és a hátránya is!

– Emlékszik, mikor a búcsú buliját tartottuk, abban a boros pincében? – tett célzást az utolsó
találkozásukra.

– Ha az én búcsú bulim lett volna, akkor Chippendale fiúkat kellett volna hívni, nem sztripereket!

Mind a ketten felnevettek.

– Apa, előzetesbe akarnak tenni, miközben te itt röhögcsélsz ezzel a nővel! – ugrott fel dühösen –
Anyát kellett volna inkább hívnom, hogy kivigyen! – tette hozzá, majd Janehez fordult – Telefonálni
akarok!

–  A híváshoz való  jogát  már ellőtte,  úgyhogy üljön vissza!  –  emelte  fel  fenyegetően a jobb
mutatóujját a nyomozónő.



– El fogom mondani anyának, hogy hagytad lecsukatni az egyetlen gyerekedet! – fenyegetőzött,
miközben visszaült. Barnabás arcáról eltűnt a mosoly. Hallgatott pár másodpercig, majd komoly
arccal megszólalt: – Mivel vádolják az ügyfelemet?

– Gyilkossággal! – felelte Jane, aki ebből megértette, hogy a Rádvai családban az asszony viseli a
nadrágot.

– Van valami bizonyítékuk is vagy csak találgatnak?

– Van ügyvédúr! Ha átkísér az irodámba, megmutatom Önnek!

– Rendben! – állt fel Barnabás. Jane is felállt és együtt elindultak kifelé. Az ügyvéd kinyitotta az
ajtót  és udvariasan előre engedte a nyomozónőt.  Miután bezárták maguk mögött  az ajtót  Jane
szembe fordult Barnabással.

– Miért hagyja, hogy ezt csinálja magával? – kérdezte csendesen a nő.

A férfi hallgatott.

– Azért, mert ő az egyetlen gyermeke, még nem kell engednie, hogy zsarolja!

Az ügyvéd még mindig nem szólt egy szót sem.

– Barnabás ez most egyáltalán nem játék! Gyilkossággal vádoljuk a fiát! Ez nem egy gyerekcsíny,
hogy csak úgy kihúzza belőle!

– Bármiből ki tudom húzni a fiam!

– Pont azért tart itt, mert a gazdag ügyvéd apja és ügyvéd anyja mindent elsimított, de ez nem
egy elszívott füves cigi esete, vagy mikor fiatalkorúként elkötött egy kocsit!

– Milyen bizonyítékuk van ellene? – érdeklődött csendesen a férfi. Jane egy mélyet sóhajtott.

– Csak magára való tekintettel segítek! – mondta a nő és elindult az irodája irányába.

– Nagyon köszönöm Jane! – suttogta megkönnyebbülten Barna és követte a nyomozónőt. Jane
egyenesen  az  irodájában  lévő  asztalához  ment.  Elvette  róla  az  ügyhöz  tartozó  papírokat  és
átnyújtotta a férfinak. Az ügyvéd alaposan áttanulmányozta, majd gondterhelt arccal visszaadta.

– Kevesebbel is csukattam már le embereket! – szólalt meg halkan a nő – Ha nem beszél a fia,
nem fogja tudni kivinni!

– Mindent megteszek, hogy kivigyem! – felelte komoly hangon Barna – Mondja meg, hogy mit
csináljak, és azt teszem!

– A fia kocsiját felvette egy térfigyelő kamera azon a környéken, ahol a holttestet megtalálták, de
a sofőr arca nem látszik rajta! A lány testében viszont csak a fiától származó DNS-t találtak! Ennyi az
ügyészségnek elég is lenne, de nekem nem! Tudom, hogy többen voltak! A nő testén lévő sérüléseket
nem egy ember okozta! A vállánál, nyakánál és a csuklójánál egyszerre nem foghatta le, kivéve, ha
kettőnél több keze van! Ahogy láttam, ha agyilag még az is, de testileg nem fogyatékos a fia! – tartott
egy pillanatnyi szünetet, majd folytatta – Győzze meg a fiát, hogy mondja el, ki volt még ott vele!

– Nem fog beszélni! – rázta meg a fejét az ügyvéd – Sose mond el nekem semmit, mindig úgy
húztam ki a bajból, hogy megkerestem a törvény kiskapuit!

– Barnabás itt most nincs kiskapu, nincs jó haverom a bíró és az majd felmenti! Itt egy elkövető és



egy gyilkosság van, amiért akár 25 évet is kaphat! De pont magának mondom, hisz jobban tudja a
törvényeket, mint én!

– Akkor se fog beszélni! Nekem kell kitalálnom valamit!

Jane egy mélyet sóhajtott. Megértette az apa érzéseit, aki mindentől meg akarja védeni a fiát, de
tudta, az, hogy ő egy híres, elismert ügyvéd, most nagyon kevés.


