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A taxi megállt a külvárosi utcában egy sorház előtt. Fiatal nő szállt ki a hátsó ülésről, kezében
gyűrött  újságot  szorongatva.  Nézte a  házat  érdeklődve és  kissé csodálkozva.  Az újságban lévő
hirdetésben  csak  házszám  szerepelt,  joggal  hitte:  magánház,  vagy  legalábbis  irodaház,  ahol
jelentkezhet.

A cím stimmel, de ebben az épületben legalább négy lakás van, irodának semmi jele.

A kapualj tábláját fürkészve megtalálta a keresett nevet: Howard Botsio magándetektív.

Még tétovázott mielőtt csengetne; milyen már ez az elnevezés? Miért „magándetektív”? Vicc ez,
vagy  valami  nosztalgikus,  krimis  elnevezés?  Chandler  Marlowe-ja  jutott  eszébe…  mosolyogva
csengetett.

Bágyadt, mély férfihang válaszolt:

– Igen?

– Üdvözlöm! A hirdetése miatt jöttem.

– Nyitom. Emelet, balra… – hallotta; berregett a nehéz bejárati ajtó, a nő belépett.

Régi  ház  ódivatú  előterében  kis  asztal,  rajta  vázában  művirág  árválkodott.  Faragott  korlát
nyikorgott a nő keze alatt éppen úgy, mint a színehagyott szőnyeggel borított falépcső, ahogy haladt
felfelé az emeletre.

Levendula illat érződött, és minden nagyon réginek látszott, ám tiszta és gondozott volt.

„Egy film díszletébe csöppentem” – gondolta, majd meglátta a kissé kinyitott ajtót, ahol várják.

Az ajtón csak a lakás száma, egy fényesre dörzsölt sárgaréz „4” -es volt, se cégnév, semmi más.
Kopogott, majd belépett. Tágas hallban találta magát, egyedül.

– Halló? – szólt tétován.

– Erre tessék… – válaszolta a kapunál hallott férfihang az egyetlen nyitott ajtó mögül.

A fiatal nő lassan ment a hang irányába, közben alaposan körbenézett.



A hallból, melyen átsétált, ajtók nyíltak; barnák, mint a recsegő, de csillogó parketta. Egyetlen
természetes  fényforrást  egy  kétszárnyas,  katedrálüveges  ajtón  át  szűrődő  bágyadt  napsugár
jelentett, egyébként az ajtók közti falrészek vakító fehér festésén apró, bordó ernyős kislámpák
gyenge izzói adták a világítást.

Belépett a nyitott ajtón, csaknem az elébe igyekvő férfinek ütközve.

– Bocsánat… – mondták, szinte egyszerre.

A nő a kezét nyújtotta bemutatkozásra:

– Samantha Flash, üdvözlöm!

– Örvendek, Howard Botsio vagyok.

Egymást méregették, a férfi közben beljebb terelte a nőt, majd egy régi stílusú kanapén hellyel
kínálta.

Tágas szoba volt, világos, barátságos és nagyon régimódi. Faragott, de nem újonnan készült
íróasztal,  mögötte  bőr  karosszék.  Plafonig  érő  könyvespolc,  zsúfolva.  Irattartók  váltakoztak
könyvekkel, tetejükről újsághalmok készültek lezúdulni a földre. Az asztalon réztestű, zöldernyős
banklámpa, fekete, kagylós telefon, írókészlet, egy üres kólás dobozban kihegyezett ceruzák, és
papírok, jegyzetek, noteszek mindenhol.

A kanapé mellett egy kerek, üveglapú asztalka állt, karcsú vázájában egyetlen szál fakó műrózsa.
Mellette  két  szék,  nehéz,  vastag  kárpittal,  magas  háttámlával.  A  szoba  közepén elvékonyodott
műperzsa szőnyeg hivatott tompítani a parketta recsegését. Három ajtó barnállott a fehér falban,
mind csukva. Egy komód is állt két ajtó között, tetején újságok kupaca.

A nő arca egyre vidámabb lett, mert meggyőződése volt, hogy ez valami díszlet, egy régi filmé,
vagy valami ilyesmi.

Az is eszébe villant, hogy látta a hall közepén; egy borzalmas szőnyeg a földgömböt ábrázolta az
égtájakkal, minden felirattal. Azon is állt egy üvegasztalka, valahol a karibi szigetek tájékán. Három
tonettszék vette kőrbe Kanada, valamint az óceán felett.

Már csaknem felnevetett hangosan, mikor jobban szemügyre vette a férfit, aki éppen az egyik
széket húzta közelebb a kanapéhoz.

Magas, negyvenes férfi, kávébarna öltönyben, tűzött-varrott cipője éppen a nő elé került, ahogy
leülve a székre keresztbe tette lábát.

A nő arcán megfagyott a nevetés, a férfit  nézte kutatón. Keskeny arcán borostás szakállnak
induló szőrzet,  aprócska,  ritkás bajusz,  magas homlokából  hátrafésült  és  gondosan letapasztott
sötétszőke haj. Szeme borostyánszíne meleget sugárzott, ám arcán unott kifejezéssel szemlélte őt.

–  Mint  a  hirdetésben is  írtam:  munkatársat  keresek,  mert  nem győzöm egyedül.  Bevallom,
felületes voltam, amikor nem írtam le konkrétan, hogy férfi munkatársra gondoltam. Maga, kedves
kisasszony, talán titkárnőnek valóban megfelelne, de azt nem engedhetem meg magamnak. Apró,
nem nagy esetekkel foglalkozom, nem dúskálok a jól fizető ügyfelekben – kezdte a beszélgetést a
férfi.

– Aha. Még azt sem tudja, hogy mihez értek, vagy képes vagyok-e valamire, de már elutasít. Nem



látom, hogy tolonganának az állásért, sőt, ügyfelek sem várakoznak Afrika, vagy a Föld bármely
táján az elhelyezett székekben. Maga tényleg ilyen, vagy majmolja a regényhősöket? – csattant a nő
hangja.

– Tényleg: milyen? – ráncolta homlokát a férfi.

–  A lakás,  az irodája,  az öltözéke,  a  modora… mintha egy Chandler regényből  készülő film
díszletei közt járnék. Meg az elnevezés: magándetektív – vicces. Szabad már nevetni?

– Nos, kisasszony…

– Sam… csak így simán…

–…  igazán  nagyon  örültem  a  szerencsének,  hogy  alkalmam  volt  megismerni  önt,  de  más
jelentkezőt inkább alkalmasnak tartok a feladatra. Sajnálom, hogy hiába fáradt. Kikísérem – állt fel a
férfi.

Sam felugrott, az asztalhoz viharzott, majd felkapta a telefont. Gúnyos pillantással tette vissza a
néma kagylót, majd a papírok közt matatott. Nevetése sem volt gúnytól mentes, mikor rákérdezett:

–  Megkapta  már  a  működési  engedélyt?  Esetleg  segíthetek,  megsürgethetem,  vannak
kapcsolataim…

A férfi meglepve nézte az elutasítást meg sem halló nőt, aki izgatottan kutat az asztalán, majd
gúnnyal a hangjában tesz fel nagyon kellemetlen kérdéseket.

A nő nagyon csinos!  Nem magas,  nem bombázó az alakja –  bár,  ki  tudja:  farmerben,  laza,
pulóverben, sportcipőben ezt nem könnyű megállapítani. Arca most éppen piros, talán a méregtől,
viszont szép vonásai még így, gúnyos mosollyal is szívdobogtatók. Fekete haja a vállán tekereg,
formás kezével üres lapot lobogtat diadalittasan.

Howard lerogyott a kanapéra, beletúrt a hajába, majd mély sóhajjal válaszolt:

– Mindig intett a nagyapám, hogy nőt ne engedj a munkád közelébe…

– Miért, van már munkája?

– Befejezhetné… égek már, mint a Reichstag.

– Kezdjük elölről: Sam vagyok, harminckét éves. Akadémiát végeztem, a kábítószeres csoportnál
dolgoztam. Egy akció során megsérültem, sokáig beteg voltam. Kiléptem a kötelékből, nem akarok
még  megdögleni.  Nyugisabb  állás  után  kutakodtam,  valami  ilyesmit  képzeltem  el,  mint  a
magánnyomozás. Tízévnyi rutinnal talán megfelelnék. Most maga jön!

– Akadémia után járőröztem, aztán szamárlétra és még több tanulás után egyre feljebb kerültem.
Gyilkossági  csoport;  egy  borzalmas  ügy  során  besokalltam,  kikészültem.  Nem  mentem  át  a
pszichológiai teszten, a papírmunka meg nem nekem való. Megvoltak a szolgálati éveim, hiszen már
mindjárt  negyvenöt  leszek,  nyugdíjaztak.  Magánnyomozónak  még  jó  vagyok,  megkaptam  az
engedélyt. A fegyverviselésit még nem, még kell néhány látogatást tennem az agyturkásznál.

– És ez a berendezés? – nézett körbe Sam.

– Nagyapáé volt. Neves magánnyomozó volt az öreg, itt élt. Amikor évekkel ezelőtt elvitte egy
agyvérzés, lezártuk a lakást. Most, hogy ebbe a szituba kerültem arra gondoltam, mindent felújítok,



de  meghagyom  a  régi  hangulatot.  Van  ennek  valami  varázsa,  na!  Kiadtam  a  lakásomat  és
ideköltöztem, igyekszem asszimilálódni, átvenni a környezetem hangulatát.

–  Még  meggondolhatja  magát,  nekem  van  fegyverviselési  engedélyem,  sőt,  fegyvereim  is!
Terepmunkában jártas vagyok, mint ahogy ezerféle nyomkövető és egyéb bizgentyű beszerzésében,
használatában.

– Kocsija is van, gondolom…

– Szervizben, de holnapra készen lesz. Számítógép nincs?

– Van. Laptop, tablet…

– Nekem is, meg iPhon.

– Szintén.

– Akkor? Mi lesz? Alkalmaz?

– Nembánom… az első ügy fogja eldönteni a továbbiakat.

– Oké, főnök. Mivel kezdjük?

– A fizetés nem is érdekli?

– Majd meglátjuk, mennyit kapunk az első munkáért. Ne sokat kérjen, csak szerényen… ha jó
munkát végzünk, többet fizetnek, esetleg még hírünk is kerekedik… Valami jó nevet kéne kitalálni…

– A nagyapámat is ugyanígy hívták és neve volt a szakmában, mi a baja ezzel?

– Mikor volt az már! Mindenki a temetőben porlik, aki ismerte! Meg aztán… ne sértődjön meg, de
nem túl bizalomkeltő a neve… nekem egy buggyantott tojás jut eszembe róla…

– Mi? Nahát! Érti a walesi nyelvet? – nevetett hangosan Howard.

– Kicsit… gyakran jártam arra, ragadt rám valami… Egyébként én szeretem, de nem illik ehhez a
munkához… mármint a tojás… a buggyantott… – magyarázkodott Sam, de fuldoklott a nevetéstől.

– Elég már! – nevetett Howard is, majd elgondolkozott.

– Valami jól csengő, név kellene…

– Mit is kínálunk a szolgáltatásunk által a megbízónak? Nyugalmat, megnyugvást, világosságot a
tudatában…

– Ezek olyan vallásos hangzású kifejezések, valami frappáns lenne jó… – morfondírozott Howard.

– Tényleg meg akarja őrizni ezt a feelinget? – kérdezte Sam kissé hitetlenül, miközben ismét
körülnézett a szobában.

– Feltétlen! Egyedi és különleges. Nem gondolja?

– Van hangulata, bár én nem venném komolyan, ha ügyem lenne; nevetve visszafordulnék az
ajtóból – húzta el száját Sam.



– Véleményem szerint: egy sikeres ügy és híre megy az egyedi stílusú, ám high-tech módszerrel
dolgozó nyomozóirodának! – vélte Howard, közben csillogott a szeme.

– Meglátjuk… izé… akkor nekem is át kell alakulnom, korabeli külsőt mutatnom? – rémüldözött a
nő.

– Itt, az irodában igen; elvárom, ha maradni akar. Az ügyfelekkel így érintkezünk. Gondot jelent?

– Már hogy a fenébe ne! Honnan szerezek jelmezt? Arról már nem is beszélve, hogy mit csináljak
a hajammal…

– Még van ideje kitalálni… még nem teljes az image. Ragaszkodom egy réz cégtáblához a kapu
mellé… bár azt inkább orvosok használják, de előbb a nevet kell kitalálni…

– Valami meghökkentő, de csalogató név kell, azzal felvezetni ezt, ami itt fogadja a kuncsaftot…
valami ennek teljesen ellentmondó… lezser, és akkor sokkal hatásosabb lesz…

– A detektív szó ellen mi a kifogása?

– Utal a miliőre… azért a névjegyén szerepelhet, már, ha van…

– Készül, de leállíttattam, amíg megfelelő cégnevet nem találok…

– Gondolom, kukkolós munkával,  válási bizonyítékok begyűjtésével fogunk foglalkozni,  vagyis
szimatolnunk kell, mint egy kutyának… kopók… ehhez mit szól?

– Privát kopók? Hogy hangzik?

– Hm. Nem rossz… – élénkült meg Sam.

Howard ledobta a zakóját, aztán a szépséges, régi íróasztalhoz húztak még egy széket, majd
nekiálltak szöveget kitalálni, a munka lefolyását megbeszélni, egyéb részleteket tisztázni.

Miután a cégtábla szövegét kitalálták: –

”PRIVÁT KOPÓK – Nincs többé titok! Nyomozóirodánk mindenre fényt derít!” –, rájöttek, még
mennyi dolguk van, mielőtt teljesen összeáll a kép.

Howard elnézést kérve eltűnt az egyik ajtó mögött, majd farmerben, pulóverben, edzőcipőben
került elő. Haját már régen összeborzolta, most pontosan úgy festett, mint egy hétköznapi negyvenes
férfi.

– Menjünk, együnk valamit… még a konyhafront nem alkalmas főzés és hasonló dolgokra, de
dolgozom rajta.

– Avasson be! Mégiscsak nő vagyok, ha nem is feltűnő! – szólt Sam, majd nevetve ment a férfi
után.

Ahogy kiléptek a házból, maguk mögött hagyták a régi világ minden kellékét, ugyanis a férfi
autója már nem tükrözte a nagyapai hagyatékot.

 

 



***

 

 

Tennivalókkal zsúfolt hetek teltek el, mire nagyjából összeálltak a dolgok.

A réztábla álom maradt, helyette horganylemezre került a szöveg, ráadásul hibásan, de már
későn vették észre, maradt így; viszont a réz színét imitáló festékkel lefújt tábla messziről elég jól
mutatott. Hosszas vitába keveredtek a házfelügyelővel az elhelyezése kapcsán, végül meggyőzték.

Sam idegbajt  kapott  a  saját  külseje  átalakítása  során.  Egyfelől:  nem tetszett  neki  az,  amit
mutatnia kell,  másfelől,  nem talált  sehol ilyen óságos kosztümöt.  Végül,  miután anyja konyított
valamit  a  varráshoz,  néhány  régi  film  megtekintése  után  képes  volt  megvarrni  egy  hasonló
kosztümöt. Egy turkálóban talált hozzá blúzt, az ócskapiacon cipőt, brossot.

Otthon aztán megpróbálta magát múlt századi módi szerint átváltoztatni.

Vállig érő fekete haját simán hátrafésülve egy csomóba tűzte, majdnem tökéletes lett. Sminket
nem  tett  fel,  csak  száját  festette  vörösre.  A  cipő,  ami  szintén  barna  színű  volt,  meglepően
kényelmesnek  bizonyult.  Úgynevezett  trottőr  sarka  engedte  a  határozott  lépést,  ami  Samnek
sajátossága;  keskeny,  kényelmes felsőrésze még csinos  is  volt.  Békebeli,  valódi  bőrből  készült,
azonnal a lábához idomult.

A blúz és a kosztüm feszélyezte, de minél többet nézegette magát a nagytükörben, annál inkább
beleélte magát a szerepbe.

Abban  megállapodtak  Mr.  Botsióval,  hogy  kizárólag  ügyfélfogadáskor  viselik  a  jelmezt.
Nyomozáshoz mindenki a saját stílusának megfelelően öltözik. Mellesleg, alig volt eltérés kettejük
között ebből a szempontból.

 

A lakásban is rengeteg mindent kellett intézni.

A fogadószoba, vagyis a detektívek irodája kezdett tökéletessé válni. Az ablakra reluxa került a
függöny helyett,  Sam is  kapott  egy  íróasztalt  a  szoba  másik  részében.  Ezt  sem volt  egyszerű
beszerezniük: fotóval a kezükben járták az antikvitásokat áruló üzleteket, míg a sokadikban találtak
egy megfelelőt. Telefont is sikerült szerezni, egy szakember megoldotta, hogy ezek a régi vackok
alkalmasak  legyenek  legalább  arra,  hogy  fogadják  a  hívást,  át  lehessen  kapcsolni  egy  másik
készülékre.

Mert a barna ajtók egyike mögött volt az iroda lelke.

A legerősebb számítógépek, monitorok, szekrénybezárt digitális fényképezőgépek, lehallgatók,
nyomkövetők, tű- és másféle apró kamerák… lehallgató bizgentyűk, szóval minden, ami manapság
nélkülözhetetlen a hatékony nyomozáshoz.

A készülődés ideje alatt Sam is kiváltotta a magánnyomozói engedélyét, Howard megkapta a
fegyverviselésit; névjegyek készültek mindkettőjük számára.

A lakás is némileg átalakult Sam közreműködésével. A konyha már azzá lett, aminek készült,



némi – szintén a bolhapiacon vásárolt porcelán teáskészlettel kiegészítve; ezzel adózva a stílusnak,
meg talán tetszett is mindkettőjüknek.

Miután abban állapodtak meg, hogy tíztől hatig tartanak nyitva, ebédre, kávéra, italra szükségük
volt. Némi élelmiszert is tartottak a hűtőben, kamrában.

Howard néhány újságban meghirdette a céget, aztán reménykedve várták az ügyfeleket.

Annál is inkább, mivel szinte minden pénzüket felemésztette az egész kialakítás.

Samantha is bedobta a megtakarítását, felesben társak lettek, így jegyezték be a céget.

 

 

***

 

 

Több mint kéthete jelentek meg a hirdetések, de még senki sem kereste őket.

Talpig jelmezben ültek a régies irodában, csüggedten, szótlanul.

– Mit nem csináltunk jól? Miért nem jön senki? – nyafogott Howard elkámpicsorodva. Lapos
pénztárcája, csaknem kiürült bankszámlája már talán csak egy havi rezsit fedez.

– Türelem, valamit tettem, amit nem mondtam el…

– Atyaég! – rémüldözött a férfi.

– Ne kapjon már frászt! Csupán széthagytam néhány névjegyet… boltokban, kávézókban… még
az őrsön is, mikor legutóbb meglátogattam a volt kollegákat.

– Pont a kábítószeres csoportnál akad ügyfél…

– A portán hagytam… meg néhány barátnál…

Sam a szemüvegével játszott, mert azt is beszerzett, hogy fokozza személye fontosságát. Még az
sem érdekelte, hogy Howard fetrengett a röhögéstől, mikor meglátta rajta a kerek, fekete keretes
okulárét.

– Sziszegni is tud? Teljesen úgy fest, mint egy kobra véres szájjal! – nevetett a férfi.

– Mondja egy buggyantott tojás… – vágott vissza Sam, aztán egészen jó kedvük kerekedett.

Mostanra már elfogyott a jókedv, a pénzzel együtt.

 

Hideglelést kaptak mindketten, mikor éktelen hangon csörögni kezdett Howard asztalán a fekete
telefon.



– Privát Kopók Nyomozóiroda, parancsoljon! – emelte fel a kagylót és szólt bele tompán a férfi.

– Maga a főnök? – kérdezte egy reszketeg hang.

– Az egyik, igen. Állunk szolgálatára!

– Mennyiért keresnek meg egy gazembert?

– Az időtől függ… javaslom, jöjjön be az irodába, hogy megbeszélhessük a dolgot személyesen.

– Mikor tudnak fogadni?

– Pillanat… délután négy megfelelne?

– Meg. Viszlát! – bontotta a vonalat a meghatározhatatlan nemű illető.

Csillogó szemmel néztek egymásra, de még nem mertek örülni.

– Intézkedem… – állt fel Sam, majd bement a belső irodába.

 

Kidolgozott  tervük  volt  már  az  ilyen  esetekre,  néhány  telefont  le  kellett  bonyolítani  a  cél
érdekében.

 

Délután négy előtt valamivel, egy férfi olvasgatott a hall asztalánál. A bejárati ajtó félig nyitva
volt, mikor egy bátortalan hang beszólt:

– Itt van a nyomozók irodája?

– Ki van írva, itt, igen – szólt az újságból alig feltekintve a várakozó férfi.

– Maga is rájuk vár?

– Azt várom, aki éppen bent van.

– Leülök, mert nehezen veszem a lépcsőt – szólt kicsit asztmásan lélegezve a koros asszony.

Kitérdelt  nadrágja  vaskos  combot,  dagadt  lábat  takart,  kissé  megfakult  kardigánja  egyetlen
gombbal  tartatta  magát  a  testén.  Vékony pulóvere is  kopott  volt,  kezében fekete lakkutánzatú
ridikült szorongatott. Csaknem teljesen ősz haja a nyakába ért, egy hullámcsat tartotta meg, hogy ne
lógjon a szemébe. Gyulladt, vörös szemfehérjében vízkék írisszel nézett szét a hallban.

Néhány perc elteltével kinyílt az iroda ajtaja, egy középkorú nő távozott és köszönt el Howardtól.

Az asztalnál olvasó férfi ledobta az újságot, majd a nővel együtt elhagyták a helyiséget.

– Üdvözlöm, asszonyom! Kérem, fáradjon be! – tárta szélesre az ajtót Howard.

Az  idős  nő  ámulva  nézte  az  öltözékét,  majd  amint  belépett,  a  száját  is  nyitva  felejtette  a
csodálkozástól, ahogy körülnézett.

–  Asszonyom,  Samantha  Flash  vagyok,  az  úr:  Howard  Botsio.  Mi  vagyunk  a  Privát  Kopók,



foglaljon helyet! – fogadta Sam az asszonyt, aki bénán hagyta, hogy a lány a kanapéhoz vezesse.

– Ilyesmit eddig csak régi filmekben láttam… – motyogta az asszony.

– Az jó! Azokban a nyomozó mindig sikeres, akárcsak mi! – mosolygott Howard.

– Nem is tudom… mennyit kérnek?

– Előbb meghallgatnánk a problémát.

Az idős asszony mélyet sóhajtott, majd némi tétovázás után belekezdett a mondandójába.

–  Fél  éve kiadtam az  egyik  szobát  egy fiatalembernek.  Rendes,  csendes fiú  volt,  bárpincér
valamelyik szállodában… már nem emlékszem, hogy melyikben. Úgy két hónapja színét sem láttam,
nem is fizetett lakbért. Van kulcsom, hát bementem. Üres szekrény és komód fogadott… lelépett az
átkozott, fizetés nélkül! Dühöngtem egy ideig, aztán beletörődtem. A napokban elő akartam venni az
anyámtól örökölt ezüst evőeszközkészletet. Egy bársonnyal bélelt dobozban tartom, nagyon értékes.
A szekrényem felső polcán van a helye, ezért ritkán veszem elő; nehéz felkapaszkodnom, meg a
doboz is súlyos. Szóval, ismét felmásztam a hokedlire, aztán csaknem leestem, amikor megfogtam a
dobozt: könnyű volt! Az a gazember kirámolta a tartalmát és elemelte! A tartalék vagyonom volt, alig
van másom, csak egy csekélyke járadék az munkám után. Keressék meg nekem azt az ezüstöt, meg a
fickót is!

– Van szerződés a szoba kiadásáról? – kérdezte Sam.

– Elhoztam, de csak kézzel van megírva… azért az érvényes, nem?

– Megnézhetném? – kérte Howard.

Az asszony egy borítékot halászott elő a ridikülből, majd átadta Howardnak.

Kézzel írt, macskakaparásszerű megállapodás volt, ami ugyan érvényesnek tűnt, viszont a férfi
alig bírta a nevetését visszatartani, amikor meglátta a bérlő nevét.

– Igen irodalmi neve van a fiatalembernek: William Blake. Érdekes… Látom, a St. Giles szállodát
jelölte meg munkahelynek. Járt ott, asszonyom? – szólalt meg komolyra változott arccal.

– Nem, azt sem tudom, hogy merre van…

Sam elolvasta a papírt,  mutatóujjával  visszatolta orrnyergére a lecsúszott  szemüveget,  majd
komoly arccal bólintott Howard felé.

– Nos, elvállaljuk az ügyet, de nem sok jóval bíztatom. Nyilván a tolvaj értékesítette a lopott
holmit, ami már bárhol lehet, szinte lehetetlen megtalálni. A fiatalembert talán sikerül előkerítenünk,
és  lehet,  hogy  ki  tudunk  szedni  belőle  valamit.  Pénzt,  vagy  az  ezüstnemű  hollétét.  Őszintén
megmondom önnek, kevés esélyt látok a sikerre… – vázolta a lehetőségeket Howard.

– Márpedig csak akkor fizetek, ha visszakapom az ezüstöm és kifizeti az a gazember, amivel
tartozik nekem! – lármázott az asszony.

– Felteszem, azóta már kiadta a szobát másnak… – szólt Sam.

– Nem én! Már félek, hogy megint kirabolnak!



– Azért a szobát kitakarította, nem?

– Mérgemben hagytam a fenébe az egészet… – pirult el az idős asszony.

– Nos, ebben az esetben talán van némi remény… – nézett Sam Howardra.

– Mára már nem várunk senkit, hazavisszük önt, és körülnézünk abban a szobában.

– Mennyibe kerül ez nekem?

– Asszonyom! A hirdetésben szerepel az óradíjunk, plusz az egyéb kiadásunk. Jelen esetben a
benzinköltség terheli a számláját. A ráfordított időt még nem tudjuk… érthető vagyok?

– Nem húzzák az időt? – kérdezte gyanakvóan az idős nő.

– Minden megkezdett órát ki kell fizetni. Mi legyen? Nincs pénze, asszonyom? Akkor miért nem a
rendőrséghez fordul?

– Az az én dolgom! Menjünk!

Howard bezárta a lakást, majd kimentek a kocsihoz.

– Előre ülök, nehogy sétakocsizni vigyenek a benzinfogyás miatt! Mennyit fogyaszt ez a kocsi?

– A mutatón láthatja az üzemanyag fogyasztását… mehetünk? Mi a cím?

Sam a hátsó ülésen vigyorgott. Fösvény, tehát van pénze. Megjátssza a szegény öregasszonyt,
mert fél, hogy meglopják.

Néhány perc múlva megérkeztek. Hasonló sorházba léptek be, mint ahol az iroda volt, de ez
modernebb berendezéssel fogadta a belépőt. A földszint egyik lakása előtt álltak, amíg az asszony
kinyitotta a temérdek zárat, amelyek az ajtón sorakoztak.

Enyhe dohszag terjengett a lakásban, az asszony az felső szintre vezető lépcső felé indult.

Két szoba volt itt, köztük egy fürdő.

– Öné a másik szoba?

– Nem, én nehezen mászom meg a lépcsőt, lent van a szobám. Ez üres, régi kacatokat tartok
benne.

– Azokat védi lakattal? – csodálkozott Sam.

– Nekem fontosak, emlékek. Ez volt kiadva… – tárta ki a másik ajtót.

Egyszerű szoba volt,  és poros. Ágy, szekrény, komód, tévé, asztal és két fotel,  valamint egy
spárgaszőnyeg volt az egész berendezés.

Sam kinyitotta a szekrényt, amely üres vállfákat tartalmazott. A komód fiókja is üresen tátongtak.
Táskájából  különböző  eszközöket  vett  elő,  ujjnyomokat  keresett.  A  műanyag  vállfa  megőrzött
néhányat. Beporozta, szakszerűen levette, eltette.

Benézett a fürdőszobába is, ám ott már semmit sem talált.


