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1. fejezet



Az első eset
 

November 25., hétfő éjjel
 

Már órákkal ezelőtt beesteledett, csak a közvilágítás pislákoló fényei világították meg az
utcákat valamelyest. Amos gyors léptekkel haladt a néptelen Buskou utcán a metró lejárat
felé. Elgondolkozva, maga elé bámulva szedte a lábait,  majd egy pillanatra felnézett és
fázósan  összébb  húzta  magán  a  fekete  szövet  kabátot.  November  végén  már  erősen
éreztette hatását a lassan elmúló ősz és a beköszöntő tél. Hideg, csípős szél fújt, a nedves
párát szinte tapintani lehetett a levegőben. Amos elért egy gyalogátkelőhöz. Kezét zsebre
dugta, miközben meredten az utca túloldalán lévő közlekedési lámpa piros fényét figyelte.
Pár másodperccel később a lámpa zöldre váltott és Amos határozott léptekkel folytatta útját.
Elhaladt két toprongyos hajléktalan mellett, de ügyet sem vetett rájuk. Cigarettát kotort elő
az egyik zsebéből, egy fényes ezüstös csillogású öngyújtót a másikból, majd egy hanyag
mozdulattal  rágyújtott.  Mélyet  szívott  a  cigarettából,  mire  annak  felparázslott  a  vége.
Hosszasan kifújta a füstöt, miközben elérte a metrólejárót. Kapkodva beleszívott még kettőt
a  cigibe,  azután  rutinosan  elpöckölte.  A  következő  pillanatban  egy  óvatos  mozdulattal
rálépett a mozgólépcsőre. Elmosolyodott a jobbra tarts táblán, hiszen rajta kívül egy lelket
sem látott, azonban mégis egy ösztönös mozdulattal kissé jobbra húzódott. A mozgólépcső
tompa moraja minden más egyéb zajt elnyomott. Amos felnézve látta a málló vakolatot és a
villogó neoncsöveket.  Ezek a kelet-európai országok sajátosságai,  amit csak az tud, aki
odalátogat, vagy ott él. Prágában mindenfelé csak a szegénység és elhanyagoltság létezik.
Erről  tanúskodnak a peremkerületekben lévő omladozó panelházak,  a kitört  ablakok.  A
mozgólépcső gumi kapaszkodója  folyamatosan aprókat  rántott  a  karján.  Amos a  lépcső
mellett, a falon elhelyezett igénytelen reklámokat bámulta. Szinte mind idejétmúlt, gondolta
egy pillanatra. Az egyik kép egy vörös hajú nőt ábrázolt talpig vörös selyemruhában. Valami
ruhagyárfélét reklámozhatott, de Amos a villogó neonfényeknél nem tudta elolvasni a kép
alá írt apró szöveget. A következő pillanatban a mozgólépcső egy csikorgó hang kíséretében
megállt. Amos hirtelen előrelendült, alig tudta megtartani az egyensúlyát. Hátrafordult, de
senkit sem látott. Felhúzta a kabátja ujját és ránézett a karórájára, ami éppen tizenegy óra
negyvenet mutatott. Ijesztő volt a hirtelen beállt csend. Most csak a villogó neonok halk
neszezése hallatszott. Az rendben van, hogy ő a mai utolsó metróhoz igyekszik, de azért
igazán nem kellett volna még leállítani a mozgólépcsőt, dohogott magában. Hiszen valakinek
fent, a forgalomirányító irodában látnia kellett, hogy még használatban van a mozgólépcső.
Már ha van ott még valaki, gondolta, de persze valakinek biztosan ott kell lennie, hiszen
leállította a lépcsőt. Gondterhelten összeráncolta a homlokát, egy kicsit ingatta a fejét, majd
folytatta útját a peron felé. Végül is nem baj, már csak pár fok volt hátra. Óvatosan lépett
lépcsőről lépcsőre, azután elérte a peronszintet. Felnézett, mert feje felett hirtelen fénybe
borult egy tábla: Malostranská. Balra fordult és az oszlopok között egészen a peron széléig,
a sárga csíkig haladt. A gumiborításra már nem akart rálépni, mert utálta a hangosbemondó
recsegő hangját, ami a biztonsági sáv elhagyására figyelmeztet. Miközben ott állt a peron
szélén,  mindkét  irányban  elnézett,  de  senkit  sem látott.  Az  emberek  zsibongása  és  a



mozgólépcső moraja nélkül nagyon kísérteties volt a csend.

Pár másodperc múlva halk neszezést hallott, közvetlenül az előtte lévő, egy méter mélyen
futó sínpár felől. Felsőtestét előredöntve kémlelt a zaj forrása felé. Mivel még így sem látott
semmit, egyik lábát óvatosan előrébb csúsztatta. A következő pillanatban megreccsentek a
hangszórók:  Kérem  a  biztonsági  sávot  szabadon  hagyni!  Amos  összerezzent,  és
automatikusan egy lépést hátralépett. Biztosan csak egy patkány, vagy valami rágcsáló,
gondolta magában. Többször is előfordult már, hogy az utolsó metróval ment haza, azonban
most kissé mégis nyugtalan volt. Talán a mérhetetlen csend zavarta, meg persze az, hogy
egy lelket sem látott az egész állomáson. Felnézett a peron felett elterpeszkedő nagyméretű
óra fehér számlapjára, és hunyorogva összébb húzta a szemét, miközben tekintetét a fekete
mutatókra szegezte. A fekete mutatókra, amelyek nem mozdultak és folyamatosan tizenegy
óra ötöt mutattak. A számlap melletti kijelző is teljesen sötét volt. Máskor vörösen izzó,
vékony vonalkák jelezték a következő metró érkezéséig hátralevő időt,  most azonban a
fekete háttéren kívül semmit sem lehetett rajta látni. Amos felgyűrve a kabát ujját, ránézett
a  karórájára.  Az  ütött-kopott  Doxa  tizenegy  óra  ötvenegyet  mutatott.  Egy  rövid  időre
megrohanták  az  emlékek.  Szinte  maga  előtt  látta  nagyapja  öreg,  ráncos  arcát,  fáradt
mosolyát, amikor neki ajándékozta az akkor már több mint tizenöt éves karórát.

- Aztán jól viseld ám gondját! – motyogta maga elé az öreg.

Ő pedig egyből feltette a karjára. Kicsit lötyögött, – akkor is és most is, – de ő így szerette
hordani. Eszébe villant egy újabb kép, egy vasárnapi ebéd, ahol még mindnyájan együtt
ültek az asztalnál. Egyre újabb és újabb emlékek törtek a felszínre. Olyan pillanatok, amik
örökre bevésődtek az emlékezetébe. Amikor a nagyapja kint játszott vele a kertben a ház
előtt, vagy amikor biciklizni tanította...

…És amikor ott  állt  a  zuhogó esőben a sírok között,  egy lezárt,  barna,  fa koporsót
bámulva maga előtt. Az arca elkomorult a hirtelen előtörő fájdalmas emlék hatására. Még
most is érezte a mélységes űrt, a tehetetlen dühöt, ami akkor úrrá lett rajta…

Halk csikorgás szakította félbe az emlékezést. Amos felnézett és tekintetét az alagút
sötétjébe fúrta. Először csak halvány derengés tűnt fel, majd egyre erősödött a fény. Először
két pici, apró pont jelent meg az állomástól mindössze húsz méterre lévő kanyarban, majd
ahogy a  szerelvény  közeledett,  a  két  pici  pont  növekedni  kezdett.  Ezzel  egyidejűleg  a
csikorgás is egyre hangosabbá vált és Amos fekete kabátja meg-meglibbent a fokozódó
huzatban. Ösztönösen egyet hátrébb lépett. Már hónapok óta nyomasztotta az a félelem,
hogy a metró alá esik, miután egyszer régebben, heteken keresztül erről álmodott. Tudta,
hogy baromság, de jobb félni, mint megijedni. Az érkező metrókocsik robaja visszhangzott a
Malostranská  falai  között,  miközben  a  huzat  szinte  az  elviselhetetlenségig  fokozódott.
Amikor a metró nagy sebességgel berobogott az állomásra, fülsiketítő csikorgással megállt.
Amos pont az utolsó kocsi egyik ajtajával szemben állt meg, ami most hangos csattanással
kinyílt. Belépett, és szinte azonnal, automatikusan körbenézett a kocsiban. Mindig így tett,
amikor beszállt. Ez valamiféle ösztön lehet, emlékezett vissza egy ismeretterjesztő filmre,
ami pont ezt a jelenséget mutatta be. Miután senkit sem látott, finoman megvonta a vállát és
leült a szemben lévő ajtó melletti  ülésre. Amíg a metró az állomáson állt,  újból csak a
neonok halk búgása törte meg a csendet. Amos zsebre dugta a kezét, sóhajtott egyet és fejét
a mögötte lévő ablaküvegnek támasztotta. Így késő éjszaka, egyedül a csendben, óráknak



tűntek a másodpercek. Felhangzott a szokásos szignál, azután az elmaradhatatlan „Kérjük,
vigyázzanak, az ajtók záródnak!”  mondat, majd az ajtók hangos csattanással bezáródtak.
Amos  teste  enyhén  megbillent,  amikor  a  metró  elindult.  „A  Starométská  állomás
következik.”,  recsegett tompán a hangszórókból. Amos fáradtan nézte az egyre nagyobb
sebességgel haladó kocsi ablakai előtt elsuhanó oszlopokat. Gondolatai messze kalandoztak,
miközben álmosan lehunyta a szemét. A szerelvény elhagyta az állomást és egy hangos
robajjal eltűnt az alagútban. Hátsó lámpáinak egyre halványuló piros fénye még látszott egy
darabig, azután azt is elnyelte a sötétség…



2. fejezet



Kezdetét veszi a nyomozás
November 26., kedd hajnal

 

Miroslav Durko hadnagyot a telefon csörgése ébresztette fel. Zavartan körbenézett és
eltelt pár másodperc, mire ráeszmélt, hogy a telefon csapja ezt a kibírhatatlan csilingelést.
Keze  bizonytalanul  tapogatózott  a  kis  éjjeli  szekrényen a  sötétben,  a  telefont  keresve.
Többszöri próbálkozásra sikerült csak megkaparintania a mobilt. Elég kitartó, csak nem
hagyja  abba,  motyogta  maga  elé  kótyagosan.  Mielőtt  felvette,  még  rápillantott  az
ébresztőóra  halványan  fluoreszkáló  számlapjára.  Még  csak  négy  óra  ötven  –  gondolta
magában  –  nem tudnak  békén  hagyni,  aludni?  Közel  tartotta  arcához  a  mobiltelefont,
kimeresztette a szemét és megnyomta a felvesz gombot.

- Halló, – dörmögte rekedtes hangján a készülék mikrofonjába.

-  Halló hadnagy úr,  maga az? – Durko hadnagy azonnal felismerte az erős orrhang
tulajdonosában kollégáját, Karel Radekot.

- Mégis, ki a fene lenne?

-  Bocsánat,  hadnagy úr,  hogy ilyenkor  zavarom,  de gyilkosság történt  a  Dejvická –
DepoHostivar metró vonalán.

- Pontosabban?

-  Én  most  itt  vagyok  a  Dejvickái  végállomáson,  ide  kellene  jönnie,  hadnagy  úr.
Végigcsináltunk már egy-két ügyet, de ez a helyszín még nekem is durva. Ráadásul, van itt
valami nagyon érdekes…

- Rendben, húsz perc és elkészülök…

- Az tökéletes, – vágott közbe Radek őrmester, – mert már elküldtem egy kocsit magáért.
Ha minden igaz, pár perc és ott lesz a házuk előtt.

- Jól van Karel, köszönöm. Akkor fél órán belül ott vagyok.

 

Miután  kinyomta  a  telefont,  kidörzsölte  szeméből  az  álmosságot,  és  bement  a
fürdőszobába. Kisvártatva, ugyan még mindig szörnyen álmosan, de már teljesen felöltözve
jött ki onnan. Éppen jókor, mert a bejárati ajtón csengettek.

Magas,  legalább  százkilencven  centis,  húsz  éves  fiatalember  állt  az  ajtóban.  Haja
torzonborz, arcát csúnya, mitesszerekből megmaradt sebhelyek csúfították.

- Jó reggelt, hadnagy úr! – Tisztelgett Zlatan tizedes az ajtóban.



- Lehet, hogy magának ez jó, de nekem nem. – Válaszolta Durko hadnagy szárazon.

- Indulhatunk?

- Persze. Mennyi idő alatt érünk a Dejvická állomásra?

- Körülbelül húsz perc hadnagy úr.

- Rendben, mehetünk.

 

Miután bezárta maga mögött  az ajtót,  Zlatan tizedest követve lesietett  a lépcsőkön.
Durko hadnagy nem volt már fiatal, erősen a negyvenes évei végét taposta. Dús szakáll
keretezte vékony arcát, és már kopaszodni kezdett. Rövid, sötétbarna, majdnem fekete haja
rásimult a fejére. Ahogy haladtak lefelé a lépcsőn, egyre szaporábban vette a levegőt. Durko
hadnagy  egy  tízemeletes  bérházban  lakott  a  harmadik  emeleten.  Amikor  néhanapján
elromlott a lift, mindig áldotta azt a pillanatot, amikor hozzájutott ehhez a harmadik emeleti
lakáshoz.  Ugyanebben a  bérházban több lakás  is  üres  volt,  ő  mégis  ezt  választotta,  a
hatodikon és a hetediken lévő nagyobb lakások helyett. Tizenöt négyzetméterrel kisebb, de
hetvenöt lépcsőfokkal kevesebb, mondogatta magában, mikor a lift helyett a lépcsőt kellett
használnia. Nem mintha szégyenkeznie kellett volna a hatvan négyzetméter miatt.

Amikor kiértek az utcára, Zlatan kinyitotta a zöld-fehér, Policie feliratú Skoda Oktávia
jobb oldali ajtaját Durko hadnagy előtt, aki nagy nehezen bekászálódott a kocsiba. Zlatan
hátulról  megkerülte  az  autót,  majd  pár  másodperccel  később  könnyedén  behuppant  a
vezetőülésbe.  A Skoda csikorgó kerekekkel  lőtt  ki  a  járda mellől.  Zlatan bekapcsolta a
szirénát és a villogót.

- Muszáj ezt? – Kérdezte Durko hadnagy a halántékát dörzsölgetve.

- Sajnos igen, mert különben sosem érünk oda.

 

A kilométeróra jóval száz felett járt. Reggel negyed hat körül még aludt a város, alig
akadt autó az utakon. Csak a közvilágítás fényei világították meg az utcákat és utakat. Egy-
egy korán munkába induló járókelő téblábolt a járdákon. Ez a Zlatan nem is vezet rosszul,
nyugtázta magában Durko hadnagy, miközben hatvan kilométeres sebességgel fordultak be
egy szűk kis mellékutcába. Körülbelül húsz perccel később valóban megérkeztek a Dejvická
metróállomáshoz.  A  temérdek  kék  villogó  fényeit  búsan  verték  vissza  a  közeli  fák  és
épületek  falai.  Legalább  hat  rendőrautó  és  egy  mentő  is  állt  a  metrólejáró  közvetlen
szomszédságában. Durko hadnagy kiszállt a kocsiból és a lépcső felé indult. Amerre csak
nézett,  mindenütt  egyenruhásokat  látott.  A  korai  óra  miatt  alig  lézengett  egy-két  civil
nézelődő.  Átbújt  a  bűnügyi  helyszín  feliratú,  sárga  szalag  alatt,  odabiccentett  pár
kollégának, majd elindult lefelé a lépcsőn. Nézte az ócska, kopott műanyag borítást, ami a
málló  fal  hibáit  volt  hivatott  eltakarni  a  kíváncsi  szemek  elől,  miközben  kezével,  a
gumikorlátba kapaszkodva lépdelt a nem működő mozgólépcsőn. A felénél járt, amikor egy
pillanatra majdnem elvesztette az egyensúlyát egy rossz lépés miatt. Óvatosan folytatta útját



lefelé, ezúttal már a maga előtt lévő lépcsőfokokra koncentrálva. Amikor leért, fehér kezes-
lábasba öltözött technikusokat látott mindenfelé, és egy szerelvényt, ami az ’A’ peron előtt
vesztegelt. A következő másodpercben felcsendült az ismerős orrhang:

- Jó reggelt, hadnagy úr!

- Magának is, Karel. Mi a fene történt itt?

-  Még nem tudjuk, de ha velem jön, mutatok valamit,  -  mondta Radek őrmester, és
elindult a metrókocsik felé.

- Mióta állnak a metrók?

- Reggel négy óta ez volt az első, hadnagy úr, hogy biztosítottuk a helyszínt.

- Akkor ez volt az első szerelvény hajnalban?

- Nem, ez volt az utolsó még tegnap este. Eljött idáig, de innen már nem ment tovább.

- Nem tűnt fel a remízben, hogy egy kocsival kevesebb van?

- Nem, hadnagy úr, az utolsó metrót mindig a végállomáson hagyják.

- A vezető jelentette az esetet?

-  Igen,  a  reggel  szolgálatba lépő vezető.  Meglátta a  szerelvényt  és  azonnal  hívta a
rendőrséget. Egyébként hozzá kell tennem hadnagy úr, hogy a tegnap este szolgálatban lévő
metróvezetőt még nem találtuk meg.

- Mikor ért ide tegnap a szerelvény?

- Éjfél körül.

- Akkor tehát éjfél és hajnal négy között kellett történnie az esetnek, ha minden igaz, –
vonta le a következtetést Durko hadnagy.

 

Még csak pár lépésre voltak a perontól, amikor szörnyű látvány tárult Durko hadnagy
szeme elé. Az előtte álló kocsi ablakán nem lehetett átlátni, mert teljesen beterítette a vér. A
hadnagy látott már jó pár bűnügyi helyszínt eddigi majd harminc éves pályafutása alatt, de
ez még őt is megdöbbentette. Ki tehette ezt, és mi történt itt pontosan, tette fel magában a
kérdéseket, amikor egy technikus érintése kizökkentette az elmélkedésből.

- Hadnagy úr, – mondta, és a kezébe adott egy gumis, lábra húzható nylon darabot.

-  Persze,  persze  –  dörmögte  maga  elé  Durko  hadnagy.  –  Harminc  éve  vagyok  a
szakmában, de ezt a kamáslit sosem tudtam megszokni.

 



Belépett a metrókocsiba és megdöbbenve tapasztalta, hogy a vér nemcsak az ablakot
borítja be, hanem jutott belőle bőven a kapaszkodókra, ülésekre, és természetesen a jármű
padlójára is. A sötétvörös anyag megszilárdult jégcsapként lógott a metrókocsi plafonjáról.

- Ez iszonyat – ingatta a fejét Durko.

- Ugye megmondtam, hadnagy úr, nem semmi ez a helyszín, – mondta Radek őrmester,
miközben jelentőségteljesen nézett Durko hadnagyra.

- Valóban az, de lenne egy kérdésem.

- Igen?

- Hol van a holttest? Rengeteg vér van itt mindenütt, de hol van az áldozat?

- Hát ez az, hadnagy úr, erre utaltam a telefonban, holttestet azt nem találtunk…



3. fejezet



Az első lépések
November 26., kedd napközben

 

Miután a helyszínelők elmentek, Durko hadnagy és Radek őrmester a Dejvickái állomás
irányító szobája felé igyekezett, felfelé lépdelve a mozgólépcsőn.

- Nem tudná valaki elindítani ezt az átkozott mozgólépcsőt? – Ordított felfelé a hadnagy,
miközben erőteljesen szuszogott, de kérdésére csak a visszhang felelt.

 

Azonban alig tettek meg pár lépést, a mozgólépcső hirtelen mozgásba lendült. Durko
hadnagy teste előrelendült és valószínűleg a lépcsők gumiborításán landolt volna, ha nem
kapja el az utolsó pillanatban Radek őrmester.

- Vigyázzon hadnagy úr! – Mondta Radek, miközben Durko hadnagy arcát fürkészte a
tekintetével.

- Jól van hadnagy úr?

- Persze, persze – válaszolta Durko és megigazította magán a kabátját.

- Csak ez a fránya mozgólépcső – tette hozzá – sosem szerettem az ilyen szerkezeteket.

 

Felértek az irányítószoba elé, aminek az ajtaján sárga Policie feliratú szalag díszelgett,
ahogy mindenfelé,  amerre csak néztek a metrólejáróban.  Radek udvariasan előrelépett,
letépte  a  szalagot  majd  kinyitotta  az  ajtót  Durko  előtt.  A  kontrollteremben senki  sem
tartózkodott,  ami  azért  volt  furcsa,  mert  pár  perccel  azelőtt  még  valaki  elindította  a
mozgólépcsőt. Durko tekintete a monitorokra tévedt.

- Mondja Radek, ért maga ezekhez?

- Persze, – válaszolta az őrmester szokásos orrhangján és azonnal az egyik monitor alatt
lévő videórögzítő berendezés elé lépett. Nyomkodott rajta pár gombot, mire a készüléken
lévő fényből egy-kettő villogni kezdett. Azonban, ezen kívül az ég egy adta világon semmi
sem történt. Az őrmester gondterhelten húzta össze a szemöldökét, majd Durkora nézett.

- Azt hiszem, van egy kis gond, hadnagy úr.

- Éspedig? – Kérdezett vissza szórakozottan Durko, oda sem figyelve Radekre.

- Ebből kivették a szalagokat és biztos, hogy nem a mi embereink tették.

- Valóban, – mondta maga elé meredve Durko, – ők azonnal szóltak volna nekünk.



- Mi legyen a következő lépés hadnagy úr?

- Beszélünk a helyi üzemeltetés vezetőjével, azután elmegyünk a remízbe, hátha ott is
megtudunk valamit. Apropó Radek, mikorra ígérték a helyszínelők a jelentésüket?

- Azt mondták, két napon belül az asztalán lesz.

- Helyes.

 

Egy óra múlva a kerületi kapitányságon már mindketten egy szakállas, ötven körüli,
szürke öltönyös férfival beszélgettek.

- Tegnap szolgálatban volt, ugye? – Nyitotta meg a kérdések sorozatát Radek őrmester.

- Igen, persze.

- Mettől-meddig?

- Déltől éjfélig, mi tizenkét órás műszakokba vagyunk beosztva.

-  Ez  azt  jelenti,  hogy  tegnap éjfél  után  ment  haza,  addig  pedig  ott  tartózkodott  a
kontrollszobában?

- Igen, így van.

- Ki volt még magával itt előző este?

- Csak Dragan, az egyik zöldfülű. Őt kell betanítanom a következő két hét alatt.

- Tehát ketten voltak itt tegnap éjjel, ha jól értem.

- Igen, mint mondtam kezdő a srác. Neki kell kezelni a berendezéseket, nekem pedig az a
dolgom, hogy ellenőrizzem őt. Egyébként is, minden szolgálatban ketten vannak.

- Egyszerre hagyták el tegnap éjfélkor a kontrollszobát? – Kérdezte Durko hadnagy.

- Persze, amikor az utolsó metró elmegy, lekapcsolunk mindent és bezárunk.

 

Radek kérdőn Durkora nézett, mire a hadnagy alig észrevehetően nemet intett a fejével.

-  Jól van, egyelőre ennyi.  Köszönjük, hogy befáradt,  – zárta le a beszélgetést Radek
őrmester.

- És most? – Kérdezte Radek, miután az üzemeltetés vezetője kilépett a szobából.

- Most? Most elmegyünk a remízbe és utána érdeklődünk egy-két dolognak.

 



A remíz épülete tulajdonképpen egy hatalmas, szürke, lapos betontömbből állt, aminek
egyik  végén  egy  háromemeletes  üvegtorony  magasodott.  Az  épületbe  lépve,  sínek  és
szerelvények sokasága fogadta a két nyomozót. Épphogy csak szétnéztek, máris egy szürke
overallos fickó lépett oda hozzájuk.

- Ide tilos bejönni… - kezdte volna a szerelő, de Radek azonnal a szavába vágott.

- Rendőrség, – mondta, miközben a hátsó zsebéből előhalászott jelvényt és igazolványt a
fickó orra alá dugta, azután hozzátette, – gyilkossági csoport.

A munkaruhás fiatalember csodálkozva bambult maga elé egy rövid ideig, majd kisvártatva
azt hebegte:

- Mit…ööö…tehetek…ööö….önökért?

-  A  tegnap  esti  szolgálatvezetővel  szeretnénk  beszélni,  –  válaszolta  Durko  hadnagy
határozottan.

- Máris odavezetem önöket, egy pillanat.

- Mindhárman elindultak a betontömb túlsó vége felé.


