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Előszó és köszönetnyilvánítás
Második  krimim  megjelenése  kapcsán  újból  köszönettel  tartozom  néhány  embernek,  akik

ugyanúgy segítették munkámat, mint az első, a Fény és förtelem megjelenésekor. Így kritikusomnak,
az anyukámnak Kocsis Nagy Klárának, aki minden egyes alkalommal végigolvassa a kézirataimat,
elmondja  a  szigorú  véleményét  és  leglelkesebb  támogatóm.  Köszönöm  grafikusomnak,  Bölecz
Lillának,  aki  immár másodszor volt  partnerem abban, hogy amit írok,  azt  a legplasztikusabban
fejezze ki rajzokban és borítóban. Köszönöm Benyó Gergelynek, aki feltétel nélkül bízik bennem.
Köszönöm  Váraljai  Gábor  webdesignernek,  aki  segített  a  borító  kiadás  előtti  ellenőrzésében.
Köszönettel tartozom Papadopoulou Nagy Ildikó Niki grafikusnak a korrektúráért. Köszönöm a lelkes
olvasóimnak, akik már nagyon várják a második részt. És végül, de nem utolsó sorban köszönöm a
kiadómnak,  a  Publionak,  hogy  mindenben  tanácsot  ad  és  segít.  Bármilyen  problémámmal
fordulhatok hozzájuk.

A  történettel  kapcsolatban  annyit  szeretnék  elmondani,  hogy  a  legtöbb  szereplő  hétköznapi
figurákból inspirálódik, de ez esetben is az írói fantázia művei. Sokat gondolkoztam rajtuk és aztán
minden átmenet nélkül önálló életet kezdtek élni, hogy végül átvegyék az irányítást a képzeletem és
a kezem fölött. Én jól szórakoztam írás közben, remélem, hogy ez az olvasóknak is sikerülni fog.



Első fejezet:
Gyilkosság a mulatóban

Olga és Herold azután, hogy fényt derítettek a CÉG vállalatnál zajló sötét üzelmekre és rács mögé
dugták  annak  vezetőit  a  rendőrség  segítségével,  egy  ideig  munka  nélkül  maradtak.  Az  iroda
költségvetése  megcsappant,  ezért  Herold  átmenetileg  más  munkalehetőség  után  nézett,  mert
végzettsége szerint formatervező volt.

A nyomozólány belevetette magát a kutatásba és az éjszakai életbe, hátha talál valami értékelhető
információt. Unalmában a bűnügyi statisztikákat és rovatokat nézegette, de a Kékfény című műsor
már nem szolgált  elegendő izgalommal,  hiszen minden komolyabb bűnöző rács  mögött  volt.  A
párkányán mécsesekkel dekorált, meleg, pattogó tüzű kandallójuk és kényelmes íróasztala mellől
nézett ki a korán jött hóviharba.

- Kicsit hamar jött most a tél, nem? Nézd ezt a szürke eget Herold, ahogy a hó észak felől beteríti
az egész budai dombságot, nem furcsa ez Katalin-napon?

- Furcsának nem furcsa, mert az időjárásnak megfelelő, eddig is örültünk a meleg ősznek. Inkább
attól tartok, hogy a karácsonyunk nem lesz hideg és havas. Ha Katalin kopog, karácsony locsog.

- Ó én úgy várom már a karácsonyt. Mit tervezel most, min dolgozol?

- Új busz modellt a Mercédesznek, kisebb méretűt, olyan áramvonalasat, ami tetszeni szokott
neked, metál fényezéssel. Szép lesz, kényelmes és minden új biztonságtechnikai előírásnak megfelel
majd.

- Ugye nem haragszol, ha ma este elmegyek az Ara papagáj bárba, kicsit körülnézni?

- Miért haragudnék? Menj csak, tudom, hogy úgy sem bírsz itt az irodában ülni, nekem meg a
munkához csendre van szükségem.

Aznap este Olga nagyon kicsinosította magát. Tűsarkú csizmát húzott és testhez álló bőrnadrágot,
a  lábszáron fűzővel.  Felülre  fekete  topot  és  arra  kivágott  bordó,  flitterekkel  megszórt  blézert.
Mindehhez prémgallérú bélelt  meleg kabátot választott  szép kalappal és elegáns bőrkesztyűvel.
Amikor megállt az előszoba tükör előtt, hogy még megnézze magát, Heroldnak keresztbe álltak a
szemei.

- Nagyon csinos vagy, menj, mert így nem tudok dolgozni.

- Köszönöm! Szólnál Róbertnek, a háziúrnak, hogy szórja fel a járdát fagyás elleni anyaggal?

- Természetesen, habár szerintem megteszi magától is.

- Nem tudom, a múltkor is elfelejtette. Hívok magamnak egy taxit.

- Rendben, mulass jól!

A Fiatalság útja 221-be, a ház elé gördült a kocsi. Olga beült, az autó jó kényelmes és meleg volt.
Feltűnt  neki  az  elegancia  és  tisztaság.  Amióta  a  sárga  taxi  rendszer  felváltotta  a  korábbit,
megnyugodott, hogy pontos elszámolást kap a költségeiről.



- Jó estét hölgyem, hová vihetem?

- Az Ara papagáj bárba. Tudja az utat?

- Természetesen.

Olga a férfi egykedvű ábrázatát nézte az autó visszapillantó tükréből. Valahol mintha már látta
volna ezt a sebhelyes arcot, a kis szőke, kócos bajuszt és a sildes, kockás sapkát, de nem tudta
beazonosítani.

Amikor megálltak a szórakozóhely előtt, kifizette a tarifát, majd megjegyezte fejben a rendszámot,
amit később felírt a telefonjába. Az Ara papagáj bár előtt álldogáló két, szekrényszerű biztonsági őr
gond nélkül beengedte. Ismerős volt nekik az arca és szépen is mosolygott rájuk. Benn fülledt volt a
légkör. Kabátját letette a ruhatárba. Odament a bárpulthoz és italt rendelt magának.

Természetesen  azonnal  ajánlkozott  pár  alak,  hogy  meghívják  valamire,  de  ő  határozottan
elutasította  őket.  Nem szeretett  volna  drogot  a  poharába.  A  pult  környékét  körülszálldosták  a
pillangók,  akik a  helyiség tulajdonosával  álltak szerződésben és feladatuk volt  minél  több férfi
vendéget odacsábítani fogyasztás céljából. Ez volt a prostitúció alsó foka. A nagyágyúk, a valódi
örömlányok, akik üzletet jöttek ide kötni, még nem jelentek meg, ahhoz még korán volt.

Olga  félrehúzódott  egy  félreeső  helyen  lévő  asztalhoz.  Mindegyiken  kis  vászonernyős
hangulatlámpa állt. Ahogy csendben itta a koktélját és az előadásra várt, amin híres transzvesztita
művészek,  kardnyelő,  hastáncos  és  félvér  énekesnő  is  felléptek  dzsessz-számokkal,  nézte  az
elfuserált konferansziét. Valaha jobb napokat látott műsorvezető volt, aki, miután kirúgták a tévéből,
telesírta a sajtót sanyarú sorsával. Mintha más nem lett volna munkanélküli az országban. De a sajtó
munkatársai  mindig  feljogosítva  érezték  magukat  az  óbégatásra,  mintha  kiválasztott  kasztba
tartoztak volna. Memoárjában kollégáiról rántotta le a leplet abbéli sértődöttségében, hogy őt már
semmilyen munkára nem vették fel. Így sikerült még több utálatot és haragot kiváltania maga iránt.
Jobb híján elvállalta a bemondói szerepet és hájas testét arany és ezüstszínű öltönyökbe préselte az
Ara papagáj bár zenés estéin. Lapos poénokat sütögetett, mint:

- Hogyan kell az anyóst eltemetni a sírba? Arccal lefelé, ha feltámad, lefele kaparjon - de senki
sem nevetett. Mindenki a valódi számokat várta, azon jól lehetett mulatni.

Olga figyelmét fojtott, de sértődött vitatkozás terelte el az előadásról, a hang tőle a második asztal
felől jött. Hegyezni kezdte a fülét:

-  Nem vagyok hajlandó egyetlen italt  se meginni  azzal  a  vén hülyével,  nemhogy bárhova is
elkísérni – sziszegte a női hang.

- Márpedig fogod aranyom, különben megvonom tőled minden anyagi támogatásomat.

- Na és azt hiszed, hogy érdekel? Elvégeztem az egyetemet, elmegyek dolgozni.

- Ugyan, ugyan, ugyan… - mondta kétkedve a férfi. - Te és a munka…- és legyintett - jobban
szereted a luxust annál, hogy egy napig is dolgozzál. Ráadásul az egyetemi tanulmányaidat is én
fizettem, törlesztened kell drágám!



Olga csak fél szemmel lesett hátra, amikor meglátta, hogy az erőteljesen kisminkelt Claudia von
Oldenburg és  öregedő,  piperkőc  üzletember  szeretője,  Palotás  Áron ülnek az  asztalnál.  Sajnos
további részleteket nem tudott elcsípni az emelkedett társalgásból, mert időközben elkezdődött az
egyébként  nagyon  szórakoztató  műsor.  Hála  istennek  a  tehetségtelen  konferanszié  munkája  a
műsorszámok bemondására korlátozódott.

A  színpadon utána közvetlenül  a  transzvesztita  művésznő,  Miss  Orange lépett  fel,  akinek  a
műsora az időközben zsúfolásig megtelt szórakozóhely közönségének szeméből könnyeket csalt ki a



nevetéstől. Rendkívül vicces és szellemes volt.

A legnagyobb sikert Miss Orange száma aratta, aki valódi dívaként táncolt és énekelt a színpadon,
különböző pompás és elegáns fellépőruhákban. Utánozta Maria Callas-t, előadta Cserháti Zsuzsa
dalait, részleteket énekelt a harmincas-negyvenes évek filmjeinek nagy slágereiből. Karády Katalin
Hamvadó cigarettavég című számával utolérhetetlen volt.  Kán-kánt is táncolt  a mellé szegődött
Kolibri fivérekkel és a tánckarral.

Az igazság az volt, hogy a díva olykor jobb nő volt bármelyiknél, mert a nőiességnek olyan részeit
emelte ki, ami lassan kiveszőben volt a társadalomból. Hihetetlen átéléssel adta elő más szerzők
dalait. Időközben Olga mellé telepedett egy társaság, amelynek néhány tagját ismerte korábbról.
Főleg  párok  voltak.  Miközben  Martinijét  kortyolgatta,  csak  fél  füllel  hallgatta  a  nők  divatos
ruhaboltjainak színhelyével, a leárazásokkal kapcsolatos és a műköröm építő szalonok előnyeiről
szóló csacsogást.

- Hozhatok neked valami italt Olga? – kérdezte Ferenczy Dénes hozzáhajolva, aki régi ismerőse
volt, még az egyetemről.

- Nagyon kedves vagy Dénes, még nem fogyott el az előző Martinim se, talán majd később. -
Felállt  és  elindult  a  mosdóba.  Útközben észrevette,  hogy  Claudia  von  Oldenburgék  asztalához
megérkezett a vendég, akit a nőnek kísérnie kell. Palotás Áron nagyon negédesen hízelgett neki. Az
illetőből hátulról csak annyi látszott, hogy magas, jól öltözött és látszólag nagyon tehetős úr. Claudia
számára valamiért vonzó volt és mintha csökkent volna a vele szemben táplált ellenszenve.

A mosdóban sor állt, amit Olga rendkívül utált, mert mindig úgy gondolta, hogy a nőknek jóval
többet  kellene belőle  építeni,  mint  a  férfiaknak.  Közben azon idegeskedett,  hogy lemarad a jó
műsorról, mind a színpadot, mind a nézőteret illetően. Amikor végre sorra került, nagyon igyekezett,
kifele jövet szemvillanás alatt mosott kezet és igazította meg a sminkjét a tükörnél, amivel egyébként
szeretett elpepecselni.

Félelmei teljesen alaptalanok voltak, mert a valódi buli csak most kezdődött. Színpadra lépett a
félvér énekesnő, Quitéria Santos és szenzációs jazz hangulat lett az Ara papagájban. A zenekar
fergeteges muzsikát játszott, a párok a színpad előtt táncoltak és az asztalnál ülő férfiak a művésznő
búgó alt hangjától és dús kebleitől szédültek meg, melyek egy csepp szilikont sem tartalmaztak. Ölni
tudtak volna érte. Olga szép csendesen Claudia von Oldenburgék háta mögé lopakodott és másik
italt  kért  magának a bárpultnál.  Annyit  látott,  hogy a nő élénk szóváltásba keveredett  Palotás
Áronnal, és noha nem hallott mindent, azt egyértelműen látta, hogy valamin vitatkoznak. Claudia egy
adott pillanatban felpattant és italával képen öntötte Áront, szavai most már jól hallhatóak voltak:

- Te mocskos vén gazember, mit képzelsz magadról?

- Te kis riherongy, te utolsó bestia – hörögte a férfi, aki hirtelen a szívéhez kapott, de csak a
zakóján lévő díszzsebkendőt húzta elő, amivel megtörölte az italtól ragacsos arcát. Igazán teátrális
jelenet volt.

A másik férfi  közben hátrább húzódott,  szemmel láthatólag nem akart  részt  venni  a családi
drámában. Palotás Áron viszont hirtelen felpattant és alacsony, köpcös termetét kihúzva sértődötten
elhagyta a termet.

A  legdöbbenetesebb  felfedezést  Olga  csak  ebben  a  pillanatban  tette.  A  vendég  férfiban
történetesen Mantskovits Kristófot, a CÉG jogászát fedezte fel, aki megúszott minden felelősségre
vonást és szemmel láthatólag vidáman élte az életét azóta is, hogy kirúgták. Gyorsan elfordította a



fejét, hogy ne ismerje fel, mert noha gyengéd érzelmeket nem, de vonzalmat mindenképpen érzett
iránta. Vagyona sok számjegyűre rúghatott, ha luxusprostikat volt képes fizetni.

Visszament az asztalukhoz és leült beszélgetni a barátaival. A párok a táncparketten ropták.

Dénes odajött hozzá:

- Felkérhetlek táncolni kedves Olga, ha már nem fogadod el az italomat?

- Nem lesz féltékeny a feleséged?

- Ó dehogy, meg fogja érteni.

- Rendben, menjünk, de ne haragudj meg rám, ha véletlenül a lábadra lépek.

- Az nekem külön öröm – suttogott bele Olga tincsei között a fülébe és sejtelmesen mosolygott.

Charleston dallamok járták és annak ellenére, hogy Olga roppant szerencsétlennek érezte magát
a táncban, úgy tűnt neki, hogy Dénes mellett röpül. Barátja erős kezei nagyon jól tartották és kiváló
táncpartnere elhitette vele, hogy mindig is táncra született. Meg is kérdezte:

- Honnan tudsz ilyen jól táncolni Dénes?

- Képzett táncos vagyok.

- És, hogyhogy nem gyakorlod a szakmát?

- Mert időközben az érdeklődésem a tervezés felé fordult.

- És miket tervezel?

- Házakat.

- Ez izgalmasan hangzik. Akkor álmaim házát tőled fogom megrendelni.

- Rendben.

Közben a zene lassúra váltott, Quitéria édes-bús dallamokat búgott bele a mikrofonba.

A párok összeolvadtak. Dénes felesége is a táncpartnerével, egy fess férfival. Olga úgy látta,
semmit nem veszít azzal, ha ő is táncol. Időközben felbukkant Mantskovits Kristóf is Claudiával. A
férfi felismerte Olgát és biccentett is feléje, Claudia azonban elvonszolta onnan, szemmel láthatólag
mégis tetszett neki az üzlet, ami ellen korábban tiltakozott.

Dénes  egészen  magához  húzta,  forró  testük  összesimult,  Olga  érezte  a  nyakából  párolgó
csodálatos illatot, amikor a férfi megszólalt:

- Szeretkezz velem, kérlek, nagyon kívánlak.

- Most, itt? Nem lehet, hisz feleséged van és én sem vagyok egyedül.

- Évek óta szerelmes vagyok beléd, még meddig fogsz ellenállni nekem? Kérlek, gyere fel hozzám.
Ma este. Kényeztetni akarlak, minden örömöt megadni neked, amire vágysz.



- Ismételten kérdem, mit fog szólni hozzá a feleséged?

- Semmit, már külön élünk.

Olga érezte, hogy nem bír ellenállni, hogyha Dénes nem tartaná, aléltan esne össze. Illatában
felismerte a gumitestű férfit. Nem hitt az orrának. Tudta, hogy a vonzalom kölcsönös, de képtelen
neki viszonozni. Amikor évekkel korábban ott volt a lehetőség, Dénes mindig hidegen lerázta, a
megfelelő alkalmakkor menekülőre fogta, amikor udvarolhatott volna, nem tette meg. Olga annyira
elvesztette már a reményét ebben a szerelemben, hogy teljesen belekeseredett. Szerencsésebbnek
látta  társulni  Herolddal,  együtt  dolgozni  és  vele  tervezni  a  közös  életet,  mert  mellette
kiegyensúlyozottan  élhetett.

- Le kell ülnöm, kérlek, kísérj az asztalhoz – mondta neki.

- Rosszul lettél Olga? Túl sokat táncoltunk?

- Igen, légy szíves hozz nekem valami innivalót.

Mire  Dénes  visszatért  a  bárpulttól,  kicsit  összeszedte  magát.  Ekkor  már  olyan  fokú  volt  a
hangzavar a teremben, oly mértékű a fülledtség, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy a férfi közel húzta
a székét az övéhez és a lábai közé vette Olga lábait. A combját simogatta alulról a térde felé, a lány
teljesen belebizsergett. Érezte, ahogy a gerincén futkározik a hideg a gyönyörtől. Dénes közel hajolt
hozzá és megcsókolta.

- Édesem tudom, hogy nagyon szerelemes vagy belém, gyere el hozzám. Annyira szeretlek, mindig
rólad  álmodom.  A  hálószobákba,  amiket  tervezek,  téged  képzellek  az  ágyakba.  Körülölelnélek
selyemmel-bársonnyal szerelmem, a tenyeremen hordoználak.

Ekkor a lány megérezte a férfi puha ajkait a sajátján. Olyan édes volt, mint a méz. Nagyszerűen
csókolt, forró volt és nedves és elképesztően felkavaró. Ezt csak viszonozni lehetett. Fél óra telhetett
el így, csókban összeforrva. Olga érezte, hogy megadja magát, hogy csak egyszer akar meríteni
ebből a gyönyörűségből, hogy tartson bár egy éjszakát, két hetet, vagy évet - neki mindent megér.

- Ki kell mennem a mosdóba, nagyon melegem van - mondta neki felhevülten. Azonban, amikor
kicsit lehűtötte magát, átgondolta a dolgot. Csodálatos lenne ez a szerelem Dénessel.

Azonban mi van, ha nem mond igazat és valójában nem is nyitott a kapcsolata a feleségével és a
nő kiveri a vezérdilit? Nem akarja, hogy a felesége lemarja az arcáról a bőrt a tíz körmével. Inkább
munka után kellene nézni, mert az iroda bevételei jócskán megcsappantak az utóbbi időben.

Abban a pillanatban, amikor kilépett a mosdó ajtaján, egy bordó selyemfüggönyt pillantott meg.
Gondolta,  hogy  benéz  mögé,  nyomozói  kíváncsiságából  kifolyólag,  és  ahogy  bekukkantott,  egy
folyosót vett észre, ami a művészek öltözőihez vezetett. Csendben végiglopakodott és megnézte a
feliratokat: Quitéria Santos, Kolibri fivérek, Miss Orange. Narancs kisasszony ajtaja félig nyitva állt,
óvatosan bekukkantott rajta, majd bement. Mindenekelőtt a csodálatos, kínai selyemmintás paraván
tűnt fel neki, amin a szebbnél szebb fellépő ruhák voltak átdobva, a fésülködőasztal tükörrel, rajta
számos kozmetikai eszköz, szépítőszerek, parfümök. Hátrább kopott, vörös bársonyhuzatos kerevet,
mosdókagyló állt és a földön cipők. Csendben nézelődött és valami furcsaság tűnt fel neki. A paraván
előtt cipősdoboz volt odébb rúgva, ami mellett észrevett egy kezet. Alaposabban megnézte és látta,
hogy  Palotás  Áron  feküdt  ott  vérbe  fagyva,  kifordult  szemekkel.  Rögtön  hívta  Jánossy  Alfréd
főhadnagy mobilját. Számára ő mindig elérhető volt:

- Kedves Alfréd, gyilkosságot kell bejelentenem.



-  Nocsak,  nocsak,  a  mi  drága  Olgánk.  És  hol  van  most  helyileg?  Csak  hogy  tudjam,  hova
igyekezzek az embereimmel?

- Ara papagáj bár, Miss Orange öltözője.

- A jó öreg sötét éjszaka, a mi kis detektívünk nem bír otthon ülni. Megyünk.

- Rendben, várom önöket.

Épp, hogy letette, felháborodott ordítást hallott a háta mögül:

- Ön kicsoda és hogy kerül az öltözőmbe?

- Báthory Olga magánnyomozó vagyok és holttestet fedeztem fel az ön paravánja mögött.

- Hát az meg hogy lehet? Ki az illető?

- Palotás Áron… – ahogy kimondta a nevet és a hulla felé fordult, tompa puffanást hallott a háta
mögül. Mikor odanézett, látta, hogy a művésznő ájultan hever a földön. Odarohant a mosdóhoz és
benedvesített egy törülközött, megtörülte a táncosnő arcát és szólongatta:

- Miss Orange, kérem térjen magához! – de az énekesnő nagyon nehezen ébredt fel. Amikor végre
feléledt, sírva fakadt.

- Hogy lehet, hogy ez történt az én kis drágámmal?

- Az ön kis drágája?

- Igen, a szerelmem, a mindenem, a gyámolítóm! Hogy fogok én most így élni és fellépni?

- Hogyhogy? Ahogy eddig.

- Mit tud maga erről, mit tud egyáltalán a szerelemről?

- Egyet s más azért tudok…

De mintha Miss Orange meg sem hallotta volna, feltápászkodott a földről és nem hagyta, hogy
Olga segítsen neki. Odament a szerencsétlenül járt Palotás Áronhoz, megölelte, csókolgatta. A vért is
le akarta mosni róla, de a lány nem engedte neki mondván, hogy ezzel értékes bűnjeleket, DNS
mintákat tüntetne el. Fáradtan odavonszolta magát a sminkasztal elé, lerogyott a székre és elkezdte
magáról törölni a festéket. Ahogy feltűnt valódi arca, a lány látta, hogy milyen öreg és kiüresedett a
tekintete. A nézőtérről látványos, csillogó díva, de valójában egy megtört, fáradt személy volt a
fésülködőasztal tükrét körülölelő lámpák fényében. Rövidesen megérkezett Jánossy Alfréd hadnagy
is csapatával. Jó volt újra látni a nyomozó szikár alakját, nemes sasorrát és mindent látó, átható,
szürke szemeit.



A hadnagy belépésekor az aggódó művésztársak már mind ott tolongtak a folyosón. Futótűzként
terjedt a hír, hogy Miss Orange pártfogója, Palotás Áron elhunyt. A hadnagy úgy döntött, hogy
mindenkit kihallgat és sorra vette azokat az embereket, akik bármit láthattak, vagy hallhattak. Alfréd
megengedte Olgának, hogy ő is benn maradjon Miss Orange öltözőjében. Közben biztosítani kellett a
műsor folyamatosságát, hogy a nézőknek ne tűnjön fel semmi. Épp az öltöztetőnőt hallgatták ki,
amikor berontott az ajtón Claudia von Oldenburg Mantskovits Kristóf kíséretében és látványosan a
földre vetette magát. Éktelen rikácsolásba, jajveszékelésbe kezdett.



- Ki ölte meg az én drága szerelmemet, ki, ki, ki? Kicsoda követ el ilyen galádságot?

A jelenet hitelessége, ahogy odafeküdt a holttest mellé és vonaglott, mint aki eszét vesztette,
megkérdőjelezhető volt.  Olga nem tudta,  hogy nevessen,  vagy együtt  érezzen vele.  A hadnagy
mentette meg a helyzetet.

- Na de kérem hölgyem, álljon föl, ha befejezte a műsort – mondta neki hűvösen Jánossy Alfréd,
aki hozzászokott az efféle drámákhoz, hiszen pályafutása során már látott egyet, s mást.

- Ki a te szerelmed, mondd csak? – szólalt meg egy mélyebb hang hátulról, és amikor mindenki
odafordult, Miss Orangeot látták köntösben és smink nélkül.

-  Palotás Áron, ki  más lenne? – kérdezte már-már kihívóan Claudia,  akinek arcán a korábbi
megrendülésnek nyoma sem látszott.

- Hogy lenne már a te szerelmed, amikor évek óta nem fekszel le vele, te kis ribanc. Csak a pénze
kellett neked semmi más!

- Mit merészelsz te vén bártáncosnő, te ráncos múmia! – válaszolta csípőre tett kézzel, harciasan
Claudia von Oldenburg.

Több se kellett Miss Orangenak, nekiesett Claudia szőkére festett, loknis hajának, amibe tiszta
erővel belemarkolt. Magához rántotta és pofozni kezdte. De ő sem hagyta magát, latex-nadrágos
lábával  és  valószínűtlenül  magas,  tűsarkús  lábfejével  jókat  rúgott  a  művésznőbe,  csípte-marta
harapta.

A mulató művészei két pártra szakadtak, az egyik Miss Orangenak drukkolt szolidaritásból, a
másik azonban, amelyik tisztában volt Palotás Áron valódi természetével, Claudia von Oldenburgnak
szorított.  Jánossy Alfréd és emberei  egy ideig nem avatkoztak be,  mert élvezték a jelenetet.  A
hadnagy karba tett kézzel figyelte az eseményeket, de amikor a dolog már kezdett elfajulni, akkor
szétválasztotta őket.

- Most pedig mindkettőjüket bekísérem a kapitányságra kihallgatásra, és ha úgy gondolja Olga,
maga is jöhet velünk.

- Természetesen – válaszolt a nyomozólány felélénkülve, hiszen jót mulatott a két nő verekedésén
és alig várta, hogy újabb titkokat tudhasson meg.

- Jöjjön ön is Kristóf - szólt oda a CÉG hajdani jogászának, mert látta, hogy nincs különösebben
ínyére a dolog és ha tehetné, akkor kihátrálna, ugyanis a Palotás Áronnal kitűzött üzlet, melynek
biztosítéka Claudia lett volna, értelmét vesztette.

Olga a díszes kompániával végigvonult a mulatón és azok a vendégek, akik nem a szórakozással
voltak elfoglalva, elképedve figyelték őket.  A tömegben meglátta Dénes arcát is,  akinek kiült  a
szemébe a megrökönyödés. Mindig jól tudta palástolni az érzelmeit és rendszerint blazírt, hűvös, sőt
távolságtartó volt, de szempillái rezzenéséből Olga észrevette az aggodalmat. Most nem is volt az a
szituáció, amikor beszélhettek volna egymással, ráadásul a felesége is ott állt mellette és féltékenyen
figyelt minden rezdülésére.



Második fejezet:
A vacsora

A kihallgatást a rendőrségen külön szobákban folytatták. Mint kiderült,  mindkét szerelmének
bőven volt indítéka megölni Palotás Áront a pénzéért. A két személyt külön-külön hallgatták ki:

- Claudia, amikor ön elhagyta az asztalát, hová ment a műsor alatt? – kérdezte Jánossy Alfréd
hadnagy.

- Csak a mosdóba indultam megigazítani a sminkemet.

-  Sajnos  nem így  van,  ugyanis  az  öltöztető  látta,  amint  követte  Palotás  Áront  Miss  Orange
öltözőjébe.  Ugyan  becsukták  az  ajtót,  de  élénk  szóváltás,  hogy  erősebben  fogalmazzak,  alpári
veszekedés hangjai hallatszottak ki, melynek témája a pénz volt elsősorban.

- Pontosan, mert a vén szarházi nem akarta tovább fizetni a költségeimet – válaszolt magából
kikelve Claudia és előbukkant valódi pénzéhes arca. - Áron meg akart fosztani bárminemű juttatástól,
ha ezentúl nem leszek hosszú ideig Mantskovits Kristóf szeretője.

- És ön ennyire ellene volt az üzletnek? Úgy tűnik, hogy önök vonzódnak egymáshoz.

- Nem egészen, mert Mantskovits Kristóf valóban nagyon sármos férfi, azonban nekem van egy
fiatal szerelmem. Ezért meg akartam szabadulni Árontól.

- Nocsak, annyira, hogy meg is ölte?


