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Első fejezet
 

Adam ásított egyet és fejcsóválva letette az újságot, amelyet a limai repülőtéren vásárolt nem
sokkal  indulása  előtt.  A  kíváncsiság hajtotta,  amikor  megvette,  mert  a  címlap vezető  híre  egy
szakmájába  vágó  szenzációs  felfedezésről  szólt.  Archeológusok  csoportja  Korfu  szigetén  egy
ásatáson nagyon jó állapotban fennmaradt földalatti járatokat és termeket fedezett fel, amelyekben
ismeretlen eredetű különféle tárgyakat, eszközöket és berendezéseket, valamint állat- és növényfajok
fosszíliáit találta meg. A cikk rámutatott, hogy geológusok bevonásával tovább vizsgálják a járatokat,
amelyek valószínűleg több ezer kilométer hosszúak lehetnek és a szakemberek nem tartják kizártnak
azt sem, hogy összeköttetésben állnak Európa és Ázsia több országával, valamint a dél-amerikai
barlangrendszerekkel. Mivel a cikk nem árult el több részletet a leletekről és képeket sem közölt,
ezért úgy vélte, a hírnek valószínűleg a fele sem igaz, szenzációhajhász újságírói kacsa az egész.
Ráadásul nemrég beszélt görög kollégájával, Jorgosszal, és ismeri már annyira, hogy tudja, egy ilyen
jelentős, hazáját is érintő felfedezést egészen biztosan lelkendezve mesélt volna akár az éjszaka
közepén is. Már a repülőút kilencedik órájában jártak és Adam úgy érezte ideje ismét kinyújtóztatni
elgémberedett izmait. Felállt és elindult a folyosó végén lévő mosdóig. Magas, negyven körüli férfi
volt. Markáns arcvonásai és álmodozó gesztenyebarna szeme most is, mint mindig, megdobogtatta a
női szíveket. De az ő szíve már foglalt volt egy ideje. Amint visszatért a helyére eszébe jutott, még
nem nézte át a perui ásatások utolsó napjaiban készített képeket. Kért egy kávét a stewardesstől
majd elővette gépét és átlapozta a fotókat. Néhány kevésbé jól sikerültet kitörölt, majd gyorsan
áttöltötte a megmaradt anyagot az ásatás tematikus könyvtárába. Még egyszer ellenőrizte, hogy
valóban minden lényeges leletet dokumentáltak a kollégáival, majd a jól végzett munka örömével
becsukta a masinát, felhörpintette maradék kávéját és hagyta, hogy gondolatai elkalandozzanak.
Szendergéséből  a pilóta hangja riasztotta fel,  amikor tájékoztatta az utasokat,  hogy megkezdik
leszállásukat a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren.

Jóval este tíz után ért haza a Szajna partján lévő elegáns bérelt lakásába. Megnézte a felhozott
postát, kinyitotta az ablakokat, és hagyta, hogy a hűvös friss levegő jól átjárja a szobákat. A nyitott
ablakokon  át  beszűrődött  a  mindig  nyüzsgő  város  éjszakai  életének  zaja.  Az  ásatási  helyszín
hathónapnyi csendje után jólesett fülének a megszokott zsibongás. Miután alaposan kiszellőztetett,
töltött magának egy pohár bort és készített egy kellemes fürdőt. A meleg víz átjárta és ellazította
fáradt, kényelemtől elszokott testét. A kádban elnyújtózva hosszan figyelte, ahogy minden korty után
az aranyló nedű a tenger hullámait idézve húzódott vissza a borospohár széléről. Selymes cseppjei
sűrű függönyként takarták el  a pohár mögötti  világot.  Gondolatai  elkalandoztak és visszatértek
Peruba. Hihetetlen, hogy előző nap még egy másik kontinensen egy ásatás melletti sátorban ébredt,
most  pedig  itt  van  Párizsban,  a  kényelmes,  minden  igényt  kielégítő  lakásában.  Merengéséből
mobiltelefonja  csengése  zökkentette  ki.  Ránézett  a  fürdőszoba  falán  lévő  órára,  háromnegyed
tizenkettőt mutatott.

– Ki lehet ez, ilyenkor?! Majdnem éjfél van – dohogta, de a kijelzőre pillantva megkönnyebbülten
látta, hogy barátja, Anthony keresi.

– Szervusz, mi a helyzet? Nem tudsz aludni, cimbora? – kérdezte Adam tréfásan.

– Szevasz,  te világ csavargója.  Téged aztán nem könnyű utolérni.  Merre vagy? Még mindig
Peruban?

– Már nem, nemrég értem haza. Most épp lazítok egy pohár finom bor társaságában.

– Te aztán tudsz élni. Holnap délelőtt ráérsz? Reggel átmegyek Párizsba, el kell intéznem néhány



dolgot, de tízre beugranék hozzád, ha neked is jó. A segítséged szeretném kérni egy ügyben.

– Rendben, de miről van szó? Csak nincs valami baj?

– Nem, nincs semmi gond. Majd holnap megbeszéljük a részleteket. Aztán nekem is hagyj abból a
borból.

Váltottak még pár mondatot, majd elköszöntek. Adam, miután letette a telefont egy kis ideig még
ejtőzött a kádban, azon tűnődve, vajon miről akar vele beszélni Anthony. Hosszú, fárasztó napok
álltak mögötte, és most nem vágyott másra, mint egy jó kiadós alvásra. Ahogy lefeküdt, gondolatai
ismét elkalandoztak. Eszébe jutott Ann, és egész testében érezte a nő hiányát. Hónapok óta nem
látta,  nem érezhette  bőrének  és  hajának  semmihez  sem fogható,  finom illatát.  Ann  az  elmúlt
hetekben Skóciában dolgozott, ő pedig fél évig Peruban volt. Miután este leszállt a gépe próbálta
hívni,  de  a  nő  mobilja  ki  volt  kapcsolva.  Remélte,  hogy  minden  rendben  van  vele.  Holnap
mindenképp felhívja. Milyen jó lesz újra hallani a hangját és talán még egy találkozót is sikerül
összehozni a közeljövőben. Ezzel a gondolattal merült mély, pihentető álomba.



Második fejezet
 

Másnap reggel éles hang riasztotta álmából. Kábultan ébredt. Hosszú másodpercekig tartott, míg
rájött, hogy a bejárati ajtónál csengetnek. Az órájára nézett, reggel tíz óra volt, és ahogy előző este
megbeszélték, barátja, Anthony állt az ajtóban. Adam kócosan, fürdőköpenyben nyitott ajtót.

– Öregem, te még nem keltél fel? – kérdezte Tony meglepetten, majd Adam válla fölött óvatosan
bekukucskált a lakásba.

– Vagy esetleg valamit félbeszakítottam? – kérdezte hamiskás mosollyal.

– Nyugi, egyedül vagyok – azzal Adam félreállva az ajtóból beinvitálta barátját a lakásba. – Kávé?
–  kérdezte,  majd  az  igenlő  választ  meg sem várva  nekilátott,  hogy  főzzön két  jó  erős  feketét
maguknak.

A  nappali  elegáns,  homokszínű  öblös  bőrfoteljeiben  foglaltak  helyet.  A  hatalmas  ablakokon
keresztül beáramlott a melengető szeptemberi napsütés. A harmadik emeleti lakásból csodálatos
kilátás nyílt a Szajna parti városra.

– Cimbora, néha úgy irigyellek ezért – intett Anthony fejével a kilátás felé. – Ha én ilyen csodás
helyen laknék, nem járnám a világot, hogy sátorban lakjak és vakond módjára túrjam a földet letűnt
korok cserépedényeire és csontjaira vadászva. Egész évben itt élnék ebben a nyüzsgő, gyönyörű
városban és élvezném minden pillanatát.

– Sikeres magánnyomozóként megtehetnéd, hogy itt vásárolj lakást. Egy emelettel lentebb tudok
is eladót. Egy csinos, fiatal, szőke hölgy a tulajdonosa. Szóljak neki az érdekedben? – kérdezte Adam
cinkos mosollyal.

Anthony mosolyogva csóválta a fejét, majd felhörpintette a fenséges nedű utolsó cseppjeit is.
Letette csészéjét a dohányzóasztalra és egy vékony, narancsszínű dossziét húzott elő a táskájából.
Papírok és néhány színes fotó volt benne a skóciai Lincheln kastélyról.

– Nem ok nélkül kerestelek tegnap este. Szerdán ezt a levelet kapta Larry barátunk a Scotland
Yardon. Ezért tegnap reggel berendelt magához és a segítségem kérte a nyomozásban.

Azzal  átadta barátjának a Vatikánból  érkezett  e-mail  másolatát.  Adam gondosan átolvasta a
rövidke szöveget.

–  Hmm,  hát  ez  nem  sok  információ.  De  miért  mutatod  meg  nekem?  Hiszen  a  levélben
egyértelműen közlik, hogy az információkat, még ezt a keveset is, bizalmasan kell kezelni és külső
félnek nem adható át.

– Tegnap beszéltem Larryvel, ismer benneteket és beleegyezett, hogy a nyomozásba bevonjunk
titeket is. Jó lenne, ha Ann is velünk tartana. Próbáltam elérni, de ki volt kapcsolva a mobilja.

– Én is próbáltam hívni tegnap este, nekem sem sikerült. Mit is mondtál, hol van ez a kastély? –
vette elő újra a képeket Adam.

– Skóciában. Miért?

– Ann is  Skóciában van.  Egy kastély  felújításán dolgozik antropológus szakértőként,  mert  a
munkások pár héttel ezelőtt több ezer éves mumifikálódott holttesteket találtak a kápolnában.



– Több ezer éves? Ne viccelj már, hogy kerülnének több ezer éves emberi maradványok egy skót
kastélyba?

– Fogalmam sincs cimbora, mindegy is, térjünk vissza a te esetedre. Szóval, Larry barátunk
szeretne bennünket is bevonni a nyomozásba? De mi régészek vagyunk, nem nyomozók.

–  Tudom, azonban a tavalyi  londoni  eset  óta  nagyon bízik  bennetek.  Lásd be,  ott  nemcsak
régészek voltatok, keményen kivettétek a részeteket a nyomozásból is. Nélkületek nem tudtuk volna
összerakni a történet mozaik darabkáit a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt.

–  Jól  van,  jól  van,  ne  hízelegj.  John  is  jön?  –  kérdezte  Adam  nevetve  és  indult,  hogy
összecsomagolja a holmiját, mert sejtette, hogy itthoni rövidke pihenése ezzel véget ért.

– Jön, és Jorgos is.

– Ha jól tippelem – nézett barátjára Adam – a táskádban már ott lapul a jegyünk Londonba.
Melyik géppel megyünk?

– A 15:30-as járattal. Miért nem lep meg, hogy ráhibáztál?

– Kiismerhető vagy, cimbora. Nagyon-nagyon kiismerhető – veregette meg Adam barátja vállát.



Harmadik fejezet
 

Pár órával később a heathrowi repülőtér kijáratánál már várt rájuk a Scotland Yard egyik civil
autója. Beszálltak és egyenesen Larry Guvnor felügyelőhöz hajtottak. Larryt mindketten jól ismerték.
Anthony, mielőtt magánnyomozó lett,  sok éven keresztül a kollégája, majd az utolsó években a
beosztottja volt a Yardon, Adam pedig előző évben a londoni eset kivizsgálásakor találkozott vele.
Barátság szövődött közöttük. Amint megérkeztek, rögtön a harmadik emeleti irodába kísérték őket,
ahol a felügyelőn kívül még négy férfi várt rájuk. Az egyik mindkettőjük jóbarátja és Adam kollégája,
John Sullivan vezető archeológus volt.

– Uraim – kezdte Larry –, engedjék meg, hogy bemutassam önöket egymásnak: Anthony Williams
magánnyomozó, aki több éven keresztül a kollégám volt itt a Yardon, jelenleg magánnyomozóként
praktizál, valamint Adam Arden és John Sullivan archeológusok. Mindhárman nagyon jó barátaim.
Fiúk, hol hagytátok a drága Annt?

– Skóciában dolgozik egy kastély felújításán – válaszolta Adam kissé aggódva.

– Ó, ennek az ügynek a szálai is Skóciába vezetnek, ráadásul itt is egy kastély felújítása adja az
eset alapját – mormogta Larry maga elé nézve és elgondolkozva simogatta szakállát.

Alacsony, pocakos, kopaszodó férfi volt, az ötvenes évei közepén járhatott. Őszes körszakállt és
bajuszt  viselt,  apró,  szúróstekintetű  szemét  szemüvege mögé rejtette,  amit  ha  valamin nagyon
elgondolkozott, feltolt a feje búbjára. Ettől teljesen úgy festett, mint egy zsákmányra figyelő pók.

– Larry, bemutatnád nekünk is az urakat? – nézett várakozóan barátjára Tony.

–  Persze,  elnézést  kérek,  egy pillanatra elgondolkoztam. Nos,  elsőként szeretném bemutatni
Adriano  Bernardelli  atyát,  aki  a  Vatikán  vallástörténeti  bizottságának  elnöke,  az  Università  di
Bologna professzora és a Pontificia Universitas Urbaniana rektora – mutatott a papi reverendát
viselő, vizenyős kék szemű, hetven év körüli idősebb férfira. A mellette álló úr Nathan Friedman, a
Vatikán különleges ügyekkel foglalkozó részlegének és belső ellenőrző bizottságának a vezetője, nem
mellesleg  a  Yale  egyetem  Beinecke  könyvtárának  tudományos  munkatársa,  szakterülete  a
kriptográfia. Végül pedig területi illetékesség jogán kollégám, Andrew MacGarth hadnagy a skót
rendőrségtől –, mutatott az ajtó mellett álló alacsony, vékonyka, harmincöt év körüli szőke hajú
férfira a felügyelő.

Adammel fordult egyet a világ, amikor megtudta, hogy Nathan itt van közöttük az irodában. Ann
sokat mesélt már róla, és a férfit minden alkalommal hatalmába kerítette a féltékenység, amikor a
szívének oly kedves nő lelkesen ecsetelte, hogy Nathannel és néhány tudós kollégával együtt megint
egész éjjel titkosírással írt ősrégi kódexeket fejtegettek.

–  Istenem,  hát  nem hallgattad meg a  kérésem? Így  kell  kinézni  egy  papnak?  Végül  is  mit
várhattam volna, a te szolgád, persze, hogy az ő oldalán állsz – morgott magában, mert egy magas,
sportos, nagyjából vele egykorú, fekete farmernadrágot, fehér inget és hozzá grafitszürke gyapjú
pulóvert viselő, egyáltalán nem papnak kinéző férfi állt vele szemben, akinek pimaszul jól állt a
napbarnított bőr és a szürkéskék szem.

– Nagyon örülök Adam, hogy megismerhetlek. Ann sokat mesélt már rólad – mondta barátságos
mosollyal Nathan és kezét nyújtotta.

– Önök ismerik egymást Ann-nel? – vágott közbe a felügyelő.



– Igen, a Yale-en kollégák vagyunk. Ann kulturális antropológiát én pedig kriptográfiát tanítok –
válaszolta kimérten Nathan.

– Uraim – folytatta a felügyelő –, néhány mondatban összefoglalnám az előzményeket. Kérem,
foglaljanak helyet.

Elmondta, hogy a kézhez kapott jegyzőkönyv alapján pár héttel korábban a skóciai Lincheln
kastély felújítása során a kápolnában találtak egy fémládát, amelyben egy nagyon érdekes, több száz
kristálylapból álló kódex, valamint egy bőrszíjra fűzött kék ásványból csiszolt, hieroglifákkal díszített
medál volt. Még aznap eltűnt a láda az építésvezetővel és két munkással együtt. Két nappal később a
munkások holttestét megtalálták a kastély melletti tó partján, de az építésvezetőről azóta sincs hír.

– Eddig az ügy skót kollégám, Andrew MacGarth hadnagy illetékességi körébe tartozna – folytatta
a felügyelő –, azonban van az esetnek két, a Vatikánt is érintő vonatkozása. Ugyanis a kápolnában a
festékrétegek eltávolítása után egy felettébb érdekes, korabeli templomosnak tűnő rendi címer képe
került elő, nem mellesleg ugyanez a címer volt az eltűnt fémláda tetején is. A másik vonatkozása
pedig az, hogy ugyanott pár héttel korábban emberi maradványokat találtak, amelyekről az elvégzett
előzetes kormeghatározó vizsgálatok kimutatták, legalább háromezer-ötszáz évesek lehetnek és a
mellettük talált tárgyakból, valamint a szokatlan módon épségben maradt, mumifikálódott testeket
borító ruházatból ítélve papok és papnők voltak. A bíboros úr a személyes barátságunkra tekintettel
a segítségemet kérte a nyomozásban, én pedig tapasztalt és megbízható barátaimhoz fordultam,
akiknek a szakértelme elengedhetetlen a sikeres nyomozáshoz, ahogy azt egy korábbi eset már
bizonyította – mutatott Anthonyékra a felügyelő.

– Larry, hallhatnánk pár mondatot a felújításról? – kérdezte Adam, mert egyre erősödött benne a
gyanú, hogy ez ugyanaz a hely lesz, ahol Ann is dolgozik.

– A felújítást a kastély jelenlegi tulajdonosa, Sir Eduard Lincheln gróf rendelte el pár hónappal
ezelőtt – vette át a szót Adriano atya –, legalábbis ez áll a nekünk küldött hivatalos jelentésben.

– Atyám, hallhatnánk erről bővebben? Mert a jelentést nem kaptuk meg, csak az önök által
küldött meglehetősen szűkszavú e-mailt olvastuk – érdeklődött Anthony.

– Fiam – nyújtotta át a jegyzeteket Nathannek az idős pap –,  felolvasnád? Hamar elfárad a
szemem és nem is látok már túl jól.

– Természetesen, atyám – vette át a felé nyújtott papírokat Nathan. – Nagyjából öt hónappal
ezelőtt kezdődött a skóciai Lincheln kastély felújítása, melyet a XV. században Sir Arthur Doherty
őrgróf építtetett. A XVII. században csatolták a kastélyhoz az addig különálló déli szárnyat, amely
feltehetőleg korábban monostorként funkcionált. Valószínűleg ekkor bővítették ki a kápolna alatti
alagútrendszert is, amelynek egyik kijárata a tó partján a domboldalban van, a másik pedig a falu
határába vezet. Két héttel ezelőtt kezdték el a munkások a déli szárny és a kápolna felújítását, és az
építési napló szerint a kápolna falán a restaurátorok a festékréteg alatt, ahogy az imént a felügyelő
is említette, megtalálták egy rendi címer képét, amely hasonlít ugyan a korabeli templomos rend
címerére,  de  jelenlegi  ismereteink  szerint  ilyen  címert  a  templomosok  soha  sem  használtak.
Mindenesetre lefotózták és átküldték nekünk – adta körbe a képeket Nathan.

Az egyiken valóban látható volt egy címer a jól ismert György-kereszttel, de ez tényleg egy kicsit
másként nézett ki, mert a kereszt négy végén érdekes, liliomszerű díszítés volt látható.

–  Az  építési  napló  szerint  –  folytatta  Nathan,  miközben  a  többiek  a  fotókat  nézegették  –,
ugyanebben a helyiségben felfedeztek egy befalazott fülkét is. Miután kibontották, találtak benne
egy  fémládikát,  amelyben,  ahogy  az  a  fotókon  is  látható,  hajszálvékony  kristálylapokból  álló,
bőrborítású kódex és egy bőrszíjra fűzött, nagyjából tojás alakú és méretű, fél centi vastag kék



ásványból  csiszolt  medál  volt,  amelyet  körben  a  szélén  apró,  vésett  hieroglifák  díszítettek.  A
kódexben  a  kristálylapokra  valaki  vagy  valakik  mérnöki  precizitású  ábrákat  és  hieroglifákkal
valamint ismeretlen rovásírással szövegeket véstek. A gróf, miután az építésvezető tájékoztatta a
látottakról, fotókat készíttetett a leletekről, ezeket láthatjuk most, és azonnal értesítette a Vatikánt.
A jelentésben természetesen szót ejtettek a korábban megtalált mumifikálódott maradványokról is.
Az ügy kivizsgálása Adriano atyához és hozzám került. Majd miután másnap a gróf jelentette, hogy a
fémláda a tartalmával együtt eltűnt, a bíboros úr értesítette a felügyelőt és a segítségét kérte a
nyomozásban.


