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Bridgette Dufour ötödik emeleti irodájában az antik fali órára pillantott, miközben 

elmentette a főnökének készített prezentáció végleges változatát. Az egyre jobban 

mélyülő török gazdasági válság hatását vizsgálta az euró övezetre. Minden 

monotonitása ellenére imádta a munkáját, minden percét élvezte, szívesen túlórázott, 

ha úgy adódott.  

Hat óra húsz. Rajta kívül már alig néhányan voltak csak bent, mindannyian törtető 

idióták, ahogy Bridgette nevezte őket magában. A vezető elemzői posztra pályáztak 

vele együtt, de a hét jelöltből végül csak egy lesz a befutó. És az az egy Ő lesz, ebben 

egészen biztos volt. A többi feleslegesen teper.  

A számítógépéről elküldte a prezentációt a főnöke nyomtatójára, hogy reggel, amikor 

bejön, azonnal a kezébe vehesse az aprólékos beszámolót. Környezetvédelem ide, 

vagy oda a főnöke jobban szerette a papírt, mint a monitort, vagy csak egyszerűen 

féltette a látását. 

Az iroda ablaka egy belső udvarra nézett, nem volt semmi érdekes látnivaló, ráadásul 

a nyomtatással gyakorlatilag véget is ért a munkanapja, indulhatott volna haza, 

Bridgette mégis azon kapta magát, hogy kifelé bámul a semmibe. Rá gondolt. Még 

három nap, és végre találkoznak.  

Bridgettet anyja a kedvenc színésznőjéről nevezte el, és remélte, hogy pont olyan 

csodálatosan szép és híres lesz, mint Bardot. Az évek múlásával kiderült, hogy 

Bridgette nem vonzza magára a férfiak tekintetét, de azért kívül, belül igényes nő lett 

belőle. A testén különösen sokat dolgozott, hetente ötször edzett keményen, 

legszívesebben a szabadban futott. Most is éppen erre készült. A város mellett lévő 

erdőbe vágyott, amit alig egy hónappal azelőtt mutatott meg neki egy barátja. Olyan 

pálya volt, ami alaposan megdolgoztatta a futók minden izmát, és nem mellesleg, 

mivel kimondottan nehéz terepen vezetett keresztül, csak néhány száz futó használta, 

így az ember nyugodtan róhatta a kilométereket, különösen késő este. 

Tíz perccel nyolc után hajtott ki a városból, elmosolyodott, amikor megérezte a kocsija 

illatát. Öt hónapja hozta ki a szalonból, de a Peugeot még mindig új autó illatot 

árasztott magából. A hangszórókból Sting szólt halkan, de Bridgettet lefoglalták a saját 

maga körül forgó gondolatai. Még három nap.  

Elhajtott a külvárosi villák és a még kijjebb fekvő elhagyatott gyártelepek mellett, amik 

leplezetlenül mutatták a francia mindennapok küzdelmeit. A szuper gazdagok és a 

szegénység kontrasztja rávetült az egész városra. Nem a turisták által ismert Párizs 

arca volt ez, hanem a valódi Párizsé, ahol emberek milliói harcoltak a megélhetésért. 

Bridgette szerencsésnek érezte magát, hogy az egyre inkább zsugorodó 

középosztályhoz tartozhat. Hiába a kitörött üvegek, a grafiti a falakon, az út szélén 

botorkáló csövesek, ma semmi nem vehette el a kedvét. Már csak három nap. 

A kocsit egy erdei pihenő mellett parkolta le, ahol három pad és kis asztalok várták a 

megfáradt túrázókat. Fél kilenc is elmúlt már, lassan sötétség telepedett mindenre, egy 

lélek sem volt a pihenőben, az egyik padot használta nyújtáshoz. A levegő kellemesen 

hűvös volt, pont ideális a futáshoz. Átsuhant az agyán, hogy akár veszélyes hely is 



lehet ilyenkor az erdő, de aztán azzal nyugtatta magát, hogy az még veszélyesebb, ha 

nem lesz tökéletes formában, amikor három nap múlva végre találkoznak. Bekapcsolta 

a telefonján a legújabb futáshoz fejlesztett aplikációt, felcsatolta a felkarjára a 

telefontartót, elindított egy Bon Jovi albumot, és nekivágott az útnak. Lassan kocogva 

kezdte el a betervezett tizenöt kilométert, a vadonatúj piros Reebook cipője alatt 

csikorgott a kavics, amíg el nem érte a kitaposott erdei utat. 

Az első két kilométer amolyan bemelegítés volt, felvette a megfelelő sebességet, és a 

folyamatosan változó, hol emelkedő, hol lejtő terephez leginkább illő technikát. 

Koncentrált a helyes testtartásra, és minden egyes lépést kielemzett fejben. Már 

néhányszor végigfutotta ezt a terepet, de mint mindenki, mindig ellenkező irányból 

indult, mint most. Ezért most a könnyebb részek vártak rá előbb, és a kimerítő 

emelkedők a táv utolsó négy kilométerén. 

Húsz perc után a teste tökéletesen alkalmazkodott a körülményekhez, komfortosan 

érezte magát, a vártnál nagyobb iramban haladt előre. A lépései dobbanását és az erdő 

zaját elnyomta a fülében üvöltő rock. A fejlámpája fénycsóvája az erdei úton és a sötét 

fákon ugrált, követve Bridgette minden elrugaszkodását. Megint rá gondolt. Már csak 

három nap. 

Bridgette ellenezte a munkahelyi kapcsolatokat. Korábban kétszer is megégette már 

magát, amikor beleszeretett valamelyik munkatársába, és azóta szigorú elv volt nála, 

hogy kollégával nem randizott. Ráadásnak ott volt Jean, az a kicseszett perverz idióta, 

aki folyamatosan közös programokra hívta, és nem érdekelte, hogy Bridgette mindig 

visszautasította. Egyszer rajtakapta a férfit, ahogy a liftben a telefonjával fotókat 

készített Bridgette szoknyája alatt. 

Viszont pont a munkahelye, és a munkája volt az oka annak, hogy nem tudott időt 

szakítani olyan programokra, ahol lehetősége lett volna megismerni egy férfit, akivel 

megoszthatja az életét. Ha volt egy kis szabadidő az életében, inkább elment futni, 

vagy leült egy jó könyvvel a kanapéra egy pohár bor társaságában. Ez volt az oka 

annak, hogy harmincnégy évesen egyedül élt Párizs belvárosában, és még egy 

valamire való alkalmi kapcsolatot sem tudott felmutatni az elmúlt egy évből.  

Elkezdte érezni a combizmait égető tejsavat. Oldalra pillantott a felkarján világító 

telefon kijelzőjére. Már több mint tíz kilométert haladt, és minden különösebb átmenet 

nélkül elkezdődött az utolsó, több mint négy kilométeres gyilkos szakasz. Szenvedés 

következik nyugtázta magában, ahogy nekilódult egy tizenkét fokos emelkedőnek. A 

tejsav egyre erősebben a combjába és a lábszárába mart. Ahogy az intenzívebb 

izommunka hatására módosult a tudatállapota, felerősödött a jobb agyfélteke 

működése, az érzelmi tudata került előtérbe és az agyalapi mirigye őrült sebességgel 

kezdte termelni az endorfint. Hamarosan jön az örömmámor, aztán a másnapi 

kellemes enyhe izomláz, és a nyugodt lelkiismeret. Hiszen már csak három nap, és 

neki addigra topp formában kell lennie. 

Felért az emelkedő tetejére, most végre megint kicsit lejtett az út, de a fejlámpa 

fényében máris vészesen közeledett a következő, még kegyetlenebb kaptató. Már csak 

három nap, ez a gondolat fészkelte be magát a fejébe, amíg lefelé ereszkedett.  



Most majd változik a helyzet. Liv a minden lében kanál amerikai barátnője rábeszélte 

az internetes társkeresésre, és Bridgette legnagyobb meglepetésére már az első héten 

sikerrel járt. Alain harminckilenc éves elvált párizsi közgazdász volt, és észbontóan 

jóképű. Két hét tartalmas levelezés után telefonszámot cseréltek, és most arra vártak 

mindketten, hogy három nap múlva találkozzanak. Ebédszünetben Alain felhívta, és 

megkérdezte mit csinál ma este. Bridgette szíve kalapálni kezdett, azt hitte a férfi előre 

akarja hozni a találkozót, de Ő még nem volt felkészülve rá.  

- Késő lesz, mire végzek a munkával, aztán elmegyek futni a déli erdőre. Az egyik 

munkatársam mutatta a Robiux pihenőnél, tökéletes terep a magamfajta 

maximalistáknak. Kemény terep, még keményebb fenék… - Alain türelmesen 

végighallgatta, aztán hosszasan nevetett.  

- Mi volt ebben olyan vicces? 

- Olyan rémült voltál, mint egy őzike. Csak nem azt hitted, hogy előre szeretném hozni 

a randevút? – néhány másodpercig nem szóltak, és Bridgette tudta, hogy a hallgatása 

elárulta. Nyilvánvaló volt, hogy a férfi a fejébe lát. Alain törte meg a csendet, elmesélte, 

hogy a rádióban hallotta, ma hullócsillagok lesznek Párizs felett.  

- Ki fogok ülni az erkélyre, egy pohár bor társaságában, és lesni fogom az eget. Ha 

megpillantok egy fénycsóvát, kívánni fogok valamit. - Bridgette hosszasan győzködte, 

hogy árulja el, mit kíván majd, de a férfi hajthatatlan volt, azzal érvelt, csak akkor 

teljesül, ha titokban tartja. 

A következő emelkedő, ami ugye eddig minden alkalommal lejtő volt, amikor 

ellenkező irányban futott az ösvényen, úgy megviselte, hogy egy pillanatra az is 

megfordult a fejében, hogy feladja. Mindkét lába ólomként húzta le a földre, a teste 

minden lépés ellen tiltakozott. Próbálta rendbe szedni a gondolatait, megküzdeni az 

agyával, ami olyan parancsokat osztogatott a testének, ami ellenkezett minden 

akaratával. Az agya érzékelte a teste kimerültségét, és megpróbált olyan izmokat 

munkára bírni, amik kevésbé fáradtak, viszont kevésbé hatékonyak is.  

És egyszer csak ott volt fent, nem tudta, hogyan jutott fel, de ott volt, és a fejlámpa 

sokkal kellemesebb terepviszonyokat tárt elé. De már mindegy volt. Kizökkent. Egy 

pillanatra megállt az emelkedő tetején, lenézett az ösvényen, majd elfordult, és 

bebámult az erdőbe. Olyan kihalt és nyugodt volt minden ameddig ellátott, hogy az 

megrémítette. Nincs mitől félned, nyugtatta magát, nagy levegőt vett és tovább futott. 

Ahogy lefelé ereszkedett, nem tudta a szemét az úton tartani, hol jobbra, hol balra 

pillantott. A fejlámpa fénye idegesen táncolt a fákat körül ölelő sötétségben.  

A következő, sokkal kíméletesebb emelkedőhöz érve elöntötte a pánik. Talán mégsem 

volt jó ötlet ilyenkor kijönni ide? Megállt. Próbált egyenletesen lélegezni, a tenyereit a 

térdeinek támasztva megpihent, behunyta a szemeit és várt. Nincs okom félni, mondta 

magának. Lassan felegyenesedett, és az erdő felé fordult. A fejlámpa fehér fénye 

harminc méterre hatolt be a sűrű erdőbe. Nem volt sehol egy lélek sem, Bridgette 

azonban úgy érezte bármelyik pillanatban ott teremhet valaki, véres, sáros arccal 

kifejezéstelen tekintettel bámulva a fénybe. Szétszakadt ruhában, koszosan, 

mocskosan, lassan botorkálva, vértől csepegő kezét felé nyújtva. Kitépte az apró 

hangszórókat a füléből, és figyelt. Bon Jovi már csak a messzi távolból szólt, furcsa 



hátteret festve a még mindig meleg levegővel fölé tornyosuló erdőnek. Kikapcsolta a 

zenét, az applikációt is leállította, és figyelt. Nincs itt senki rajtam kívül, gyerünk 

tovább, már csak két emelkedő. És ami a legfontosabb, már csak három nap. 

Úgy érezte az utolsó előtti emelkedőt viszonylag hamar maga mögött tudta, 

köszönhetően annak, hogy a gondolatai miatt elveszítette az időérzékét. Pedig a teste 

már nem akart működni, annyira kizökkent a ritmusból, hogy már csak arra várt, 

beüljön a kocsijába, haza hajtson, és befeküdjön egy kád forró vízbe. Csodálatos lesz. 

Talán egy pohár rozé lesz a kísérete.  

Nekiveselkedett az utolsó emelkedőnek. A combjai majd meggyulladtak, annyira 

izzott az összes izma, hogy attól félt görcsöt fog kapni, mielőtt felérne. Az anyjára 

gondolt, aki gyerekkorában az első fél maratonija után, azt mondta neki, kislányom 

nem szabad túlerőltetned magad. Akkor dacból kiment és kétszer körbefutotta a 

lakótelepet. Aztán amikor a kád mellett félig ülve, félig fekve hányt, megpróbált minél 

halkabb lenni, nehogy az anyja meghallja. Nem akart olyan lenni, mint amilyen ő volt. 

Nem akarta elhagyni magát, és negyvenöt évesen a fotelban meghalni, egy tál 

chipsszel az ölében. Összeszedte minden erejét, és magasabb sebességre kapcsolt. Ma 

is mindent megtett magáért, nem tehet szemrehányást magának, maximum azért, 

hogy egyedül jött ki ilyen későn. De végül is alaptalan volt a félelme, hamarosan eléri 

az autóját, és hazafelé nagyot fog nevetni ezen az egészen. Holnap a kávé mellett a 

kollégái szájtátva hallgatják majd, milyen izgalmas volt az estéje. 

Felért a csúcsra. Fáradt volt, de büszke. Megcsinálta. Egy rövid egyenes szakasz, majd 

egy íves bal kanyar, és már látta is a kocsija tetején megcsillanó holdfényt. Az erdő 

ritkább lett, már csak néhány fa szegélyezte a kitaposott utat. Alkarjával letörölte az 

izzadságot az arcáról, lassított, levezető tempóra váltott.  

Alig kétszáz méter volt csak hátra, amikor valami megváltozott. Elmúlt a csend, és 

madarak szálltak minden felé. Megtorpant. Lekapcsolta a fejlámpáját, és felnézett. 

Harminc, negyven fekete sziluett csapkodott vadul, kétségbeesetten az ég felé 

igyekezve. Valami megijesztette őket. Már csak három nap. 

Felkapcsolta a fejlámpáját, és újra nekiindult. Előre szegezte a tekintetét, és akkor 

észrevette. A kocsi tetején már nem csillant meg a holdfény, csak az eleje és a hátulja 

látszott. A többi részét egy alak kitakarta. Brdigette megtorpant. Megállt, földbe 

gyökerezett a lába. Az alak felé tartott. Csak egy sötét árnyék, ami hangtalanul 

közeledett feléje. Mit tegyen? Visszaforduljon? Vagy befusson az erdőbe? Az alak 

egyre nagyobb lett, csak közeledett.  Bridgette sikítani akart, amikor a közeledő 

barátságosan felemelte a kezét és intett. Egy fejlámpát próbált a fejére helyezni, de az 

hol elaludt, hol felkapcsolódott. A körvonalakból úgy tűnt, az apró szerkezettel 

bajlódik. Csak egy éjszakai futó. Lehet, hogy ugyanúgy megrémült, mint ahogy 

Bridgette tőle.  

Bridgette bátortalanul visszaintett, majd elindult. Már nem futott, csak gyalogolt. Az 

idegen még mindig a lámpájával babrált. Talán kimerülőben van az elem. Ő két napja 

cserélt elemet a sajátjában, ha nincs tartalékeleme, esetleg odaadja neki 

segítségképpen. Leemelte a lámpát a fejéről, már csak húsz méterre voltak egymástól. 

Bridgette már csak vánszorgott.  



- Az én elemem még friss. – kiáltotta. Az alak felnézett, de nem válaszolt, csak bólintott 

egyet. Tizenöt méter. Férfi, gondolta Bridgette a körvonalából és a mozdulataiból 

ítélve. De volt benne valami furcsa. Tíz méter. A lámpa még mindig csak villódzott a 

férfi kezében. Egyre jobban kirajzolódott az alakja. Felnézett. Bridgette érezte, hogy rá 

bámul, de nem tudta kivenni az arcát. A lámpa kialudt, és a férfi kezén megcsillant 

valami. Öt méter. mi lehet az, van még valami a kezében? Újra megcsillant. Négy 

méter.  

- Hagyja csak, tényleg szívesen odaadom az elemeket. – mondta Bridgette. Három 

méter. A férfi mozdulatlanul állt leeresztett kezekkel. Az a nyugtalanító csillogás már 

megint. Két méter. A telefonját lekapta a karjáról, de nem állt meg, lassan haladt az 

idegen felé. Egy méter. Újabb csillanás. Kesztyű. Te jó Isten, kesztyű van rajta a 

legforróbb nyár kellős közepén!  

Egymással szemben álltak. A férfi lámpája bekapcsolt, már nem villogott, egyenletesen 

világított, erős vakító fénnyel.  

- De, hát… Bridgette elvakult, ahogy a fénysugár a szemébe világított. Megmerevedett, 

mint az országútra tévedő szarvas, amikor a reflektorba néz.  

Mi történik? Egy pillanatra behunyta a szemét, annyira bántotta a vakító fény. Amikor 

újra kinyitotta, egy kezet látott előbukkanni a fényből, fekete bőrkesztyű volt rajta. 

Megragadta a torkát, valami recsegett a nyakában, és forróság öntötte el a nyelőcsövét. 

Érezte, hogy az a kevés levegő, ami a tüdejében volt, utánpótlás nélkül maradt. 

Megragadta a férfi kezét, de az olyan szilárdan tartotta, hogy semmi esélye sem volt 

ellene.  

Miért visszafele futottam a pályán? Így sokkal kimerítőbb volt. Ha nem lenne így 

kimerülve, talán tudna védekezni gondolta. 

A szorítás még erősebb lett, Bridgette próbált levegőt venni, de nem sikerült, ráadásul 

öklendezett, hányás próbált feltörni belőle, de a szorítás csakúgy, mint a levegőnek, a 

hányásnak is elállta az útját.  

Bridgette kimeredt szemekkel bámult a lámpába. Már nem zavarta a fény. 

Kétségbeesetten kapálózott a kezeivel, de érezte, hogy minél többet mozog, annál 

kevesebb oxigén marad a tüdejében. Szédülni kezdett. A kádnyi forró víz, a pohár 

rozé, és a kávézás a kollégákkal már soha nem fog megtörténni gondolta. Miért pont 

én? 

Térdre esett, a bőrébe hasított egy éles kavics, de nem érzett fájdalmat. Csak levegőt 

akart venni, semmi mást. Az agya tompulni kezdett, minden gondolata lelassult, 

mintha csak egy visszajátszást látott volna a fejében. Fura, áporodott szagot érzett. Már 

nem világított a szemébe a lámpa. A földön feküdt, és a kéz még mindig szorított a 

nyakát.  

És akkor meglátta. Üres tekintettel bámulta őt. Semmi érzelem nem volt az arcán, nem 

látszott, hogy erőlködne, mintha csak egy rosszalkodó kiskutyát szorítana a 

konyhapadlóhoz.  

Meg fog halni, már tudta. De miért nem egy fotelban, egy tál chipsszel az ölében. Olyan 

fiatal, még élnie kellene, gyereket szülnie, aztán felnevelnie. És most minderre meg is 

lett volna az esélye.   



Alain! Még három nap. Már sohasem foglak megismerni.  

A gyilkosára meredt. Már mozdulni sem tudott, kapálózni sem, csak feküdt 

mozdulatlanul, és tudta. Hamarosan. 

Az utolsó kép, amit látott, ahogy a gyilkosa beszélni kezd hozzá. Nem hallotta a 

hangját.  

- Bridgette, örülök, hogy végre személyesen is megismertelek. 

Zuhanni kezdett, olyan sötétségben, amilyet soha életében nem tapasztalt, csak most, 

hogy elragadta a halál. 

 

…. 

…. 

…. 

…. 
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Éjfél előtt néhány perccel egy kifogástalan megjelenésű férfi lépett a Rue La Fayetten 
lévő vendéglátóhelyek közül az egyik leginkább felkapott, a Mumbai bár bejáratához. 
A hatalmas üvegportál le volt sötétítve, nem lehetett belátni a helyiségbe, de a hely 
neve, és az akciós italok kínálata szembeötlően volt felmatricázva. Az ajtó előtt egy 
pillanatra megtorpant, mintha csak azon gondolkodna, hogy benyisson e kocsmába. 
Úgy festett, mint egy középkorú Armani modell, aki most pottyant ki egy 
divatmagazinból. Darabos mozgásával azonban valahogy idegenül festet a jól szabott 
elegáns ruhákban. Aki nem látta még a tv-ben, vagy esetleg valamelyik hírportálon 
nyilatkozni, biztosan nem mondta volna meg, hogy a Párizsi rendőrség tíz éve 
Londonból átigazolt gyilkossági osztályvezetője. Inkább egy fáradt bankárra 
hasonlított. Megigazította selyem nyakkendőjét, és belépett. Az ajtóval szemben 
egyből megpillantotta a fekete hajú férfit, akit keresett. Egyedül ült egy legalább nyolc 
fős asztalnál, előtte hat üres és egy félig teli pohár, lehajtott fejjel ült, és a poharait 
bámulta. Rajta kívül alig voltak páran a helyiségben. Ha itt ennyi vendég van, akkor 
mi lehet a kevésbé népszerű helyeken gondolta. Nem is érdemes nekik kinyitniuk. 
Határozott léptekkel hamar elérte a férfi asztalát, és szó nélkül leült vele szemben. A 
fekete hajú ember anélkül, hogy felnézett volna, beszélni kezdett.  
- Tudod, szerintem kétféle ember létezik a világon, az egyik, aki szereti a gin tonikot, 
a másik, aki még nem kóstolta Olivier megbolondított kreációját. De okos a srác, 
szigorúan őrzi a receptet, nehogy otthon meg tudd csinálni magadnak, mert akkor be 
is zárhatná ezt a kócerájt. – Jesse Hays felemelte ködös tekintetét, lassan körbemutatott 
a bárban, szemével követte a keze útját, majd a végén intett az éppen egy koktéllal 
zsonglőrködő pultosnak, aki egy halvány mosoly kíséretében biccentett felé. – Még 
van képe azt mondani, hogy Indiában tanulta. Nem meglepő módon ezért nevezte el 
ezt a kis helyet Mumbainak. Bizony, és szerinte csakis széles, négyszögletes, 
kimondottan vastag aljú, alacsony falú old fashioned pohárban ihatod. Egyszer 
kértem, hogy long drinkes pohárba készítse. Úgy felháborodott, hogy majdnem 
kidobatott a bárból. Abban viszont egyetértünk, hogy csak és kizárólag Tanqueray gint 
használ. 



- Jesse kérlek. Egész este a belügyminiszter agyatlan embereivel telefonáltam 
konferenciában, fáradt vagyok ehhez, és vár még rám egy nagyon kései, és egészen 
biztosan nagyon kínos beszélgetés a volt feleségemmel. – mondta Scott Shaw a párizsi 
rendőrség gyilkossági osztályvezetője. A neve miatt a háta mögött SS-nek nevezték, 
ami egyáltalán nem illett türelmes, jámbor természetéhez. Mint ahogy nem illett a 
néhány alkoholista közé sem kifogástalan szabású sötétkék design öltönyében és az 
alig pár hete Rómában vásárolt kézzel készített bőrcipőjében. 
- Ne már főnök, de most komolyan. Tudod mi a jó a szabadságban? Az, hogy nem kell 
letagadnom előtted, hogy megállás nélkül iszok. – mosolygott és kortyolt egyet az 
italából. A poharát a fény felé tartva elmerengett. – Itt ebben a pohárban van az őseink 
történelme, és kétszínűsége. Pedig ez a cucc átlátszó. – újra nagyot kortyolt az italból, 
grimaszolt egyet az elégedettségtől és folytatta - A Brit Kelet-indiai Társaság egy 
részvénytársaság volt, akik apáink földjén I. Erzsébet angol királynőtől 1600. december 
31.-én királyi adománylevélben kereskedelmi előjogokat kaptak Indiában. Azt hiszem 
ez a korrupció korai megfelelője lehetett. Az adománylevél ugyanis 21 évig tartó 
monopóliumot biztosított a cégnek. És mit tesz egy fedhetetlen angol cég ekkora 
ajándékkal a kezében?  
- Jesse, ismerem a történetet. – Shaw intett a csaposnak, hogy kér ő is egy italt, olyat, 
amilyet Jesse is iszik. 
- Afelől kétségem sincs. – felelte, és egy apró üvegcséből három csepp zöldes 
folyadékot cseppentett az italába. A folyadék lassan kezdett eloszlani a gintonicban. - 
De helyezzük egy kicsit más megvilágításba. Ezek a jeles, derék angol urak minő 
meglepetés, nem elégedtek meg ennyivel. Úgy gondolták gyarmatosítják Indiát. 
Hatalmas kereskedelmi és adó bevételüknek, legfelsőbb szintű kormányzati és katonai 
támogatottságuknak, és nem utolsó sorban előjogaiknak köszönhetően szinte 
ellenállás nélkül terjeszkedhettek. A 19. század közepére elfoglalták a mai India teljes 
területét, és még a világon számos más terültet. Brit gyarmat volt a fél világ. 
Természetesen a franciák, a portugálok és a hollandok sem akartak lemaradni 
mögöttük. Ma pedig a leszármazottaik olyan hangosan kiabálnak a bevándorlók ellen, 
hogy az ember majd belesüketül. – nagyot kortyolt az italból.  
Közben megérkezett a pultos. Egy apró fehér szalvéta kíséretében az asztalra tette a 
poharat, diszkréten meghajolt, majd amikor Shaw megköszönte az italt, egy szó nélkül 
távozott.  
- Jesse csakúgy, mint te, én is angol vagyok a franciák között, ezt mindenki jól láthatja, 
ha csak egy pillantást is vet rám. Mondhatom, hogy kívülálló európai vagyok 
Európában. Te ugye évszázadokkal ezelőttről valahonnan a közel keletről származol, 
és ez rajtad már annyira nem is látszik, ízig, vérig londoni vagy. Vannak emberek, 
akiknek azonban ez nem számít. Vannak, akiknek csak a gyűlölet számít. – a 
gyilkossági osztályvezető türelmetlenül dobolt az asztalon, nem nyúlt az italhoz. 
-  Zsidók voltak az őseim főnök, meglehetősen finoman fogalmazol, ha azt mondod, 
valahonnan a Közel-Keletről. – Jesse felkapta a fejét és főnöke szemébe nézett. 
- Igyekeztem tapintatos lenni. Legjobb tudomásom szerint nem gyakorlod a zsidó 
vallást, egészen pontosan semmilyen vallást sem.  
- Én csak ebben hiszek. – Jesse kiitta a poharában maradt két korty italt. 
- Vagy még inkább a hasis olajban, amit belecsepegtettél. De tulajdonképpen mit vársz 
tőlem Jesse? Tudom, hogy kaotikus a helyzet, a migráns hullámok évek óta gondot 



okoznak egész Európának, a terrorizmus elleni harc pedig minden erőforrást leköt. 
Nem mindenki nézi jó szemmel, ami körülöttünk történik, de nem a mi dolgunk 
megítélni, hogy mi a helyes és mi nem az. – felemelte a poharát, de hamar meggondolta 
magát, és érintetlenül visszatette az italt maga elé az asztalra. 
- Ne általánosíts.  
- Rendben, akkor egészen konkrétan mondom, hogy nem rúghatok ki akárkit, aki 
megjegyzést tesz a kollégájára a származása miatt. 
- Ezt nem is várnám el tőled.  
- Akkor mond el mi a gond? Beverted a képét valakinek, mert nem tetszett, ahogy 
viselkedik egy kollégájával, aki történetesen bevándorló.  
- Nem bevándorló, egyszerűen csak egy nő. Akkor sem tetszett volna, ha a bőre 
fehérebb mint a tejszínhab. 
- Értem, de mit kezdjek ezzel az egésszel? Majd írok egy jelentést, és szépen elfelejtjük 
a dolgot. Én csak annyit kérek tőled, és már kértem tőle is, hogy ne ismétlődjön meg 
ez az egész újra. Nem rúghatom ki amiatt, mert eltörted az orrát. Vagy megtegyem? 
Esetleg a gyilkossági csoportot is feloszlathatnám, mert a hangulatod úgy kívánja.– 
idegesen beletúrt a hajába, tönkretéve az addig tökéletes frizurája. 
- Had mondjam végig a történetet. Ezek az Indiában kis királyt játszó angol urak nem 
szerették a kinint, ami azonban jól gyógyította az azon a földrészen igen gyakorta 
előforduló maláriát. Viszont az akkoriban még veszettül keserű tonic egyik összetevője 
éppen a kinin, amit aztán azért, hogy ihatóbb legyen összekevertek a kedvenc 
piájukkal, a ginnel… 
- Így fedezték fel a gin tonicot. Fantasztikus történet Jesse. – SS teátrálisan összecsapta 
kétszer a tenyerét - Ez azonban mit sem változtat azon, hogy egy halott lány fekszik a 
városszéli erdőben egy késő esti futó talált rá, minden bizonnyal meggyilkolták. A 
legjobb nyomozóm viszont jó szokásához híven éppen lerészegedik vagy beáll valami 
szartól, mert megbántva érzi magát egy ostoba világban, ami ellen semmit sem tehet. 
– a nyomozó lassan lehajtotta a fejét, a gyilkossági osztályvezető megerősítette hangját, 
és szigorú tekintettel meredt a feje búbjára. – Lassan azonban rá kell, hogy jöjjek, nem 
csak a világ ostoba, hanem Ő is, mert nem érti meg, hogy egyedül gyenge, és inkább 
az italba menekül tehetetlenségében, ahelyett, hogy azt csinálná, amihez ért. -felállt, 
újra megigazította nyakkendőjét, az érintetlen italt a nyomozó elé lökte. Szomorúan 
nézett le beosztottjára, aki rá se hederített, továbbra is az asztalon pihenő poharakat 
bámulta. 
Megállt az idő, hosszú másodpercekig mindketten mozdulatlanul vártak, talán arra, 
hogy a másik megszólaljon, talán arra, hogy véget érjen ez a kínos beszélgetés.  
– Most én mesélek neked egy történetet Jesse. Hét évvel ezelőtt egy ambiciózus, jóképű 
fiatal férfi azt mondta nekem, hogy ő akar lenni a legjobb gyilkossági nyomozó. 
Minden vágya az volt, hogy gyilkosokat kapjon el, és ne hagyjon maga után 
felderítetlen ügyeket. De szerintem csak egy feldolgozhatatlan tragédiával akart így 
szembenézni. – a nyomozó továbbra sem emelte fel a tekintetét, de az arcizmai 
megfeszültek - Azt kérte tőlem, hogy döntsek, ha alkalmasnak látom, tanítsam, ha 
nem, akkor ott azonnal küldjem el. Azt mondtam, maradj Jesse. Egy év sem kellett 
hozzá, és jobb voltál mint én, három év után pedig azt mondtam a belügyminiszternek, 
hogy Párizs nyugodt lehet, mert van köztünk egy olyan nyomozó, aki jobb 
mindenkinél, akivel valaha is találkoztam. – hosszú ujjaival valamennyire 



összerendezte zilált frizuráját - Én akkor döntöttem, most pedig én kérem tőled, hogy 
dönts. Az ital és a drog, vagy a testület? A testületnek szüksége van rád, neked viszont 
nincs szükséged ezekre a szarokra. – elindult kifele a Mumbai-ból. Jesse lassan 
felnézett és egykedvű tekintettel követte, majd amikor Shaw már majdnem a 
kijárathoz ért, utána szólt. 
- Főnök! – Shaw megfordult - Mindössze egyet remélek. Azt, hogy amikor szilveszter 

napján megkapták a királyi adománylevelet, jól lerészegedtek azok a disznók. – 

felemelte az ajándékba kapott gintonicot, és egyszerre felhajtotta. Amikor az üres 

poharat az asztalra csapta a főnöke után már becsukódott a hatalmas üvegajtó. 
 


