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Előszó

Két évvel korábban…

Hugh Salisby kapitány lenézett a kezeire. Remegtek az ujjai. 
Gyűlölte ezt az érzést, de nem sokat tehetett ellene. Egyedül azért hálálkodott a 

sorsnak, hogy ez a fajta gyengeség csak nagyon ritkán fordul elő vele.
Persze, egy rideg és önmagában is viszolygást keltő hullaházban talán természetes, 

ha az ember összerázkódik, vagy remeg.
Salisby, engedve a felszólításnak, belépett a hullakamrába. Mellette Exeter 

államügyésze, és a nyomozást végző hadnagy lépdelt. Őt, magát tanúnak idézték be, 
hogy azonosítsa a holttestet.

A holttestet…
Megrázkódott a gondolatra, hogy az a lány már nem egyéb, mint egy élettelen test…
Ismerte Rachel Warmere-t, legalább is találkoztak már néhányszor. Egy éve látta 

először. Túl kevésnek bizonyult ez az idő ahhoz, hogy elfeledje azt az üdeséget, amit a 
lány képviselt. Az egyetemi szemeszter kezdete előtt érkezett és útbaigazítást kért tőle 
Perthwell-ben. Salisbynek éppen a szomszédos Swanlonban, az Egyetemvárosban volt 
dolga, és felajánlotta, elviszi. Amikor a lány igéző mosollyal beült a járőrkocsijába, 
Salisbyvel madarat lehetett volna fogatni. Bevallotta magának, hogy nem látott még 
szebb jelenséget a világon ennél a leányzónál. Ha akkor és ott bármit kért volna tőle 
Rachel, biztosan megteszi neki…

Valamivel több, mint két hete találkozott vele utoljára. A lány az egyik Perthwell-i 
étteremben vacsorázott. Rachel szinte nem evilági jelenségnek tűnt és Salisby le sem 
tudta venni róla a szemét. Ennek az estélyi ruhába bujtatott tündérnek a látványa 
teljesen betöltötte a tudatát. 

Rachel is észrevette és mosolyogva biccentett felé, de nem invitálta az asztalához, 
noha…

Noha egyedül vacsorázott.
Salisby nem tulajdonított akkor ennek nagy jelentőséget, de utólag elég különösnek 

hatott, hogy egy ilyen káprázatos hölgy magányosan jelenik meg egy étteremben.
Megborzongatták az emlékek a gyönyörű Rachel Warmere-ről, aki…  
Aki mára már csak egy élettelen test…
A hadnagy rideg hangja csendült fel a félelmetesen visszhangzó helyiségben.
– Kérem, kapitány úr. Legyen kedves megtekinteni az áldozatot.
Salisby ádámcsutkája hevesen járt fel és alá. Megköszörülte a torkát és 

megpróbálta a hivatalosság köntösébe tuszkolni a szorongását.
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Ám amikor fellebbentették a leplet a holttest arcáról, úgy szisszent fel, mintha 
lábujjára tiport volna egy kíméletlen cipősarok. Fujtatott néhányat, hogy elkerülje a 
feltörő rosszullétet, ami orvul megkörnyékezte.

A rideg fémlapon egy üres tekintetű lény hevert, ami csak a legelnagyoltabb külső 
jegyekben emlékeztetett Rachel Warmere-re. Salisby csak nagy nehézség árán tudta 
kijelenteni, hogy ő az.

Ő volt. És valahogy mégsem.
Ahogy erőt vett magát, hogy másodszor is rápillantson, Salisby lassan felmérte a 

lányon beállt érthetetlen változásokat. 
Megdöbbentette az a nyersesség, amivel Rachel megfosztatott mindattól, ami olyan 

különlegessé tette. Mindaz a finomság és kellem eltűnt róla, ami a légies szépségét 
kölcsönözte. Kiszáradt bőrű, elhasználódott testű, nőnemű múmiaként hevert előtte, 
akinek legapróbb arcvonását is az idő könyörtelen terrortámadása csúfította el. Mintha 
két hét alatt hatvan évet öregedett volna.

A másik dolog, ami megborzongatta Salisbyt, az üresség volt. A lány tekintete 
mindig is az értelemtől és a jóindulattól sugárzott. Most, ahogy a meredt tekintetét 
bámulta, csak az ürességet, a közönyt és a halál rettentő kínjait olvashatta ki onnét. És 
a rémület fagyott, elszíneződött ákom-bákomjait az aszott bőrén.

Salisby ismét köhentett egyet, aztán félreállt. Észre sem vette, hogy a főügyész és a 
nyomozóhadnagy összenéznek felette. Amint kicsit jobban érezte magát, kinyögte:

– Igen… Ő Rachel Warmere… Tudnak már valamit, uraim?
A nyomozó felelősége tudatában kihúzta magát.
– Semmit. Szinte semmit. Csak azt, amit mindenki. Hogy Rachel Warmere egy 

gazdag árva volt, se kutyája, se macskája. Swanlonban kívánt hittudományi ismereteket 
szerezni. Fél éve kimaradt az Egyetemről és a tanárok sem tudtak semmit felőle. 
Valószínűleg ön látta utoljára élve, kapitány.  Tizenkét napja holtan találták Exeterben. 
Nincs külsérelmi nyom, árulkodó jel. Egyszerűen meghalt, mert nem akart élni. Tartok 
tőle, öngyilkosság történt. Kitűnő kollégám is így véli.

– Öngyilkosság? – kérdezte Salisby. – Ugyan, mi oka lehetett volna öngyilkosságra?
– Hát az a fizimiska, amit látunk – tette fel a költői kérdést az államügyész –, vajon 

nem lehet kellő indok?
– Úgy véli, valami kór támadta, meg vagy valami elképzelhetetlen átok folytán 

megcsúnyult és ezt nem tudta feldolgozni magában?
– Eleresztettem a fülem mellett a gúnyos felhangot, Salisby. De ezt levonva 

tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy ez történhetett. Feltételezhetően méreggel végzett 
magával, bár ebben a ronccsá aszalódott testben képtelenség lenne bármit is kimutatni. 
Nos, öngyilkosság, Salisby és kész.

Perthwell és Swanlon rendőrkapitánya nem hitt a fülének. De nem szólt egyetlen 
szót sem. Inkább mindent elraktározott magában.
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Még akkor is hitetlenül csóválta a fejét, amikor kilépett a hullaházból a semmivel 
sem melegebb folyosóra. 

*

A szikár férfi némán várakozott a kórházzal átellenben, egy sarok fedezékében. Az 
Alphington Streetről jól rálátás esett az Ex-hídra és az alatta kanyargó Exe folyóra. Még 
a múzeum csónakkiállítását is észrevehette, ami vagy száznegyven együtt ringatózó 
hajókülönlegességet jelentett egy szűk csatornában felsorakozva. Dzsunka, ősrégi 
vontatógőzös, gyöngyhalászhajó és ki tudja, hány patinás régiség zsúfolódott össze 
abban a keskeny, víz áztatta nyiladékban, ami az exeteri Tengerészeti Múzeum 
tulajdonát képezte. A férfi a fülébe húzta a szürke kötött sapkát, és míg türelmesen 
várakozott, végigjáratta szemeit a panorámán.

Csak akkor fordította figyelmét a kórház felé, amikor mozgás támadt a hátsó bejárat 
táján. Tudta jól, a halottasház felől igyekszik valaki kifelé a szabadba…

Ahogy megpillantotta a megfigyelt személyt, akire mindeddig várt, feltűnés nélkül 
odasétált a telefonfülkéhez és tárcsázott.

*

Az Upper-Swanlon-i Agrobane Hittudományi Egyetem egyik kihalt folyosóján, egy 
apró tanári szobában megcsörrent a telefon.

A férfi, aki felemelte a kagylót, átszellemült tekintettel meredt maga elé, mintha 
éppen meditáció közben zavarták volna meg.

Nem szólt bele a kagylóba, hanem némán hallgatta a vonal túlsó feléről áradó 
információkat. Ezután egy morduláshoz hasonló hanggal jelezte, hogy megértette a 
hallott üzenetet, majd letette a készüléket.

Szemei – mindent látó, titkok örvényébe merült szemek – újra a révület fogságába 
kerültek. Némi várakozás után a testes férfi felemelkedett a helyéről, hogy 
engedelmeskedjen a fül számára megérthetetlen parancsnak. 

Ezt követően a szoba egyik sarkában álló, hatalmas tölgyfa-szekrény ajtajához 
lépett és kinyitotta…

Napjainkban...


