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Március 28. Vasárnap

Halkan jön a szél, levegőben úszik láthatatlan. Hűvös van
ilyenkor, különösen errefelé. Párás a levegő, a délután most halt
meg, csak halvány fény emlékeztet rá. A nyugati égbolt világosabb,
ott mintha még történne valami. De már ott is szétterült a
naphalál, alkony vonaglik néhány utolsót. Felhők vonulnának, de a
felpillantó mozdulatlannak látja őket. Hát mozdulatlanok is.

Láb csosszan bizonytalanul, zaja alig, mégis megretten a lábat
vezénylő, pihen és várakozik egy sort. Előtte bokrok, nedvesen
csillanó ágak. Itt nemrég még esett, vagy ez még tegnapi nyirok?
Várakozás.

Várakozás. A csönd nehezen viselhető, mégis kibírható. Csosszan
a láb. Az ágakon túl házfal fehérük, különös együttese ez a két
színnek. Mintha nem is jönne az este, olyan élesen fehérük a fal,
akárha tiszta papírlap állna ott. Jó nagy papírlap. Felül kémény, már
füstölög. De mintha még a füstje is hideg lenne. Itt minden olyan
hűvös, lelket bennszorító, félelmet ébresztő.

A közeledő habozik. Áll. Most nem csosszan láb. Kutyaugatásra
fülel, de már tudja, ilyen itt nem lehet. Mindent megtudott előre.
Tegnap is volt itt, és tegnapelőtt is. A legközelebbi ház jóval
távolabb van. Különben is, mit hallanának? Mosoly egy arcon, nem
igazi mosoly nem igazi arcon. Mióta ma délután elindult errefelé,
ezt viseli. Felismerhetetlenné teszi, hiszi.

A ház közeledik. Lábak futnak a pázsiton. A kezdődő szürkeség
cinkossá lesz, egy bent kigyúló lámpa pedig végleg megpecsételi a
dolgot. Fej simul ablak mellé, roppant óvatosan, hisz még idekint is
van némi fény, észrevehető a leskelődő.

Ám a leskelődőt senki sem látja és ő is érzi ezt. Mind bátrabban
megy előre. Nem állhat meg. Egy erő van benne, az viszi. A bokrok
elfogytak, a virágok a kis díszágyasban még nem keltek ki. Hideg
van itt, bár minden olyan zöld, ez a szín dominál. No, már nem
sokáig, villan belé. Izgul, hisz sohasem tette még.

Odabent csak ŐT látja, egyelőre csak ŐT. Felismeri a begyűjtött
fotókról. Nem kétséges, itt lakik, és egyedül van most. A neve
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odakinn a magányosan búslakodó postaládán, jó távol a háztól. Itt
alig vannak kerítések, szerencsére.

Lassan néz be ismét. Hosszan figyeli a lakást. Aztán megkerüli a
sarkot, másik ablak, másik helyiség. ŐT nem látja innen, de az
árnyéka rávetül a nyitott ajtónyílásra. Ott van hát. Bentről nem
szűrődik ki beszélgetés. Meglátja viszont a telefonzsinórt, lassan
hátrál el a faltól. Itt is bokrok közé lép. Nedves levél érinti a kezét,
undor. Hosszan áll még, néz. Az alkonynak is vége, jön az éjszaka.
Csak ne túl gyorsan! Meglátja végre a telefonzsinórt, jön ki a tető
alól, a falhoz tapadva fut, akár egy hosszúra nőtt pók. Fémgiliszta,
gondolja, de nem nevet fel. Neki az valóban fémgiliszta. Erre is
gondolt, van nála egy erős kés. Feléri, nincs magasan. Még egy
pillantás körbe, sehol senki. Ha KÉSŐBB telefonálni akar, ha tud, ha
úgy alakulnak a dolgok… nos, erre ne kerülhessen sor.

A zsinór egyet sikolt, de csak ő hallja, kicsi volt a hang, éjbefutó,
eltűnő. A zsinór két vége közé nyomult a kés, és a két vég többé
nem találkozik.

Lassan megy az ajtó felé, jó távol megtorpan. A hátát a falnak
veti és erősen markolja azt. Minden itt van, amit most rátesz, azt is
a zsebében hozta eddig. Kis erőkifejtés, kattanás. Ez a legjobb
pillanat. Ugyan homály borul a szemre, várni kell. Odabent a légzés
is gyorsul, a szív mint egy motor rákapcsol. Így nem lehet, érti meg
ösztönösen, hát kivár. Végül is nem történik semmi. Az ember
olyan, mint egy íj, örökké fel van húzva. Mígnem egyszer elpattan
és annyi.

Lassan megy tovább. Be kell kopogni, mondani valamit, ha ugyan
kell. Minek lenne rá szükség? Nyílik az ajtó, és akkor már nem kell
szólni sem. Más beszél majd helyette, utána pedig be kell húzni az
ajtót, és kész. Az út visszafelé is az erdőn át visz. Keskeny-aszfaltos,
nedvesen csillogó. Nyomok nem maradnak, és a két számmal
nagyobb cipő eltűnik egy másik város szeméttartójában. Ha marad
is nyom - nem marad nyom.

Még áll egy pillanatig, aztán felnő benne az elszánás. Hideg lesz a
világ. Didergő. Szegény világ, mennyi van még hátra belőled?

Halkan jön a szél, levegőben úszik láthatatlan.
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Március 29. Hétfő
 
Amikor kinyitotta az ajtót, rögtön érezte, hogy valami

megváltozott.
A levegőben volt valami másféleség - nem tudott rá jobb és főleg

határozottabb szót találni. A másféleség nem nevezhető, hisz nincs
neve. Ha lenne, azon szólítanák. A másik, ami azonnal szemébe
tűnt, az a helyettese, Landres volt. A nála alacsonyabb, vékonyabb,
ugyanakkor sajnos jóval fiatalabb férfi éppen ritka barna haját
simogatta, csak úgy kézzel. Az elmúlt három hétben már
nemegyszer látta nála ezt a mozdulatot. Fésülködés fésű nélkül.
Amúgy mindenki azt mondta róla, hogy jó szakember, de eddig ezt
sem lehetett ellenőrizni. Nincs munka, nincs meggyőzés, sem
meggyőződés - mondta, és örömmel hitte volna jól sikerült
szójátéknak, de sajnos ez a legtisztább valóság volt. Maga az
unalmas szomorúság, ami igen veszélyes elegy lehet.

A változás nem egy volt, hanem több. Egy jókora rododendron
állt a világossárga parkettapadlón. Egy másik növény - ez valami
fikuszféleség lehetett - egy kis polcon díszelgett. Azon felül az
étkezősarok felől tömény kávéillat szállt. Ez otthonosságot sugallt.
Valamit, ami most éppen nem szerepelt a terveiben és miniatűr
érzelmi válságot indított el benne. De csak addig tartott, míg tett
még egy lépést, és máris elhagyta. A válság ott maradt a padlón,
akár egy ledobott, esőtől szétázott, rossz ruhadarab.

- Jó reggelt, főnök! - kiáltotta Landres kicsit túl hangosan, túl
szolgálatkészen. Nála már volt egy fehér csésze, benne
kétségtelenül az illatot árasztó folyadékból pár kortyra való.
Korábban jött tehát. Felpillantott az órára, fél kilenc múlott négy
perccel. Négy perce lépett be odalent a kapun, az őrt álló ügyeletes
hanyagul biccentett. Nem tisztelgett, és ez kicsit beléje szúrt. Talán
ezért sem sietett annyira fel a lépcsőn, utálta a liftet.

- Jó reggelt, Alex - ennyi bizalmaskodást engedett meg magának,
de mindjárt le is tolta az egyetlen beosztottját: - De ne szólítson
főnöknek.

- Hiszen az, uram!
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- Csak ketten vagyunk itt, nincs értelme megjátszani, hogy valakik
vagyunk.

- Akkor szólítsam tán… Rafaelnek?
- Az meg túl bizalmas lenne. Elvégre mégis a főnöke vagyok -

Rafael végre elmosolyodott. Nem gondolt a rododendronra, ám a
kávé illata megmozdított benne valamit. - Elég lesz a „Wahl úr” is.

Landres a csészébe nézett, és halkan mondta, mint aki most
éppen ezt gyakorolja:

- Wahl úr, Wahl úr… Talán majd megszokom, uram.
- Igen, remélem - Rafael körbenézett és úgy tett, mint aki most

először látja a növényeket. - Nocsak, kizöldültünk! Kinek az
érdeme, vagy a vétke?

- A takarítónő hozta el otthonról.
- Egyesek mit meg nem tesznek a hivatalért - a megjegyzés

fanyar volt, kicsit reménytelen. Rafael levette könnyű kabátját és
odaállt az ablakhoz.

Amit odakünn látott, az sem derítette fel. Az idő esőre állt. A Rue
de Strasbourg egyik oldalán állt és a másikat nézte. De ott sem volt
semmi érdekes. Ha legalább az ablakból látná a nagyhercegi
palotát, a parkokat. Vagy a folyót, bármi zöldet. De csak a
szemhatárán, távol volt valami zöldség, ilyen időben az is inkább
szürke, mintsem agyat-szemet derítő.

- Minek is kellett nekem Luxemburgba jönni - gondolta. Csak a
mondat végén értette meg, hogy hangosan is kimondta. „Jobban
kellene vigyázni magamra!”

- Hát mert ideküldtél - jegyezte meg Landres. - Méghozzá azok a
kedves urak Brüsszelben.

- Vagy az Interpolosok.
- Vagy az Europol.
- De lehet, az Európa Tanács.
- Netán maga a NATO parancsnoki…
- Esetleg a pápa őszentsége…
Így vetélkedtek, humortalanul. Ismerték az igazságot. Ha nem is

mondták ki. Rafael amúgy is száműzött-komplexusban szenvedett
pár hete, ez a beszélgetés hát feltépte a régi sebeit. Ellenségesen
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nézte még a Rue de Strasbourgot, aztán elfordult az ablaktól.
Landres néhány aktát tett az asztalra:

- Csak azért, hogy legyen mit olvasgatnia, uram. Már ha van
kedve hozzá.

- Miket hozott? Látom, irattári példányok.
- Igen, uram, voltaképpen rég lejárt ügyek. A legkorábbi

tizennyolc éves.
Rafael közelebb óvakodott az asztalához. Landresnek is volt egy,

valamivel távolabb. Ha leül, és a társa is, állandóan szemmel
tarthatják egymást. Hiszen majdnem szemben ülnének. Ehhez
nem sok kedve volt. De hát a nap még hosszú lesz, és valamit
csinálnia kell. Még jó, hogy lezárták azt az átkozott vizsgálatot.
Voltaképpen örülhet ennek is.

Lassan leült hát. Az első dosszié csupa por volt. Gondosan
leporolta, ezzel is elment egy kis idő. Landres egy ideig nézte, mit
csinál „Wahl úr”, aztán ő is leült. Előtte viszont a mai újság volt.
Amit később majd Rafael is elolvashat, ha akar. Most azonban úgy
vélte, semmihez sincs kedve. De azért sóhajtva kinyitotta az első
dossziét.

Délben már alig várta, hogy elmehessen ebédelni. Az ebédlő az
alagsorban volt. Landres jelezte, ő tud várni. Ezért hát Rafael
tizenkettő óra nulla-nulla perckor már ment is a lépcsőn. A liftet
most is elkerülte. Az étterem előtt volt egy nagy és tiszta mosdó,
ezt szerette. A hangszóróból diszkrét zeneszólt, akár egy jobb
étteremben. Brüsszelben vagy Londonban, ilyenekben is sokszor
megfordult. Hát most egy ideig nem fog oda menni, az biztos.

Kézmosás közben felemelte a fejét. Amitől tartott, bekövetkezett:
szembe kellett néznie magával. Mostanában otthon még a reggeli
borotválkozások alkalmával is kerülte ezt a dolgot, Olyan kicsi
tükröt használt, ami sohasem mutatta egyszerre az egész arcát, De
itt nem csak az arca, hanem az egész ember látszott.

Az egész ember… Mint régebben, most is próbálta magát kívülről
nézni, mintha egy idegen látná Rafael Wahlt. De persze ez
sohasem sikerülhetett, akit látott a tükörben, annak a fejéből
nézett ki a saját szemeivel. Azok a szemek a saját agyába
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közvetítették a látványt. Furcsa kettősség volt ez, és mindig erre
gondolt, ha tükör előtt állt - két ember volt most ott. Az egyik a
tükör előtt, a másik benne. Kettő és mégis egy.

„No, csak az hiányzik még a bajaimhoz, hogy valamiféle
skizofréniába essek”, morogta. Ám közben azért mohón nézte
magát, megfeledkezve önundoráról.

A tükörből egy magasnak mondott, de a középtermetűnél csak
kicsivel magasabb férfi nézett le rá. A tekintete megnyerő - szerette
volna. De nem volt így. A tekintete igenis szigorúan szomorú, bár
olykor állítólag céltudatosságot tükröz. Ezt nem tudhatta, most
nem látta.

A válla sem széles, nem atlétatermet, bár látszik, hogy előzőleg
azért éppen eleget sportolt. A haja valamikor világosszőke volt,
„nordikus”, de ahogy elmúlott harminc, meg aztán az óta is eltelt
még tíz év… no, jó, volt az tizenegy is… szóval egyre sötétedik és
most már mindenki barnának mondaná. De kerültek bele ősz
szálak is. Különösen az elmúlt évben. Azon felül mi látszik még
rajtam? - gondolta kissé reménytelenül. Hiszen tudta, semmi
szenzációsat nem fog találni saját külsejében. Az orra kicsit sasorr,
de nem túlságosan. A homloka viszont magas, eredendően az.
Vagyis elég okos vagyok - nyugtázta, majd kesernyés mosollyal
tette hozzá magában: bár az eddigi események és a mostani
helyzetem nem ezt bizonyítják.

Akkor mások is bejöttek, egy mélyhangú férfi öblösen mondott
valamit németül. Egy másik finom franciasággal jelezte, hogy neki
„pipilnie” is kell, nem csak kézmosásra jött. Rafaelnek ennyi is elég
volt, hogy megundorodjon a kollégáitól. Hogy az immár száraz
kezét kivegye a hősugárzó alól és sebesen átmenjen az étterembe.

Vacsora előtt még átnézte a lapokat. Igaz, ezt megtette már az
irodában is, de oda másféle újságok jártak. A lakás jó volt, tetszett
neki, de erről nem beszélt a rendőrségi gazdasági pasasnak, aki
felsőbb utasításra keresett neki egyet. Luxemburg város sokkal
kisebb, mint azt a kívülállók sejtenék. A belvárosban csak a palotát
kell folyton kerülgetni. Ha kinézett az ablakon, látta is esti fényeit.
Március elején még elég korán sötétedik.
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A „vacsora” természetesen konzerv volt. Vagy konzerv, vagy pizza
a mikrosütőből. Általában ezt ette, vagy nagy néha elment
valahová. Telik a fizetéséből, ami ugyan kevesebb, mint azelőtt, de
most nem is kell rajta osztoznia senkivel. Ette hát az edényben
felmelegített ételt, nézte az újságot.

Később bekapcsolta a tévét. Voltaképpen csak ide-oda ugrált a
csatornákon, Európa szinte minden jobb tévéje bejött, sokból
értett is annyit, a nyelvek ismerős szavai és a látvány okán, hogy
legalább tudja, miről van szó. Megnézett egy természetfilmet,
beleugrott néhány lövöldözős krimibe. Ilyenkor mindig
megegyezte, félhangon: „Tudjátok is ti, milyen egy igazi krimi”,
Majd morgolódva továbbállt egy újabb csatornára.

Kilenckor kezdődött a helyi, de igencsak nemzetközi televízió
híradója. Rafael kényelmesen elhelyezkedett a fotelben. Ilyenkor
már nadrág sem volt rajta, az alsóneműre felvett egy fürdőköpenyt
Az ablakon behúzta a függönyt, bár ennek nem volt jelentősége. A
hetedik emeleten lakott, ahová csak igen nagyra nőtt fickók
leshetnének be.

Ült a fotelben és nézte a bemondónőt. Aki voltaképpen nem is az
volt, csak felkonferálta az érdekes esetet, amit maga derített ki az
elmúlt napokban. Lett légyen az bármennyire is nemzetközi szintű
tévé, azért a legfőbb hír itt is egy gyilkosság volt.

Nesze neked headline, gondolta, bár nem fitogtatta angol
tudását. A fő hír mindenütt az, amit a tévé aznapi szerkesztője
annak tekint. Némán nézte a nőt és valami furcsát érzett. Az a nő
lehetett talán harmincnégy, no, harmincöt plusz pár hónap. Volt
valami a tekintetében, amitől Rafael úgy érezte, nincs is más
közönség, mi több, nincsenek itt kamerák és tévék sem, ők ketten
ülnek egymással szemben ebben a szobában és beszélgetnek.
Vagyis hát a nő hozzá beszél.

Most megjegyezte a nevét is. Dalma LeGrand az első pillanatban
álnévnek vagy művésznévnek tűnt Rafael számára, de amikor
kimondta kétszer is, már sokkal élvezhetőbb, otthonosabb lett a
szájában. Így aztán úgy döntött, elmegy ez igazi névnek is.

Sokkal izgalmasabb volt a külseje. A haja fekete, de olyan igazi

9



éjfekete. Ez általában sötétté teszi az arcot, de nála ez nem
következett be. Neki is magas a homloka, talán ezért, állapította
meg á férfi. Dalma LeGrand szeme metszően éles is tudott lenni.
Amikor a „mészáros” nyomában járt, biztosan védte valaki, jutott
Rafael eszébe. Nem igaz, hogy ilyen törékeny alkattal igazi
gyilkosok után nyomozzon valaki, megelőzve a rendőrséget is. De
ez legyen a helyi kollégák baja, tette hozzá magában. Előredőlt és
megszállottan figyelte azt az asszonyt. Mert hát biztosan asszony
volt, bizonyos mozdulatai elárulták ezt az olyan profinak, mint
Rafael.

Dalmából azonban áradt valami otthonosság is. Valami, amit
nem lehetett volna elmondani, és aki megkísérli, kudarcot vall vele.
Egyszerre volt az, aki. Félelmetes közszereplő, a médiák egyik
használója, tehát ura - és ugyanakkor egy kicsit macskás tekintetű,
szép áldozat. Aki hódíthatna, ha akarna, de nem akar. „Olyan,
mintha neki is elege lenne valamiből, de nagyon”, gondolta még a
férfi, aztán csak nézte azt az arcot. Amely most már nagyon is
ismerősnek tetszett számára.

 

Április 1. Csütörtök
 
Éjszaka rosszul aludt. Régi események peregtek a szemhéja alatt,

az az emlékezetfilm tulajdonképpen mintha nem is a fejében,
hanem közvetlenül a szeme előtt pergett volna. Érintve a
szemgolyókat. Nagyon kényelmetlen érzés volt, hát többször
felriadt. Egyszer feküdt is hosszan, csukott szemmel, akkor az álom
órákra elkerülte. Sejtette, hogy ez másnap majd meg is Iátszik
rajta. De hát mit számít az ilyesmi? „Nem vagyok nő, a külsőmnek
most már nincs semmilyen szerepe. Nem akarok hódítani, nem
akarok villogni, aszal aki, vagy ami vagyok. Nem vagyok senki és
semmi, és nem is akarok már lenni…” Nem fejezte be ezt a
mondatot, érezte, nagyon hamis. Hiszen ott legbelül, amiről csak ő
tudott:, bizony mozgott valamiféle becsvágy. Akkor is, ha még
önmaga előtt is meg akarta játszani, hogy most ő erősen
megsértődött és nem akar semmi érdekeset kezdeni az életével.

10



Pedig egy hónappal ezelőtt - még mielőtt kinevezték volna ebbe a
luxemburgi irodába, amit nemrégen hoztak létre - még azt
fontolgatta, hogy elmegy magándetektívnek. Elvégre volt mögötte
tizennyolc szép év néhány jó kis rendőrségen Vendégként
dolgozott a Scotland Yardon, és persze egy kicsit Párizsban.
Brüsszelben pedig kilenc évig vezette azt a főosztályt, amely… no,
mindegy. Most már ez mind mögötte volt.

Hajnalban felébredt és már nem tudott elaludni, görcsösen
igyekezett, hogy ne gondoljon a múltra. Korán felkelt és elment
borotválkozni. Szembenézett önmagával, de most a gyűrött külseje
sem izgatta. Ki fogja őt látni, egyáltalán? Legfeljebb Landres. Ő sem
véletlenül kerülhetett erre a száműzetési helyre, futott át a fején a
kósza gondolat. De távol állt tőle, hogy Landres után
kérdezősködjön. „Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra”,
gondolta kesernyésen.

A reggel is naptalan volt. Ezt már az ablakból is látta, de amikor
kilépett az utcára, még inkább elszürkült minden.

Utálatosak ezek a kontinentális telek ott, ahol túl közel van az
óceán. Az a nagy víz mindenbe beleszól, panaszkodott, de senki
sem hallhatta. Kihozta a kocsit a garázsból, és amikor végre
becsatlakozott az utcai forgalomba, eleredt az eső. Nem igazán
esett, csak úgy idegesítően. Az ablaktörlőt csak olykor működtette,
legalább elfoglalta magát valamivel, mert ez a rövid kis utazás sem
adott alkalmat semmiféle mulatságra. Ugyanolyan kocsikban
hozzá hasonló öltönyös férfiak haladtak, mind a négy végtagjukkal
mást és mást csináltak egyszerre. A szürkeségben egyre több kocsi
haladt, jobbról látta a nagyhercegi palotát, a parkot. De nem
érdekelte, már nem. Mióta a város a munkahelye lett, nem szerette
annyira, mint régebben. Párszor járt itt, persze turistaként. És nem
egyedül, hanem… Az asszony arca felbukkant, de csak futólag.
Nem akart rá gondolni, görcsösen, immár sok hónapja. Megszűnt,
vége van, felejtsük el. Felejtsük?

Szerencsére odaért, ahol el kellett kanyarodnia. A lámpák az
esős aszfalton visszatükröződték, két pirosat is látott hát, egyet
odafönt, egyet maga előtt De az éppen zöldre váltott, mehetett
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hát. A kocsi lassan és majdnem zajtalanul siklott. A Rue de
Strasbourgon nem kellett elhajtania a folyóig. A komor külsejű
épület bejárata mellett volt a garázs, Ezt egyenruhás rendőr őrizte
annak ellenére, hogy csak speciális mágneskártyával lehetett
behajtani, a sorompó anélkül fel sem nyílt. Talán nem árt az
óvatosság, annyi manapság a terrorista, mint égen a csillag…
Sikeresen beillesztette a kártyát a nyílásába, a sorompó felpattant.
A kártyát ujjai között tartotta, míg lement az épület alá és
bekanyarodott a fenntartott helyre. Közben a falon meglátta a
lőgyakorlatokat reklámozó táblát. Voltaképpen ma oda is el kellene
mennem, gondolta. Milyen jó, legalább történik végre valami.
Hónapok óta nem volt lövészeten, márpedig ez kötelező is. De ki
kérné számon? - gondolta, becsapta a kocsi ajtaját. Elvégre
affélefőnök vagyok, vagy mi a fene. Csak éppenséggel senki sem
tudja pontosan, mi is a helyzetem. „A pozícióm”, tette hozzá keserű
mosollyal. Aztán az jutott eszébe, nem szabadmindig ilyen
negatívan gondolkodnia, ennek rossz vége lesz. Kell az neki, hogy
arcán mély ráncokat viselő gyomorbajos, hisztériás negyvenöt éves
legyen öt… no, mondjuk már négy év múlva?

Fél kilenc után pár perccel lépett be a szobába. Az ajtón, kint a
falon, éppen szereltek egy táblát. Két szürkeruhás munkás véste a
falat, hogy a tábla négy sarkát beilleszthessék majd. Landres ismét
kávézott és örömmel üdvözölte a főnököt:

- Jó reggelt, Wahl Úr!
- Jó reggelt - mormolta borúsan. De ekkor a férfira nézett és látta

az arcán, hogy valami történt. - Mi az esemény, Alex?
- Most teszik fel a táblánkat, uram - Landres csak új ragyogott.
- És mi lesz rajta a szöveg? - nem kételkedett abban, hogy Alex

már körbeszaglászta a dolgot.
- Megadták magukat, uram. Gondolom, elsősorban, Garnernek

lehetett kínos, mert állítólag nem erre számított. Az a pasas a
házon belüli saját ellenségünk.

- Szóval mi lesz a táblán?
Landres kihúzta magát és ragyogó arccal recitálta:
- EUROPOL - Különleges Ügyek Osztálya - Rafael Wahl
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hivatalvezető.
Erre nem számított. Se a jó, se a rosszabbik hírre. Hát Rafael csak

nézte Alex arcát, végre ő is mosolygott. De nem bírta magában
tartani:

- Szóval Garner megadta magát. Sokáig hadakozott Brüsszellel,
hogy ő nem tűr meg itt egy különleges ügyosztályt. Legalább ne ez
legyen a neve… De azért az utolsó szótól nem vagyok elragadtatva,
Alex.

- Sejtettem, hogy így lesz, uram. A „hivatalvezető” voltaképpen
nem rendőrségi rang. Vagy ha mégis, hát olyan franciás íze van.
Ahol tényleg sok a hivatal és mindegyiknek van egy vezetője, de
azt… ne értsen félre, uram, de senki sem veszi elég amolyan.

- Brüsszel is eléggé elbürokratásodott, Alex. Ott aztán százával
vannak mostani és leendő „hivatalvezetők” még az Europolnál is.
Emlékszik, mennyit küzdöttek azért, hogy Párizsban legyen a
székhelyük? A végén már kiegyeztek volna Berlinnel is, de
Brüsszeltől valahogy ódzkodtak.

- Míg végül megszületett a döntés a diszlokációról… - Landres ezt
úgy mondta, mintha ez lenne az egyetlen vágya, már régóta. Amely
most lám, teljesült… Rafael azonban nem figyelt rá. Szokása szerint
az ablakhoz állt. Odakünn még mindig szemerkélt az eső. A férfi
próbált a szemével elkapni egy-egy cseppet, amint zuhan alá, de ez
nem sikerült neki.

- Igen, a diszlokáció… Azt hangoztatták, hogy a modern
kommunikációs berendelések és eszközök idejében ennek már
nincs jelentősége. Nem kell minden osztálynak ugyanabban az
országban vagy pláne ugyanabban a városban lennie. Így
darabolták szét az Europol-főnökséget.

Maga elé meredt, vigyázott, ezt már ne hangosan mondja ki:
„Még így is jól jártam. Főnök lettem, még ha kicsi kis főnök is. De a
történtek után nem várhattam ennyit sem. Netán valaki észbe
kapott Brüsszelben?

- Mindenesetre most itt vagyunk, uram - Landres még most is
örvendezett. Az arca most kedvesebb lett, mint máskor, ha
szolgálatkészen vigyorgott és Rafael utasításait leste. Ezt Rafael ki
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nem állhatta. De úgy látszik, Alex tud normális is lenni. Együtt érez
a főnökével, már csak azért is, mert hiszen ki tudja, hány évig
fognak itt együtt dolgozni? Ők ketten… ja, és a takarítónő! - jutott
eszébe, ettől maga is mosolyra fakadt.

- Igen, Alex, itt vagyunk. Csak éppen munkánk nincsen.
- Hozzak ismét néhány régi aktát, uram?
- Hagyja, Alex. Ez csak a regényekben szokott úgy lenni, hogy az

öreg, nyugdíjas felügyelő - aki ugyebár nem tud elszakadni a
munkától és a tisztes szerkezettől - még vén korában is bejár és
jobb híján elavult ügyeken rágódik…

- Aztán egy szép napon - csillant meg Landres szeme. - Az öreg
felügyelő rájön valami összefüggésre két régi akta, két ügy között,
amit annak idején persze senki sem vett észre…

- Nem is vehették észre - folytatta Rafael ugyanolyan hangon. -
Mert hisz a két ügyet nem ugyanaz a felügyelő vagy detektív
vezette…

-… és ezért, bár egész idő alatt ott volt a szemük előtt a
megoldás, mi több, a tettes is…

- Nem mentek semmire az egésszel, mert az öreg zseni nélkül
teljesen bénák maradtak!

- És itt a vége, fuss el véle - fejezte be Landres. Aztán csak nézték
egymást. Ott álltak a szoba közepén. Rafael körülnézett, és már
kevesebb kesernyés hangulattal jegyezte meg:

- Íme, ez az Europol, az össz-európai rendőrség „különleges
ügyek osztálya”… Ez a szoba mind!

- No, azért akad itt még néhány helyiség - mosolygott Alex. -
Például a kis toalettünkről megfeledkezett, uram, nem is szólva a
teakonyháról!

- Hja, igaz, ami igaz, így már tényleg komoly egy szervezet
vagyunk! - nevetett és maga is csodálkozott, hogy végre
mosolyogni, sőt nevetni is tud Luxemburgban. Ez nem fordult vele
elő az utóbbi hetekben.
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